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Inovar para crescer 

 

Trabalhos de conclusão de curso, projetos de iniciação científica, dissertações de mestrado, 

teses de doutorado, artigos e livros. A pesquisa acadêmica, especialmente no Brasil, 

costuma gerar esses resultados. A partir de uma investigação, o pesquisador, em qualquer 

nível de formação, busca formular ideias e apresentá-las em um texto nos moldes 

acadêmicos tradicionais. Os professores e alunos do Centro de Comunicação e Letras da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) acreditam nessa fórmula consagrada. É 

preciso continuar produzindo sempre – e cada vez mais – trabalhos nessas modalidades. 

Mas esses mesmos pesquisadores e alunos – dos cursos de Publicidade e Propaganda, 

Jornalismo e Letras – também acreditam em modelos alternativos, que permitam a 

divulgação de descobertas e produções experimentais em esquemas que não se enquadram 

nos formatos convencionais. Foi com essa proposta que se desenvolveu o IV Fórum de 

Pesquisa CCL, realizado nos dias 3 e 4 de novembro de 2014 na UPM, em São Paulo. Além 

dos artigos científicos, que resumem pesquisas realizadas em vários âmbitos de produção, 

foram aceitos trabalhos nas modalidades “ensaio”, “ensaio fotográfico”, “paper”, “pôster”, 

“resenha”, “vídeo” e “produção experimental” – nesta última, foram acolhidos trabalhos 

como sites, projetos gráficos, revistas, blogs, planejamentos de campanha etc. 

Por que tanta diversidade? Porque acreditamos que a graduação, especialmente em cursos 

como os três que são mantidos pelo Centro de Comunicação e Letras da UPM, é um espaço 

para a livre circulação de ideias e projetos. E essa liberdade pressupõe um ambiente de 

pesquisa que faculte ao aluno a possibilidade de desenvolver suas habilidades e 

competências com trabalhos que incluam os modelos tradicionais da pesquisa, mas não se 

limitem a eles. O resultado dessa proposta está aqui, nesta coletânea que reúne mais de 90 

trabalhos.  

Até o próximo Fórum!  

 

Prof. Dr. André Cioli Taborda Santoro 
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POLARIZAÇÃO NA POLÍTICA E NA IMPRENSA: 
UMA ANÁLISE DA COBERTURA DA CARTA CAPITAL E VEJA 

NAS ELEIÇÕES 2014 

 
Rômullo DAWID 

Adolpho QUEIROZ 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

Trabalho submetido ao IV Fórum de Pesquisa CCL - 2014, na  modalidade Artigo Científico. 

Aluno: Rômullo Dawid Silva Curso: Jornalismo E-mail: romullodawid@gmail.com. 

Orientador: Dr. Adolpho Queiroz. E-mail adolpho.queiroz@mackenzie.br. 
 

RESUMO 
Diante das eleições democráticas no Brasil em 2014, o presente artigo apresenta uma 
análise sobre a cobertura jornalística realizada pelas revistas Carta Capital e Veja durante o 
período eleitoral, a partir das reportagens principais e das suas respectivas capas, sendo 
analisado os processos/padrões de manipulação na grande imprensa, entre outros conceitos. 
Em um processo eleitoral onde prevaleceu a antiga polarização entre o PT e PSDB, as duas 
revistas também ficaram divididas entre essas duas ideologias políticas, atuando de forma 
parcial e partidária. 
PALAVRAS-CHAVE: Eleições presidenciais; Carta Capital; Veja. 

 
INTRODUÇÃO 

A cada quatro anos a nação brasileira passa por um processo democrático para escolher o 

presidente do país, assim como para governadores de cada estado, além dos senadores e 

deputados estaduais e federais. Em 2014, o Brasil vivenciou mais um desses momentos 

memoráveis após a redemocratização. 

Numa campanha acirrada e cheia de surpresas, prevaleceu a velha polarização dos últimos 

anos, colocando no cenário eleitoral a disputa pelo Palácio do Planalto entre o Partido dos 

Trabalhadores – PT, com a candidatura da presidente Dilma Rousseff à reeleição, e o 

Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, com o senador Aécio Neves. Permaneceu 

a proposta de continuidade ao governo já em curso, mesmo com uma vantagem muito 

pequena para o segundo colocado. 
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Essa tradicional disputa aconteceu apenas no segundo turno, visto que, até antes, havia em 

jogo um fator surpresa, a campanha de Marina Silva pelo Partido Socialista Brasileiro - 

PSB. Ela que herdou a candidatura de Eduardo Campos, morto em uma queda de avião na 

metade do processo eleitoral, ambos traziam para a política um discurso do "novo", de 

mudar a polarização. 

No início, ainda movida pela comoção póstuma, conseguiu alavancar grande número de 

votos, sendo potencialmente um dos nomes a disputar o segundo turno, ficando por 

semanas em segundo lugar na corrida presidencial, o que não se sustentou por muito tempo, 

tendo ficado com a terceira posição no primeiro turno de votações. 

A campanha foi marcada por discursos vazios, sem apresentação de  propostas, ficando 

apenas no embate com ataques pessoais e partidários, visando principalmente atingir o 

eleitorado que se declarava indeciso. Um dos grandes responsáveis pelas artimanhas tem 

sido o trabalho dos marqueteiros, mas há outro fator que também parece atuar de forma 

muito eficaz e aparentemente coerente, a imprensa. Justamente uma das principais 

características na cobertura feita pelo jornalismo sobre assuntos políticos, segundo Afonso 

de Albuquerque (1998) é a parcialidade da informação, o que pode produzir nos meios de 

comunicação uma polarização, visto que esses veículos também visam atender aos 

interesses dos seus leitores, anunciantes e os proprietários das mídias. 

Historicamente no Brasil essas oposições são muitas vezes claras e em períodos eleitorais 

ainda mais. Como é o caso das revistas Carta Capital e Veja, objetos deste artigo, que 

parecem ser extensões ou mecanismos de propagação ideológica dos partidos, 

respectivamente do PT e do PSDB, possuindo um forte impacto sobre a opinião pública. 

A Carta Capital surgiu em 1994 como sendo a “alternativa ao pensamento único da 

imprensa brasileira” (CARTA CAPITAL, 2014, p. 5), criada por Mino Carta, que hoje é o 

diretor de redação.  Com publicação semanal, a revista é produzida pela editora Confiança, 

com uma tiragem em torno de 80 mil exemplares semanais. Já a revista Veja foi lançada em 

1968 pela Editora Abril, no início “lutou com dificuldade, durante sete anos, contra os 

prejuízos e contra a censura do governo militar” (SCALZO, 2013, p. 31), sendo hoje a 

revista com maior circulação no Brasil, com uma tiragem em torno de 1,2 milhão de 



 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 
 

  
 

 

 11 

exemplares semanais, dos quais mais de 900 mil assinantes.  As duas têm um público leitor 

bem parecido, das classes A e B, mas aparentemente divergentes em relação às opiniões 

econômicas e políticas.   

Diante desta polarização na política e na imprensa é que se baseia o presente artigo, 

levantando o questionamento sobre como aconteceu à cobertura jornalística nas revistas 

Carta Capital e Veja durante o período das campanhas políticas nas eleições 2014, nos 

meses de junho a outubro, com o objetivo de verificar e apontar quais os processos de 

construção da notícia e da opinião dos veículos. 

A escolha por revistas aconteceu devido a sua imersão “como importantes instrumentos 

ideológicos de concepção de mundo e de formulação de juízos de valores das minorias que 

detêm maior renda no Brasil”. (GOMES, 2007, p. 13) 

A pesquisa delimitou–se as edições publicadas durante o período referente aos meses da 

campanha eleitoral, sendo desde a última semana do mês de junho (especificamente a partir 

do dia 25) até a penúltima semana do mês de outubro (até o dia 29), após a eleição no 

segundo turno.  

Especificando ainda mais o objeto desse artigo, foi usado para análise apenas os conteúdos 

reproduzidos nas reportagens principais e às suas respectivas capas. O motivo por tal 

escolha é que “uma boa revista precisa de uma capa que a ajude a conquistar leitores e 

convença a levá-la para casa” (SCALZO, 2013, p. 62), sendo assim tudo indica que o que 

mais interessa ao público é o conteúdo de destaque da semana, a reportagem principal e o 

impacto causado pelo mesmo. 

A análise feita nesse artigo parte de uma metodologia com bases qualitativas, mas com 

respaldos em outras interpretações feitas sobre a produção jornalística, neste caso em 

questão, a referência principal, mas outras fontes também foram usadas, são os “Padrões de 

Manipulação na grande imprensa” segundo Perseu Abramo, que afirmou que a maior parte 

dos veículos praticam uma manipulação da informação. Mas  

 

É importante notar que não é todo o material que toda a Imprensa 
manipula sempre. Se fosse assim — se pudesse ser assim — o fenômeno 
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seria auto desmistificador e autodestruidor por si mesmo, e sua 
importância seria extremamente reduzida ou quase insignificante. 
Também não é que o fenômeno ocorra uma vez ou outra, numa ou noutra 
matéria de um ou outro jornal; se fosse esse o caso, os efeitos seriam 
igualmente nulos ou insignificantes (ABRAMO, 1988?, p. 1) 

 

Vale destacar que um dos grandes problemas desses processos de manipulação da 

informação é justamente produzir uma verdade, uma realidade que muitas vezes não são 

propriamente a verdade e a realidade dos fatos. 

 

ANÁLISE 

Em uma análise qualitativa tentou-se verificar nas imagens e nos textos quais os 

significados que esses fatores teriam na compreensão dos fatos jornalísticos noticiados e 

principalmente perceber onde se encontrava os padrões de manipulação. Para tanto foram 

pesquisadas todas as edições durante o período de campanha eleitoral e, para fins desse 

trabalho foram selecionadas àquelas reportagens que melhor serviram como exemplos 

desses padrões.  

No dia 02 de Julho a Veja (edição 2380 - ano 47 - nº 27) trouxe em sua capa uma 

reportagem sobre os 20 anos do Plano Real. A imagem já apresentava a versão da revista 

em relação ao assunto, um bolo com uma "bomba relógio" e com o subtítulo: "O plano que 

matou a hiperinflação, estabilizou a economia e fez do Brasil um país sério corre o risco de 

explodir", ou seja, o projeto feito pelo PSDB foi uma salvação, agora o PT está querendo 

acabar!  

A reportagem de Giuliano Guandalini (2014, p. 54-59) é claramente favorável ao plano 

criado no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, ao mesmo tempo que 

desqualificava e se mostrava contra as políticas econômicas realizadas pelo atual governo, 

presidido por Dilma Rousseff. A matéria se baseava em todos os momentos a partir de 

argumentos de pessoas que fizeram parte da criação do "Plano Real", sem em nenhum 

momento existir o "outro lado", uma tentativa em querer legitimar suas argumentações a 

partir dessas fontes, omitindo outras. Verifica-se assim a presença de um dos padrões de 
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manipulação descrito por Perseu Abramo (1988, p. 2), o de ocultação, que é a ausência de 

fatos ou versões, "um deliberado silêncio militante sobre determinados fatos da realidade".  

No dia 9 de Julho a Carta Capital – CC - (Ano XX Nº 807), trazia como pauta para a 

reportagem de capa o início da campanha eleitoral. O texto de André Barrocal (2014, p. 18-

25) dedicava maior parte  para falar de como seria a corrida presidencial de Dilma e a atual 

situação do governo petista. Sendo notório o posicionamento da reportagem, tanto que ao 

fazer a análise sobre a campanha de Aécio e a escolha do seu vice, o repórter declarou que 

"por falta de opção, a chapa puro-sangue do PSDB cheira a uma derrota". Vale destacar que 

logo no início da narrativa, André lembrava que após 1989 existe uma tradição, "todo 

presidente que tentou se reeleger conseguiu, ainda que enfrentasse uma crise", o mesmo fez 

uma linha histórica das campanhas nos últimos 20 anos, sendo que no caso da candidata e 

atual presidente, a disputa será "acirrada", mesmo sem "uma crise no ar".  

A CC a partir do seu editor Mino Carta (2014, p. 22-23) e outras personalidades, reportou 

na edição de 16 de Julho (Ano XX Nº 808) a Copa do Mundo e a derrota do Brasil. Mino 

discutiu a relação entre futebol e política, deixando claro que "resultados futebolísticos e 

eleitorais seguem por caminhos próprios e não se cruzam". O mesmo ainda expressou que 

"ao contrário do que pretendiam a mídia e a oposição, a Copa provou que os maiores 

problemas do Brasil ficam no gramado". Nesse caso, é perceptível que o dono da revista era 

a favor do governo petista e que não encontrava relações problemáticas entre o futebol e a 

política, sendo que o grande impasse estava em campo, se enquadrando no processo de 

manipulação de inversão da opinião pela informação. (ABRAMO, 1988)  

Em contraponto, a Veja (edição 2382 - ano 47 - nº 29) tentou relacionar a derrota do Brasil 

em campo com a presidente Dilma, questionando na capa se "vai sobrar para ela?". Durante 

toda a reportagem a revista procurou afirmar que seria refletido nas urnas, ou pelo menos 

nas intenções de votos, o péssimo desempenho da seleção brasileira, tanto que buscando a 

opinião de 10 analistas, oito demonstraram que poderia sim atrapalhar na campanha da 

candidata a reeleição. Um claro exemplo do padrão de inversão da versão pelo fato 

(ABRAMO, 1989, p. 4), "não é o fato em si que passa a importar, mas a versão que dele 

tem o órgão de imprensa, seja essa versão originada no próprio órgão, seja adotada ou 
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aceita de alguém - da fonte das declarações e opiniões". A Veja procurou naquela 

reportagem criar no seu leitor a ideia de que a Copa e o bom desempenho da seleção eram 

uma forma eleitoreira que Dilma estava tentando usar para garantir sua reeleição, "o PT 

planejava usar o evento como trunfo eleitoral". Para justificar ainda mais sua versão a 

revista usou na legenda de uma foto de Aécio Neves, a frase declarada pelo mesmo, que 

condenava quem tentou associar a imagem, apropriando-se do evento que pertence aos 

brasileiros.   

Já a Veja (edição 2383 - ano 47 - nº 30) falou sobre a queda do avião na Ucrânia e a 

responsabilidade do presidente russo. A reportagem aparentemente estava fazendo uma 

análise sobre a situação, deixando claro sua posição de acusação contra o presidente Putin, 

mas é no final da matéria e no uso da imagem que se percebe a manipulação por indução 

(ABRAMO, 1989) da revista em querer associar a imagem do mesmo à presidente Dilma, 

como um apoio aos conflitos, sendo um "risco à paz mundial" (título da reportagem), 

declarando a opinião da Veja em cobrar da petista que não ignore o ocorrido, lembrando 

por diversas vezes que o russo se encontrava no Brasil na ocasião.    

Em contraposição a todos esses fatores, outro argumento muito usado, foi a relação de 

Putin/Rússia como um país da ex-União Soviética, com ideais de comunismo ditatorial, em 

contraponto a um capitalismo americano, a polarização política, econômica e histórica. E 

como apresenta os estudiosos Chomsky e Herman (2003, p. 62 apud GOMES, 2007, p. 30) 

existem alguns filtros que a mídia utiliza para apresentar os interesses de outros setores 

sociais, um desses filtros é "o ‘anticomunismo’ como religião nacional e mecanismo de 

controle".  

A reportagem de capa da CC na edição 812 (Ano XX - 13 de Agosto) claramente baseava - 

se nas questões ideológicas da revista, que percorrem em um viés mais à esquerda, como é 

perceptível no posicionamento contra a redução da maioridade penal, o tema de capa, mas 

passando por um padrão de inversão da informação pela opinião e também da versão pelo 

fato (ABRAMO, 1989), pois além da opinião do próprio repórter em relação a questão 

social, existe um processo de manipulação que é assimilar a imagem desse "bode 

expiatório" (título da capa) ao candidato à vice-presidência na chapa tucana, Aloysio 
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Nunes, e ao PSDB de São Paulo, ambos a favor do pleito. A reportagem tentou mostrar ao 

leitor que a redução da maioridade penal não é uma solução, mas um problema 

inquestionável, visto a realidade das situações das penitenciárias e das casas de 

recolhimento de menores infratores. 

A Veja em 13 de Agosto (edição 2386 - ano 47 - nº 33) escreveu sobre o caso Petrobrás, 

agora com a versão da ex-contadora que trabalhava para o doleiro Alberto Youssef. Toda a 

reportagem foi baseada apenas nos depoimentos fornecidos por Meire Poza. Como analisa 

Abramo (1989, p. 4) um dos extremos do Padrão de Inversão, é o Frasismo, "o abuso da 

utilização de frases ou de pedaços de frases", fator esse inquestionável na capa e na 

respectiva reportagem, que de forma excessiva e com a intenção de impactar cita a fala de 

Meire, de que "nunca tinha visto tanto dinheiro".  

A semana do dia 20 de Agosto, foi pautada por aquilo que se chama de critérios de 

noticiabilidade (TRAQUINA, 2005), em que a morte é o primeiro valor. A CC (Ano XX Nº 

813) e a Veja (edição 2387 - ano 47 - nº 34) estampavam em suas capas a morte trágica do 

presidenciável Eduardo Campos. Seu rosto aparecia com seriedade; na Carta, de perfil e 

com forte claridade no rosto, na Veja, com uma sombra, tons escuros.   

As reportagens focaram o ocorrido e um pouco da história do pessebista, sendo que a Veja 

deu mais ênfase ao aspecto biográfico, mas acabaram fazendo relações políticas com o 

caso, a CC de certa forma deu mais profundidade na discussão, lembrando as relações dele 

com o PT, e alertando para o futuro da campanha, até no que se refere a quem fosse ocupar 

a candidatura. A Veja não se aprofundou nessa discussão, mas trouxe traços da separação 

de Eduardo com o PT. Em retrancas (complementos) da reportagem principal, as duas 

revistas apostavam o futuro das eleições: CC tratando Marina Silva como incógnita, já Veja 

como se ela já fosse definitivamente "a sucessora", mas as duas em um mesmo ponto 

concordavam: a situação mudou, e que agora Marina Silva forçava o processo político a um 

segundo turno, o que não era bom nem para Dilma (por não garantir vitória no primeiro 

turno), nem para Aécio (por poder tirá-lo da disputa no segundo turno que acenava 

emergente).   
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A Carta (Ano XX Nº 816) pautou em 10 de setembro a disputa entre Dilma e Marina, agora 

já prevendo um segundo turno entre as duas candidatas. Seguindo o conceito apresentado 

por Nelson Jahr Garcia (1990 apud GOMES, 2007), a revista usa de um mecanismo de 

contrapropaganda, que é justamente gerar uma rejeição, no caso, da candidata do PSB. Por 

várias vezes a CC passava a discutir assuntos que foram abordados pela campanha do PT, 

como a "autonomia do Banco Central".   

No mesmo dia a Veja (edição 2390 - ano 47 - nº 37) trazia em sua capa uma imagem muito 

forte sobre o escândalo da Petrobrás. O rosto do delator é estampado com um tom de 

vermelho, remetendo a um tom diabólico, de crime, pecado, do "mal", mas também pode 

ser feita uma relação com a cor do PT, tanto é que na legenda da foto de Dilma e Lula o 

texto fala que tudo aconteceu no governo deles. Não só essa descrição da imagem, mas 

como em toda a narrativa os repórteres deixaram clara a intenção de culpar os governos 

petistas pelos escândalos, a partir das denúncias do doleiro. A capa, assim como as demais 

fotos, é um bom exemplo de processo de manipulação da mídia, naquilo que Abramo 

chama de inversão da forma pelo conteúdo, além de enquadrar num mecanismo de 

fragmentação e indução, ou seja, as imagens e a edição são mais impactantes e até falam 

mais que o próprio texto, sendo possível que uma pessoa só em olhar as fotos, o título de 

capa ("O delator fala") e a legenda já citada, seja induzida a compreender o caso conforme a 

opinião da revista.     

Na semana posterior a Carta (17 de Setembro - Ano XX Nº 817) passou a tratar sobre o 

caso de corrupção na Petrobrás, porém com um enorme diferencial da sua concorrente, 

abordava a questão a partir da relação em que segundo a revista, estava sendo usada como 

mecanismo eleitoreiro, como um jogo político. Foi possível perceber que a reportagem era 

uma tentativa de criticar as ações da Veja, que por semanas estava estampando em suas 

capas as denúncias sobre o caso, e como a Carta questionou a partir de dados vazados e sem 

nenhuma comprovação. A reportagem procurou apresentar indícios de que usar a corrupção 

na Petrobrás é oportunismo eleitoral, e que segundo a revista era "inútil", já que não tinha 

afetado o cenário da campanha, visto que as pesquisas de intenção de votos não tinham 

mudado tanto. Segundo a matéria, o vazamento da delação (o caso é tratado apenas como 

suposições) "atrapalha as investigações da Justiça".  
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A Veja (17 de Setembro - edição 2391 - ano 47 - nº 38) demonstrava uma "defesa" a 

campanha da candidata do PSB, trazendo como reportagem principal "a fúria contra 

Marina" (título de capa) diante da propaganda do PT, que segundo a revista era um 

verdadeiro terrorismo, além de afirmar que "nunca antes neste país se usou de tanta mentira 

e difamação para atacar um adversário...". O texto da reportagem era completamente 

carregado de ataques anti-petista, e ainda querendo apresentar Aécio de forma parcial e 

contra a campanha suja de Dilma, atuando também na defesa de Marina. 

 Mas, além disso, o que ganhou forte destaque é a ilustração usada no início do texto, com o 

título da reportagem "o PT passa o trator. E Marina resiste" a imagem mostrou Dilma com 

uma expressão raivosa e indo no trator em direção à Marina para poder derrubá-la. A 

candidata do PSB foi desenhada como sendo uma árvore pequena e fraca, poucos galhos e 

sem folhagem, fazendo uma alusão à política ambientalista dela e até a sua à sua fisionomia 

fraca. A ilustração repassava além da própria discussão sobre os ataques políticos na 

campanha partidária, um significado messiânico, na luta por questões ambientais, da 

preservação do "bem" versus o ataque dos grandes latifundiários e construtoras. Um 

processo de manipulação por inversão da forma pelo conteúdo (ABRAMO, 1989), onde a 

imagem fala mais, ganha mais destaque e importância do que o próprio texto, a informação.  

No dia 1º de Outubro as duas revistas trouxeram como pauta em destaque a corrida eleitoral 

dias antes da votação no primeiro turno, que aconteceria no domingo seguinte (05 de 

outubro), elas destacavam que o resultado era indefinido e que um dos principais focos da 

campanha era justamente atingir a porcentagem de indecisos.   

Na semana após o primeiro turno a CC (8 de Outubro - Ano XX Nº 820) estampava em sua 

capa a grande realidade das eleições 2014, "a velha polarização" entre o PSDB e o PT, o 

azul versus o vermelho. A capa mostrava, Aécio e Dilma em preto e branco e apenas suas 

roupas com as tonalidades respectivas de cada partido.   

Não houve propriamente uma reportagem principal sobre o resultado nas urnas, mas um 

especial "eleições 2014", que englobava o editorial de Mino Carta onde declarava que a 

Carta Capital continuaria apoiando a reeleição de Dilma, em contraponto ao retrocesso. 

Sem muitas análises, e claramente por esta declaração, era possível deixar ainda mais claro 
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a relação partidária entre a revista e o PT. Como declara Abramo (1989) "se os órgãos (de 

imprensa) não são partidos políticos na acepção rigorosa do termo, são, pelo menos, agentes 

partidários, entidades para-partidárias, únicas, sui generis.".  

O especial ainda trazia como material mais informativo a pauta de que quem saiu vitorioso 

nessa disputa foi a "tradição", isso é, a polarização entre PSDB x PT, que pela sexta vez 

disputavam diretamente o poder do Palácio do Planalto.   

Enquanto isso, a Veja decidiu adiar a publicação da revista do dia 8 de Outubro (edição 

2394 - ano 47 - nº 41) também com um especial sobre as eleições 2014. A reportagem 

principal da Veja no "Especial Eleições" tinha como gancho o último debate que aconteceu 

na TV Globo três dias antes da votação, alertando que Aécio partiu para o ataque, Dilma 

ficou se defendendo e Marina se sentindo atacada pelos dois.   

Após uma análise propriamente do debate, a revista passou a fazer retrancas no "Especial" 

de forma direta a atacar a Dilma, quando por exemplo apresentou denúncias de que o PT 

estaria usando de meios públicos e do Estado para conseguir vantagens eleitorais, no caso o 

uso dos Correios para facilitar a entrega de correspondências da campanha de Dilma aos 

eleitores e dificultando as do Aécio. A revista também falou sobre economia, a partir de 

uma análise dos rumores dos investimentos e mercados, deixando claro que a permanência 

do governo atual traria certos problemas e quedas para economia do país, diante das 

incertezas e dos fracassos da política econômica em voga no momento. Ainda nessa mesma 

linha de ataques ao governo, à campanha do PT, a Veja discutiu sobre o poder do marketing 

na política, especificamente ao trabalho de João Santana, marqueteiro de Dilma. A revista o 

apresenta de forma arrogante, prepotente e de usar qualquer mecanismo para poder garantir 

a vitória.     

Nas semanas seguintes, as duas revistas deixaram mais claro ainda as suas escolhas 

políticas, pois enquanto a Veja trazia reportagens com Aécio, uma entrevista exclusiva, e 

depois mais denúncias sobre o caso da Petrobrás, a Carta Capital trouxe em uma semana 

uma entrevista exclusiva com Lula e na outra, com a presidente Dilma.   
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As análises para as edições das semanas dos dias 15 e 22 de outubro são praticamente 

iguais para ambas às revistas, pois foi justamente no segundo turno que ficaram claras as 

opções políticas e de parcialidade jornalística.  

Quando a CC trouxe no dia 15 (Ano XX - Nº 821) a entrevista especial com o Lula e no dia 

22 (Ano XX - Nº 822) com a Dilma, e a Veja no dia 15 (edição 2395 - ano 47- nº 42) com o 

candidato Aécio, era claro perceber que as perguntas serviam como palanques de ambos, 

uma autopropaganda, porque aquilo que se chama de advogado do diabo não foi utilizado 

de forma alguma, os temas praticamente são jogados e os entrevistados respondiam, 

apresentando suas versões, obviamente favoráveis aos seus interesses. A Veja ainda 

veiculou a reportagem do dia 22 (edição 2396 - ano 47 - nº 43) sobre a corrupção da 

Petrobrás, onde a base da reportagem eram depoimentos de um preso, agora o doleiro que 

fala (alusão ao "delator fala") e que acusava a base aliada do PT, sem por enquanto não ter 

prova alguma que comprovasse suas acusações.   

Enquadrando numa análise de processos de manipulação (ABRAMO, 1988?) as 

reportagens eram veementemente formas de inversão da versão pelo fato e da opinião pela 

informação, chegando aquilo que o pesquisador chama de extremo, o Oficialismo,    

 
Utilizado para indicar a fonte "oficial" ou "mais oficial" de qualquer 
segmento da sociedade e não apenas as autoridades do Estado ou do 
Governo. No lugar dos fatos uma versão, sim, mas de preferência, a 
versão oficial. A melhor versão oficial é a da autoridade, e a melhor 
autoridade, a do próprio órgão de imprensa. À sua falta, a versão oficial da 
autoridade cujo pensamento é o que mais corresponda à do órgão de 
imprensa, quando se trata de apresentar uma realidade de forma 
"positiva", isto é, de maneira a que o leitor não apenas acredite nela, mas a 
aceite e adote (ABRAMO, 1989, p. 4) 

     

Vale destacar que não é a primeira vez que esse padrão aparece no presente artigo, mas 

somente na análise desses casos e de forma contextual é que se torna mais notório. Tanto 

que a próxima, e última análise, é outro inquestionável exemplo de "oficialismo". Ainda 

sobre essas edições, deixa-se claro que outros aspectos foram abordados, mas para critérios 

de delimitação da pesquisa e da divulgação deteve-se a analisar apenas a esses pontos.  
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Continuando nesta mesma linha de denúncias sobre a Petrobrás, por sinal, vale ressaltar que 

só durante o período eleitoral foram cinco capas sobre o assunto, a Veja trouxe uma das 

mais polêmicas reportagens e atitudes de todo a campanha política, a denúncia de que Lula 

e Dilma sabiam de tudo o que estava acontecendo na estatal, sob a justificativa de 

"informado, o eleitor certamente decide melhor. A VEJA já está nas bancas" (AZEVEDO, 

2014, online), sendo decidido antecipar novamente a publicação da revista para antes do dia 

da eleição. A edição (2397 - ano 47 - nº 44) do dia 29 de outubro circulou na sexta-feira, 24, 

causando alvoroço no cenário político, com acusações, onde a Veja estaria querendo 

interferir no processo eleitoral, no que se refere à decisão do voto, até a censura contra a 

imprensa.  

Sem nem mesmo adentrar propriamente no conteúdo divulgado na reportagem, a parte de 

maior impacto foi justamente a capa da edição, que por sinal era praticamente a reciclagem 

do mesmo formato usado na edição (2281 - ano 45 - nº 32 - 8 de Agosto de 2012) sobre o 

final da novela Avenida Brasil, com o título "vingança". Agora a revista estampava a 

metade do rosto de Dilma e a metade do rosto do Lula, com o título: "eles sabiam de tudo". 

Uma afirmação do doleiro do caso da Petrobrás que em depoimento à Polícia Federal 

acusou os dois, mas não apresentou nenhuma prova, o que fez com que a informação 

perdesse relevância e fosse mais um caso de manipulação, onde mesmo sem apurar, a 

versão é tida como verdade.   

 
A dinâmica desse sistema impossibilita a afirmação de imparcialidade ou 
qualquer tipo de neutralidade. Para começar pelas fontes que são pessoas 
e, como tais, têm interesses a defender, a informação é um dos 
instrumentos que lhes permite alcançar seus fins. Conclui-se que é na 
relação com as fontes que nasce a informação, ou a desinformação, ou 
ainda a mentira (GOMES, 2007, p. 39)  

 
Sem adentrar nas questões éticas e/ou liberdade versus censura da imprensa, é notória a 

tentativa da revista Veja em tentar influenciar os resultados das eleições, na escolha do voto 

eleitor. Por mais que a revista tenha um público específico e que não atinja a grande massa, 

o seu impacto e relevância social são maiores do que a sua tiragem, principalmente em uma 

política marcada por um forte ativismo e discussões políticas nas redes sociais digitais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a descrição e análises das reportagens e suas respectivas capas, foi possível fazer a 

afirmação, pelo menos como uma hipótese conclusiva para este artigo, que existiu um forte 

processo de manipulação ou pelo menos uma perceptível parcialidade por parte das revistas 

Carta Capital e Veja na cobertura da eleição 2014. O que se pode afirmar ainda é que a 

construção da notícia produz a esses veículos de comunicação um caráter de extensão do 

poder, ou seja, as revistas passam a atuar como formas de poder e como instituições 

político-partidárias.  

 
Se os órgãos não são partidos políticos na acepção rigorosa do termo, são, 
pelo menos, agentes partidários, entidades para-partidárias, únicas, sui 
generis. Comportam-se e agem como partidos políticos. Deixam de ser 
instituições da sociedade civil para se tornarem instituições da sociedade 
política. Procuram representar - mesmo sem mandato real ou delegação 
explícita e consciente - valores e interesses de segmentos da sociedade. E 
tentam fazer a intermediação entre a sociedade civil e o Estado, o Poder 
(ABRAMO, 1989, p. 13)  

 
Entre os padrões de manipulação que foram enquadradas, os que mais são presentes em 

quase todas as reportagens foi a inversão das formas pelo conteúdo e da versão pelo fato, a 

opinião pela informação, além de padrões de ocultação e indução. Todos esses processos 

aconteceram provavelmente desde a definição da pauta, até a abordagem da reportagem e 

principalmente na edição e diagramação, que parte desde a seleção das fotos, das ilustrações 

e claramente pela escolha das fontes de "informação", ou melhor, das versões. 

Foi possível perceber que a revista Veja age como oposição contra todas as ações que 

envolvam o governo petista, o que não seja ruim, aliás, é dever do jornalismo buscar 

fiscalizar e investigar à todos os poderes da sociedade, mas é nesse ponto em que se 

encontra à crítica a revista da Editora Abril, pois ela não age de forma a denunciar à "todos" 

as formas de poder social e principalmente política. Ficando notória a sua parcialidade, 

assumindo uma postura partidária pró-PSDB, ou ainda de forma mais abrangente, a escolha 

da Veja foi agir por um forte antipetismo, pois quando surgiu a possibilidade de uma vitória 

de Marina Silva, a revista aparentemente passou a atuar a favor dessa campanha. Para 
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conseguir os seus objetivos, a Veja foi capaz de usar informações, de certa forma, sem 

respaldo ou muito menos a checagem dessas informações. Quando não pôde culpar ou 

perseguir diretamente a candidata Dilma, passou a atuar em contrapropaganda à seu 

governo e campanha, como nos casos das pautas sobre a corrupção na Petrobrás.    

Em relação a Carta Capital não foi necessário tanto esforço na análise para se afirmar a 

parcialidade e atuação partidária pró-PT, visto que o próprio editor chefe e dono da revista, 

declarou em seu editorial que nos dois turnos a CC escolhia a candidatura de Dilma. Para 

isso o veículo passou a pautar suas matérias de forma a favorecer a campanha à reeleição da 

presidente, mas assim como a Veja, a Carta usou de um mecanismo de contrapropaganda à 

campanha de Marina Silva e do Aécio Neves.   

Faz-se aqui uma observação e diferenciação entre as revistas no que se refere à essa atuação 

político-partidária, porque por mais que a Carta tenha uma forte parcialidade, a mesma 

declara sua escolha e fica clara a construção da notícia a partir dessa opção. Já a Veja não 

deixa claro as suas escolhas, e passa a atuar de forma a induzir o leitor de que ela é 

imparcial e neutra, que apenas está fazendo o trabalho jornalístico.   

Além dessas percepções, outros pontos foram levantados, tais como: ambas as revistas não 

reportam nas capas e suas respectivas matérias os outros âmbitos das eleições 2014, isso é, 

não tratam das campanhas para governador, senadores e deputados, e quando foi pautado 

não era o foco, mas apenas uma retranca. Outra característica da cobertura da Carta e da 

Veja, é que elas não - ou pouco - dedicaram espaços nas reportagens principais para os 

demais candidatos, conhecidos como "nanicos", sendo tratados como coadjuvantes, 

acirrando ainda mais o embate entre a polarização.  

As considerações finais desse artigo são justamente de deixar claro que as revistas podem 

ter uma forte responsabilidade e influência nos processos eleitorais, na escolha do voto, 

mesmo que não atinjam um grande número de leitores, elas (principalmente a Veja) acabam 

pautando os noticiários de outros meios. Além disso, pode-se concluir que os meios de 

comunicação atuam e alimentam esse forte sistema de polarização na política, que acaba 

por convergir na imprensa, influenciando editores, jornalistas e demais atores desse 

processo. 
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RESUMO 
O presente trabalho tem em vista valorizar a cultura brasileira e, para isto, faz um recorte na 
literatura de cordel, tomando como base o cordelista como personagem principal, através de 
um embasamento teórico que visualiza o lado sensível do jornalista. Pretendeu-se chegar a 
uma reflexão que priorize o poeta como um emissor de informação e o seu produto literário 
como meio. O enfoque do trabalho se dá na comparação do cordelista como um 
representante da sua terra e o cordel como uma peça rica em representações. Entende-se que 
as obras devam ser analisadas de maneira profunda, levando em consideração as entrelinhas 
e as subjetividades. Levando em consideração que uma das funções do jornalista é ser o 
porta-voz da informação, este trabalho tem como objetivo destacar um viés diferenciado do 
cordelista e seu cordel. Como base teórica, foram utilizados autores como Cremilda 
Medina, Jesús Martin Barbero e intelectuais que trabalham com o cordel como Aderaldo 
Luciano. 
PALAVRAS-CHAVE: Cordel; Literatura; Documentário; Jornalismo; Notícia. 

 
INTRODUÇÃO 

Por tratar-se de um país de grande extensão territorial, colonizado por portugueses e ter 

recebido diversos imigrantes europeus, o Brasil destaca-se por seu multi regionalismo. Cada 

uma de suas regiões passou por um processo histórico, que influenciou – e influencia – na 
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formação de costumes e tradições locais e nacionais, também derivadas de raízes africanas 

e indígenas.  

O presente trabalho desenvolve-se em torno de uma dessas tradições: a literatura de cordel. 

Esta faz parte, principalmente, da cultura popular de estados como Paraíba, Pernambuco e 

Rio Grande do norte. Sua influência na região nordeste é maior, pois é o local onde foi 

inserido e surgiram as primeiras publicações. O objetivo é entender a construção e o papel 

do cordelista – escritores que se dedicam e vivem com a renda gerada por seus livretos – 

como mediador de informação, através dos cordéis.  

Dentro dos cordéis, é possível observar diversas formas de escrever sobre a terra, o povo e a 

própria linguagem, característica esta que pode ser comparada com elementos existentes 

também no universo jornalístico. Assim como as notícias, os cordéis contam histórias e 

representam o cotidiano e dificuldades enfrentadas pelo povo.  

 

Como um instrumento midiático, a literatura de cordel merece atenção pelas 
tantas funções que consegue exercer dentro de um mesmo processo: o da 
comunicação. O cordelista é por vezes emissor, mediador, receptor, além de 
cumprir todo o processo de criação da obra, impressão, distribuição e venda. O 
cordel encontra assim um papel de mídia alternativa às ditas hegemônicas, que 
têm maior alcance e público (FONSECA, 2012, p.1-2). 

 

Ao propagar informações, o cordel também traz em suas páginas a memória de alguém, a 

interpretação de fatos e as marcas culturais de um povo.  

A pesquisa foi desenvolvida no nordeste e sudeste brasileiro, mais especificamente nas 

cidades de Campina Grande, João Pessoa, Roliúde Nordestina, Cabaceiras, Recife, Natal, 

São Paulo e Rio de Janeiro. Tais cidades são polos de concentração de cordelistas e 

instituições importantes neste universo,  a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, 

localizada no Rio de Janeiro e a Casa do Cordel presente em Natal  justificam a escolha das 

cidades para a realização do trabalho.  

Os dados e informações gerados pela pesquisa foram compilados em forma de 

documentário.  
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CORDEL 

A palavra cordel de acordo com o Dicionário Aurélio, significa cordão. Empregada com o 

mesmo sentido, o termo “cordel” está presente na Bíblia e refere-se a uma unidade de 

medida. Já a expressão Literatura de Cordel provém da península ibérica, local onde os 

folhetos eram exibidos e vendidos pendurados em cordões. 

 

A partir desse cordão que serve de suporte para a venda das pequenas brochuras 
nos mercados e outros lugares públicos, a palavra compõe uma série de 
expressões designando o produto vendido: farsas de cordel, entremezes de 
cordel ou teatro de cordel, que se referem somente às produções teatrais 
vendidas na rua, livraria de cordel, que se restringe a um tipo de comércio de 
livraria, literatura de cordel, enfim, cuja aceitação se estende a toda obra 
literária de origem popular, exposta à venda sobre um cordão. (SANTOS, apud. 
OLIVEIRA, 2012. p. 111). 

 

Pesquisadores, como Maxado (1980), acreditam que o cordel chegou ao Brasil pelas mãos 

dos colonizadores portugueses. Apesar de terem sido trazidos pelos portugueses, o cordel 

ibérico e o brasileiro são distintos quanto a sua linguagem e estrutura dos poemas. Para o 

Doutor em Ciência da Literatura, Aderaldo Luciano, o cordel é uma produção brasileira e o 

fato de ser exposto em cordões do mesmo modo como o folheto português, não é o 

suficiente para ser classificado no mesmo estilo literário. Para o autor há precipitação ao 

equivaler o cordel de Portugal ao do Brasil. “O nome literatura de cordel é de origem lusa, 

mas mal empregado em relação aos nossos folhetos de cordel, visto que são fenômenos 

distintos, havendo mais divergências do que semelhanças entre eles”, (LUCIANO, 2012, p. 

83). 

No Brasil, não se tem provas concretas de qual foi o primeiro cordel a ser publicado. 

Franklin Maxado reuniu em seu livro O que é Cordel, a opinião de três conceituados 

escritores brasileiros com relação ao tema, como Câmara Cascudo, Ariano Suassuna e 

Horácio de Almeida.  

Considerada “a versão tipografada de uma longa tradição oral” (COSTELA, 1984, p.94), o 

cordel é visto como literatura popular e, muitas vezes, os cordelistas não são reconhecidos 
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como escritores. Por esse motivo, Aderaldo Luciano escreveu o livro Apontamento para 

uma história crítica do cordel brasileiro. Além de defender a brasilidade do cordel, 

Aderaldo luta para que os poetas de cordel sejam reconhecidos como os escritores de outras 

vertentes literárias.  

 

Essa distinção, segundo percebemos, reside na forma preconceituosa e 
excludente com que as elites intelectuais sempre trataram as produções que não 
saíssem de suas lides ou que não seguissem os seus ditames. Popular seria aquela 
poesia produzida pelo “povo”, os não letrados, os trabalhadores rurais, os 
habitantes do gueto. Erudita seria aquela produzida pela elite intelectual, 
frequentadora da escola e detentora do poder econômico. (LUCIANO, 2012, 
p.17). 

 

Um dos fatores que caracteriza os livretos de cordel são os temas abordados por eles. De 

modo geral, há dois tipos de cordel, o chamado modo lírico, por meio do qual o autor 

expressa no texto sua opinião sobre questões políticas, sociais, morais, etc. e o modo épico, 

no qual o autor conta histórias inventadas ou reais misturadas a fantasias. Segundo Oliveira 

(2012), o objetivo do cordel é: “contar uma história, um acontecimento ou mesmo um 

embate entre dois oponentes, seja em forma de peleja poética ou simples discussões reais ou 

inventadas”.  

Com o passar dos anos, a tradição oral do cordel foi sendo modificada, e com o surgimento 

do rádio e da televisão, o folheto foi sofrendo alterações. Com a internet não é diferente.  

“Uma coisa é certa: houve e está havendo uma profunda modificação em todos os círculos 

que tangem à produção, difusão e consumo de cordel no Brasil” (LUYTEN,1992, p.22). 

Acredita-se que assim como outras mídias impressas, o cordel passará por uma 

transformação, de modo a se reinventar e conquistar outros públicos. A internet, usada 

como aliada, tem servido para a disseminação dessa tradição cultural através dos sites e 

redes sociais, onde muitos escritores publicam não apenas a parte escrita, mas, também, 

investem na divulgação dos vídeos com a narrativa declamada. 

 

JORNALISMO 
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O jornalismo é uma das maneiras encontradas pela sociedade de se atualizar e entender o 

que acontece ao redor. Em formato de notícia, o jornalismo transmite informações que 

podem ser entendidas como um recorte da realidade. A notícia, segundo Walter Limpann 

(2008), não pode ser considerada um “espelho das condições sociais”, afinal ela é 

transmitida por um profissional, que seja de forma consciente ou inconsciente, 

contextualiza a informação e coloca suas percepções. Outro autor que defende tal questão é 

Luís Motta (2008, p.70): 

 

As notícias não contam as histórias na sua integralidade, elas são apenas 
“pedaços” escolhidos do real. Tomamos aqui as notícias como obras abertas, 
fragmentos da realidade que deixam lacunas de significados, solicitando aos 
leitores a ação cooperativa de complementação de sentidos. 

 

Assim, as reportagens e técnicas jornalísticas são construídas com base em um conjunto de 

valores de notícia, que consistem em priorizar a veracidade dos fatos . “Os valores-notícia 

são um elemento básico da cultura jornalística que os membros desta comunidade 

interpretativa partilham. Servem de óculos para ver o mundo e para o construir”, 

(TRAQUINA, 2005, p.94). 

Por envolver também questões de interesses políticos e econômicos, cada veículo de 

comunicação possui sua linha editorial que define e influencia diretamente em suas 

publicações e nos assuntos abordados nas notícias. Nelson Traquina apresenta os chamados 

“critérios de noticiabilidade”, ou seja, os fatores que definem o que é considerado notícia e 

o que não é. 

 
As notícias são o resultado de um processo de produção, definido como a 
percepção, seleção e transformação de uma matéria-prima (os acontecimentos) 
num produto (as notícias). A seleção do que irá ser tratado, ou seja, na escolha 
do que se julga ser matéria-prima digna de adquirir a existência pública de 
notícia, em uma palavra – ter noticiabilidade. (TRAQUINA, 2005, p.180). 
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A seleção dos fatos, segundo o autor, segue critérios como: objetividade, instantaneidade, 

periodicidade, novidade, proximidade e relevância. Tais itens são os representantes do 

jornalismo tradicional, presente nos jornais e em revistas que seguem tal linha.  

Na teoria jornalística, esses valores são presentes e estudados como fundamentais para uma 

boa formação profissional e bons produtos resultantes da apuração de notícias. Porém, a 

prática é dada de outra forma. No momento de entrevista, por exemplo, a bagagem cultural, 

que o comunicador traz consigo, pode influenciar o modo de se relacionar com a fonte, o 

que se contrapõe com a teoria jornalística. Diante de circunstâncias trágicas por exemplo, a 

impassibilidade e um olhar distante se tornam um desafio a imparcialidade buscada pelo 

jornalista. Embora seja necessário que o lado profissional seja mais presente que suas 

impressões pessoais, nestes momentos, o jornalista pode sensibilizar-se. Nota-se, então, que 

a sensibilidade e humanidade tornam-se presentes na profissão.  

Segundo a autora Cremilda Medina (1996), o jornalista pode ser visto como um artesão da 

notícia, capaz de ir além de um produtor de informações, e ser um agente mediador de um 

conjunto de códigos de relações humanas relacionadas ao presente e ao real. 

Os autores Fabiana Alves e Raphael Sebrian discutem o contraponto entre o jornalismo 

convencional e o humanizado e compreendem que a perspectiva os difere. 

 

O jornalismo humanizado, portanto, não se propõe apenas a produzir textos 
diferenciados, com linguagem que usufrui dos recursos da literatura, que 
valoriza personagens. Mais que isso, busca a essência das ações humanas – é um 
olhar, uma perspectiva, um ponto de partida diferenciado. (ALVES, SEBRIAN, 
2008, p.2). 

 

Ainda de acordo com os autores, o jornalismo humanizado elucida as ações e relações 

humanas, de modo a trazer isso para a construção jornalística, ou seja, as pessoas e seus 

contextos devem fazer parte das narrativas. Isso permitiria ao jornalismo uma proposta mais 

marcante e real. 
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[...] propõe-se a fomentar a recuperação do prazer e do desejo de descobrir as 
pessoas, o contexto social em que vivem, no qual a narrativa teria uma marca 
autoral, inovadora. Trata-se de humanizar as técnicas profissionais em prol da 
vitalidade do cotidiano, uma vez que a gramática jornalística atual não dá conta 
das demandas coletivas. (ALVES, SEBRIAN, 2008, p.7-8) 

 

De acordo com Medina, a aproximação do jornalista com a cultura e a imersão no que está 

reportando e analisando, ultrapassa a fronteira profissional e acrescenta em sua experiência 

pessoal também. Essa relação é essencial para que haja uma identificação de discurso e de 

símbolos de um povo. Além disso, a autora vê o jornalista como um “leitor cultural”.  

Sendo assim, vê-se um jornalismo diferente do que é retratado em sua teoria. É a partir 

desse entendimento de jornalismo sensível que os conceitos literários e poéticos aparecem. 

Luiz Motta, argumenta sobre as características literárias que estão presentes no discurso 

jornalístico.  

Segundo o autor, a notícia é mais que um conjunto de informações, é também composta por 

um embasamento dinâmico que sugere aspectos subjetivos em meio à objetividade 

jornalística. A mensagem em si carrega “não-ditos” que podem influenciar o leitor a ter 

diferentes interpretações. 

 
Em todo ato comunicativo, o emissor transmite parte do seu conteúdo de forma 
explícita, parte de forma implícita. Da mesma maneira, o destinatário interpreta a 
mensagem parcialmente através dos seus conteúdos explícitos, parcialmente 
através de estímulos implicitamente sugeridos pelo enunciado. Mas, o 
destinatário acrescenta e recria através das suas próprias perspectivas. (MOTTA, 
2003, p. 96). 

 

A forma que a notícia é interpretada também dependente da visão e da bagagem cultural do 

receptor. A mensagem é interpretada de acordo com os filtros que o indivíduo possui. 

Sendo eles religiosos, familiares, culturais e temporais. (BARBERO, 1986). 

Assim, a interpretação do receptor pode representar, em seus signos, saberes de uma 

linguagem provida de polifonia, pluralidade de vozes, ou polissemia, multiplicidade de 

significados.  
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Saber consiste, pois, em referir a linguagem à linguagem. Em restituir a grande 
planície uniforme das palavras e das coisas. Em fazer tudo falar. Isto é, em fazer 
nascer, por sobre todas as marcas, o discurso segundo do comentário. O que é 
próprio do saber não é nem ver nem demonstrar, mas interpretar. (FOUCAULT, 
2011, p. 57).  

 

Segundo Motta, o receptor interpreta a notícia não apenas através das palavras ali 

apresentadas, mas também por expressões que vão além da escrita. Ao emitir uma 

mensagem, o jornalista pode sofrer a interferência das funções sensoriais. O que se enxerga, 

ouve-se, toca-se pode influenciar na transmissão da informação, através da subjetividade na 

construção e apresentação dos fatos. (PENA, 2006). 

Considerando esta linha de pensamento, o jornalista se afasta da imparcialidade e 

objetividade proposta na teoria jornalística ao retratar os acontecimentos e tendo sido 

influenciado por suas percepções pessoais. 

 

A relação observação-observado-percebido depende, por um lado, do grau de 
congruência entre o sujeito-comunicador e o momento histórico social, ou ainda, 
depende da visão de mundo [repertório, cognitivo e sensorial], do nível de 
consciência sobre o fenômeno que se apresenta. Essa congruência desejável, em 
outros termos, significa a disposição – ou o desejo – do observador-jornalista 
para a necessária sintonia e cumplicidade com o mundo histórico-social. (IJUIM, 
2013, p.42). 

 

Segundo os conceitos citados por Medina (1996), a narrativa tem o poder de trazer sentido à 

realidade atual. As experiências adquiridas influenciam na forma de comunicar, 

desenvolvendo a sensibilidade do profissional. “[...] Quando puder haver a humanização do 

relato que a façam, sem receios de ‘tangenciar o pieguismo’. Pieguismo maior é pensar que 

o homem pode deixar de humano ser, ao assumir o papel de jornalista”. (IJUIM, 2013, p. 

138). 

Deste modo, o jornalismo humanizado expande sua dimensão para além da exposição de 

fatos, representando uma vertente ligada à pessoalidade e cultura em questão.  
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RELAÇÃO CORDELISTA E JORNALISTA 

Através das notícias, reportagens e derivados, o jornalismo comunica a sociedade sobre os 

acontecimentos de determinada região. Além disso, o jornalista assume a responsabilidade 

no quesito formação de opinião, afinal, tal profissão é responsável por contextualizar e 

atualizar a sociedade, sendo ele o encarregado por definir o que é ou não notícia, como 

citado anteriormente.  

O jornalista tem uma função social e possui credibilidade perante o consumidor da 

informação. Da mesma forma é considerado o cordelista pelo seu leitor. Ambos 

influenciam a formação da opinião pública, mas atuam de maneira distinta.  

Apesar de também informar, o cordelista não segue os mesmos critérios noticioso que o 

jornalista. O poema de cordel não precisa ser a respeito de uma história real, pode ser 

composta por narrativas criadas pelo próprio autor.  

 

Ao transformar um acontecimento em história, a narrativa opera uma 
diferenciação daquele fato no contínuo do tempo e atribui a ele um significado. 
Isso quer dizer que contar histórias é organizar a experiência, localizando 
ocorrências naturais e ações humanas na compreensão de mundo de indivíduos e 
sociedades, papel desempenhado tanto pela ficção quanto pelas narrativas não 
ficcionais. (LEMOS, 1998, p.69). 

 

A relação do jornalista e do cordelista com a imparcialidade não é a mesma. Embora o 

jornalista saiba que a imparcialidade não é tangível, ele busca alcança-la. Já o cordelista, 

não se tem a obrigação de lutar por ela. Muito do que é dito pelo poeta não é factual, mas, 

carregado da opinião do autor e, em sua maioria, o cordel aborda temas polêmicos como 

política, questões sociais e morais. (OLIVEIRA, 2012). 

Percebe-se que o comprometimento do jornalismo com a apuração dos fatos é maior que a 

de literatura de cordel. O jornalista deve procurar todos os envolvidos em um 

acontecimento para que sua notícia, recorte da realidade, seja relatada o mais próximo 

possível do que de fato aconteceu. Já o cordelista tem a liberdade de inserir em sua poesia o 

que julgar mais relevante.  
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Ao adotarmos a noção de que o jornalismo é comunhão entre humanos, podemos 
então entendê-lo como o compartilhar dos desejos coletivos. Se é assim, a busca 
do comunicador não é um objeto – a verdade – mas a compreensão sobre as 
ações dos sujeitos da comunicação – a expressão dos sentidos de sua 
consciência. Cabe à imprensa, portanto, o dever de produzir relatos verazes, 
versões verossímeis, uma visão particular sobre as ações humanas, que reúne o 
“real discursivo jornalístico”, o simbólico e o imaginário. (IJUIM, 2013, p. 39). 

 

Enquanto o jornalismo adota uma linguagem padrão, o cordel propõe uma escrita popular, 

fácil de ser compreendida e interpretada por seu público-alvo, que muitas vezes usam da 

oralidade do cordel para comunicar aqueles que ainda não se libertaram do analfabetismo.  

O jornalista tem o papel social de apresentar os fatos à população. É uma figura que, dentre 

outras funções, media a informação. E por este aspecto, é possível aproximar o cordelista 

do jornalista, ambos são mediadores em suas devidas proporções. 

Desde a época do surgimento das escolas literárias em língua portuguesa, como o 

trovadorismo, havia a questão de transmitir uma mensagem, de lugar em lugar. Neste caso, 

o poeta era visto como um mediador entre o povo e as informações, sejam elas ficcionais ou 

não, que de alguma forma levavam a uma reflexão que permitia o exercício de pensar. 

O agente da notícia envolve-se com as fontes e imerge em diferentes culturas e realidades. 

A parcela humana do jornalista e o seu caráter investigativo como forma de serviço social e 

denúncia, assemelha-se com a literatura de cordel. Afinal, o cordelista também procura 

aproximar seus leitores dos acontecimentos através da sua obra.  

A construção de um sentido narrativo e a linearidade dos fatos são características 

jornalísticas, também encontradas nos cordéis.   

 

As notícias só constroem um sentido narrativo pleno no ato de recepção, quando 
os significados são interpretativamente concluídos pelos sujeitos receptores que 
refiguram as estórias temáticas compreensíveis. Essa refiguração ocorre quando 
os receptores juntam os fragmentos, criam sequências e enredos coerentes, e 
compõem estórias-sínteses. Inevitável e impulsivamente eles confrontam os 
difusos modelos de mundo sugerido por essas narrativas imaginárias com o 
senso comum. Realiza-se então a fusão de horizontes de expectativas da 
fragmentada narrativa jornalística com as expectativas dos leitores, ouvintes, 
telespectadores. (MOTTA, 2008, p. 236). 
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Entre semelhanças e diferenças, os canais de comunicação apresentados buscam uma 

melhor comunicação com o povo. Ambos trazem a função de mediar uma informação, mas 

a forma que executam essas funções os distancia, uma vez que têm abordagens e público 

distintos. 

 

A PEÇA JORNALÍSTICA 

Segundo Bill Nichols (2001), é através de imagens reais que o documentário se diferencia 

da ficção. Afinal, o que é ficcional trata de um fruto da imaginação daqueles que o 

produzem. Já o documentário apresenta um olhar e ponto de vista de uma situação real.  

O autor Sergio Puccini (2007) argumenta a respeito do docudrama, que consiste em fatos da 

realidade retratados num recurso narrativo em busca de concretizar através das imagens 

aquilo que foi realmente presenciado durante as filmagens. Segundo Puccini, a cena deve 

ser fiel ao fato ocorrido, porém, nada impede de torná-la maior em suas intenções de 

promover alguma reflexão, ou seja, de impactar, questionar. Este conceito é colocado em 

prática, principalmente, em dois momentos: na criação do enredo (roteiro) e na edição. 

A edição do produto final apresentou grande importância, pois foi a responsável pela 

intersecção dinâmica e ritmada entre imagem e som. O intuito foi a criação de um 

documentário com personalidade e pessoalidade. “Cada documentário tem sua voz distinta. 

Como toda voz que fala, a voz fílmica tem um estilo ou uma “natureza’ própria, que 

funciona como uma assinatura ou impressão digital” (NICHOLS, 2001, P.135). 

O presente trabalho passou por diversas transformações durante seu desenvolvimento. 

Desde o início, tinha-se como objetivo final a produção de um documentário, entretanto, o 

tema do mesmo foi modificado, filtrado no decorrer da pesquisa teórica. Entende-se que o 

levantamento bibliográfico e o estudo mais aprofundado sobre o cordel, amadureceram a 

ideia da direção a ser tomada no trabalho.  

Sabia-se que o produto final não precisava necessariamente ter uma ligação direta com o 

jornalismo, apenas o fato de ser um documentário, peça jornalística, era suficiente. Por tal 

razão, em um primeiro momento, o objetivo da obra era relatar sobre a literatura de 
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literatura de cordel como um todo. Apresentá-la ao público desde suas origens até os dias 

de hoje, passando pelos principais personagens – referências na área –, por esclarecimentos 

sobre sua métrica, influências, vertentes – lírico e épico – e outros.  

Entretanto, ao analisar a trajetória do relatório inicial, notou-se que o tema “literatura de 

cordel” era algo muito amplo. Em um segundo momento o objeto do trabalho em questão 

foi o cordel com viés noticioso. O intuito era comparar o jornalismo regional com livretos 

de cordel que, de alguma maneira, desempenhavam a mesma função do jornal: transmitir 

um fato ou notícia.  

Como o amadurecimento da pesquisa, a ideia ganhou nova forma, limitando-se a retratar o 

cordelista como mediador da informação através do cordel. Considera-se como informação, 

no caso, tanto notícias e críticas quanto conteúdo educacional.  

Traçou-se, então, o objetivo de trabalhar a peça com uma abordagem humanizada, 

apresentando outras facetas do mediador da informação, sem ser a engessada, normalmente 

utilizada na escola tradicional. E isto seria alcançado com a utilização de diversas câmeras, 

mostrando diferentes ângulos e detalhes dos entrevistados.  

Foi nesta fase de amadurecimento que tema do trabalho acabou por se constituir e 

realmente ganhar forma. Apresentar o cordelista como mediador da informação, de maneira 

poética e informativa, foi o recorte encontrado para unir as duas grandes peças que 

compunham o trabalho: literatura de cordel e jornalismo humanizado. 

Para que o documentário alcançasse as expectativas, fez-se necessário a realização de uma 

pesquisa aprofundada sobre o cordel, a sensibilidade no jornalismo e a composição de um 

documentário com viés poético.  

Para o estudo sobre o cordel foram utilizadas obras de autores como Mark Curran e Joseph 

Luyten, que apesar de não serem brasileiros citam em suas obras o encantamento pelo 

Brasil e, principalmente, pelo cordel. Ambos falam sobre o não reconhecimento do cordel 

como literatura e o pouco valor dado aos folhetos.  

Foram utilizadas também, as teses de doutorado de Carlos Oliveira, Jorge Oliveira e José 

Profiro; e o mestrado de Geraldo M. Menezes. Além de livros de Aderaldo Luciano, 
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Franklin Maxado, Câmara Cascudo e outros. Todos estes livros serviram como referências 

bibliográficas para o aprofundamento sobre o cordel, sua origem, desenvolvimento e 

situação atual.  

Já para o entendimento da sensibilidade no jornalismo, a autora Cremilda Medina (1996) e 

sua obra Povo e Personagem, serviram como fonte de conhecimento e inspiração para a 

realização do trabalho. Afinal, a autora fala de um jornalismo humanizado e ainda aponta a 

literatura como uma das maneiras de alcançar essa humanização. “A percepção, observação 

e lida cotidiana se enriquecem, amplia-se a cosmovisão, assim como se ampliam as 

narrativas. Acima de tudo, a literatura ajuda o jornalismo a que este se torne mais humano”.  

Para fortalecer o conhecimento sobre a realização de um documentário, utilizou-se da teoria 

de Sérgio Puccini, presente no livro Roteiro de Documentário, da pré-produção à pós-

produção e da obra Introdução ao documentário de Bill Nichols. Assim, a produção de um 

documentário pôde ser estudada a partir de da importância do roteiro, da realização de 

entrevistas, utilização das câmeras e seus diversos ângulos, até a definição do tema, do 

formato e das inspirações do produto audiovisual.  

Para apresentar o lado sensível do jornalismo, por meio do documentário, optou-se por 

trabalhar a sensibilidade com o jogo de câmeras, a dinâmica das imagens e os ângulos 

explorados durante a captação, tentando demonstrar, assim, que o jornalista não precisa, 

necessariamente, aparecer junto às fontes para mostrar sua proximidade e humanidade 

quanto à história.  

Com o intuito de assimilar planos, sequências, cenários, erros e acertos, utilizou-se como 

referência para este trabalho a seleção de documentários e a história dos documentaristas. 

Entretanto, foram as obras audiovisuais citadas acima que exerceram maior influência nas 

percepções deste trabalho. Foi necessário entender como seria possível elucidar a relação 

construída entre as jornalistas e as fontes sem que isso fosse trazido com imagens. Além de 

entender como mostrar a história dos cordelistas de modo transparente. 

Mesmo conhecendo as limitações – referentes a equipamentos, imprevistos e desencontros 

com fontes –, o objetivo primordial era de produzir um documentário de cunho jornalístico, 
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mas que simultaneamente fosse um produto poético em sua abordagem, mediado de forma 

detalhada – formato defendido pela jornalista Cremilda Medina (1996). 

A narrativa baseia-se no que a autora Cremilda Medina (1996) diz que é a partir de três 

princípios que ele poderá se tornar um mediador relevante e ter o destaque em suas 

abordagens. São eles a ética, técnica e estética. 

Considerando os conceitos elaborados pela autora, justifica-se a narrativa do cordel. De 

outro modo, a responsabilidade imposta ao comunicador impera na sua missão de transmitir 

algo exclusivo, único.  

Desse modo, com o intuito de expandir as fronteiras do papel de comunicadoras exercido 

pelas integrantes do projeto, torna-se exclusiva e essencial a narrativa off do documentário 

em forma de cordel para completá-lo. 

A opção pela ausência dos integrantes do grupo no vídeo, entretanto, não deve ser 

entendida como um afastamento da relação entre o jornalista com a fonte, e, sim, como uma 

aproximação diferenciada, que objetiva aproximar a fonte do receptor, que seria o 

telespectador. Buscou-se tal aproximação por meio dos cortes e diferentes angulações.  

Na abertura do trabalho, não foram explicadas as intenções do mesmo, pois se considerou 

necessário e mais interessante que o receptor digerisse as informações no decorrer no 

documentário e não ter acesso a ela logo no início. Esta opção está baseada na ideia de que 

a informação não está apenas no tema, ou no que é dito no trabalho, mas também está 

inserida na maneira com que foram as imagens foram captadas e organizadas quanto a 

enquadramento, ângulos, cenas e até a própria edição. Afinal, mesmo que não haja a 

explicação sobre o documentário logo no seu começo, há a narrativa em off de cordel, o que 

torna a narrativa do trabalho e o próprio documentário com o ritmo e métrica característicos 

dessa literatura.  

Para alcançar a sensibilidade desejada, o roteiro foi idealizado em função de três câmeras, 

objetivando o maior alcance de detalhes, estejam eles presentes em gestos, olhares, 

movimentos ou contextualização das cenas. Esta escolha contradiz linhas de roteirização 

que exigem a função pré-estabelecida de repórteres, câmeras e editores  
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CONCLUSÃO 

Através da filmagem do documentário e do estudo sobre a Literatura de Cordel, ocorreu a 

descoberta de novos olhares sobre o assunto e a cosmovisão, levando a uma produção de 

sentidos, linguagem e subjetividades que fugiram do padrão presente no jornalismo 

tradicional. 
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RESUMO 
A presente pesquisa tem por objetivo inserir a leitura como forma de aprender a palavra, os 
conceitos de normas e regras gramaticais da Língua Portuguesa, a sua compreensão e a 
ampliação progressiva de sua competência de interpretação, para que estudante possa 
produzir textos mais eficazes e que estejam atrelados ao seu aprendizado do mundo. Por 
meio da inserção da leitura dos livros indicados nesse trabalho e a prática constante da 
escrita, propôs-se a ampliação das capacidades de linguagem do estudante (ação, discursiva 
e linguístico-discursiva), seus valores e opiniões e sua formação de leitor consciente de sua 
realidade. O aluno, por meio da reflexão sobre o mundo, aprender a palavra; e pela palavra, 
aprender sobre o mundo. 

PALAVRAS-CHAVE: leitura; palavra; mundo; realidade; educação 
 

INTRODUÇÃO 

Um dos papéis da educação nas escolas é auxiliar no desenvolvimento de cidadãos. O 

respeito às diversidades, culturas, religiões são aspectos importantes para o exercício da 

cidadania. Neste cenário, a participação do professor como agente transformador é de vital 

importância. No livro Alfabetização: leitura do mundo, leitura da palavra encontra-se 

exatamente esta ideia (FREIRE e MACEDO, 2011, p. 81): 

 

Quando desafiados por um educador crítico, os alunos começam a compreender 
que a dimensão mais profunda de sua liberdade encontra-se precisamente no 
reconhecimento das coerções que podem ser superadas. Então descobrem, no 
processo de se tornarem cada vez mais críticos, que é impossível negar o poder 
constitutivo de sua consciência na prática social de que participam 



 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 
 

  
 

 

 42 

O papel da Leitura, então, pode tornar-se o ponto de partida para a melhora desta percepção 

da realidade, com exercícios voltados à capacidade interpretativa e à linguagem escrita. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do ensino de Língua Portuguesa para o terceiro e 

quarto ciclos do Ensino Fundamental preveem a utilização de diferentes tipos de atividades 

que envolvam leitura, escrita e interpretação de textos durantes as aulas.  

 

JUSTIFICATIVA 

O ensino de Língua Portuguesa, em grande parte das escolas, no entanto, é voltado, 

basicamente, para o aprendizado das normas gramaticais. Os livros didáticos, em sua 

maioria, limitam-se a apenas trazer as nomenclaturas existentes. “[...] pretender que o aluno 

saiba o nome que as coisas na língua tem; ou seja, o que centraliza o ensino é saber rotular, 

saber reconhecer e dar nome às coisas da língua” (ANTUNES, 2003, p.87).  A leitura de 

livros, neste cenário, acaba transformando-se em algo restrito, e seu uso no aprendizado da 

linguagem até mesmo inexistente.  

Em alguns casos, quando os alunos entram em contato com um texto, não o fazem de forma 

dinâmica e compartilhada com a sua realidade. “A palavra nestas dissertações, se esvazia da 

dimensão concreta que devia ter ou se transforma em palavra oca, em verbosidade alienada 

e alienante” (FREIRE, 1987, p.33). Ou seja, não há preocupação com a transformação, com 

as trocas de valores e com a reflexão do contexto a que os alunos foram inseridos. 

Um dos resultados prováveis desta falta do pensar ao ler é o prejuízo a Zona de 

Desenvolvimento Potencial. O linguista L.S.Vygotsky realizou vários estudos neste sentido 

e constata que a formação de conceitos para a resolução de problemas nos jovens, por 

exemplo, é fraca, devido à falta de incitação a atividade da inteligência.  

Além disso, a escrita, em muitos momentos, também é algo aterrorizante para os alunos, 

pois eles precisam criar uma sequência de frases, reproduzir a fala em formato de palavras e 

as ideias são muitas, mas difíceis de sintetizar em poucos parágrafos. O auxílio de outras 

pessoas, valorizando os esforços dos discentes, traria benefícios imediatos e desafios 

adequados com suas possibilidades. “Todos aqueles que como nós, de uma maneira ou de 
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outras, estão comprometidos com a formação dos cidadãos da cultura escrita exigidos nos 

tempos atuais” (FERRERO, 2010, p.148). Ou seja, produzir atividades com textos que 

passem do simples ler para o entender e escrever. 

Nesse sentido, a leitura pode possibilitar uma melhor compreensão do mundo. De fato, 

trazer à tona a problemática de sua realidade, negando sua abstração e não deixando que a 

opressão o continue atingindo.  

 

OBJETIVO 

O presente estudo objetiva colocar em prática as sugestões descritas nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, com a inserção da leitura de livros, contos, poesias, textos 

jornalísticos diversos (jornais, revistas, blogs, sites, opinião) e filmes relacionados aos 

títulos escolhidos para uma prática de educação libertadora, ao mesmo tempo motivadora 

de habilidades escritas para a promoção do letramento e do entendimento das regras 

gramaticais que norteiam a sociedade. “A libertação só vem quando as pessoas cultivam sua 

linguagem e, com ela, o poder de conjetura, a imaginação de um mundo diferente a que se 

deve dar forma” (FREIRE e MACEDO, 2011, p.17). Esta é a consciência crítica do ser 

humano. 

 

MÉTODO 

Para a realização do projeto, utilizou-se métodos teóricos de aprendizagem que não se 

restringiam em apenas fazer da leitura algo corriqueiro e sem importância. 

O estudo proposto implantou as atividades de leitura, escrita, interpretação e o ensino da 

gramática com foco no desenvolvimento comunicativo. Os conceitos foram ensinados na 

prática, sugerindo a reflexão no uso, e não apenas na sua forma de memorização de 

nomenclatura e de classificação de termos.  
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A faixa etária pesquisada foi de estudantes do nono ano do Ensino Fundamental II (entre 13 

e 14 anos), da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Arquiteto Luís Saia1 

(bairro de São Miguel Paulista) entre os meses de fevereiro e dezembro de 2014. A 

aplicação do estudo foi realizada nas turmas do nono ano, salas A e G, especificamente. Na 

primeira foram 22 alunos e na segunda, 32. 

As atividades com os estudantes ocorreram uma vez por semana, com período de 1 hora e 

meia. Entre 45 e 60 dias um livro foi inserido para que fosse possível trabalhar as 

capacidades de linguagem. O tema foi relacionado à realidade do aluno: morador de classe 

média baixa que vive em meio à violência, com problemas típicos de um adolescente e a 

criação de uma identidade a partir de fatos históricos, culturais e sociais.  

Durante o transcorrer do ano foram inseridas tarefas que trabalharam conceitos de análise, 

compreensão, dissertação e a própria gramática normativa como um mecanismo linguístico 

que permite a produção dos sentidos do texto. Ao final, ainda, foi proposto que os alunos 

produzissem um livro contando suas histórias familiares, culturais, econômicas e sociais, e 

a forma como veem o mundo ao seu redor. 

A bibliografia utilizada com os alunos mesclou os considerados clássicos da literatura com 

autores populares. Todos os livros foram doados aos estudantes. Os temas foram discutidos 

e escolhidos, de comum acordo, entre a pesquisadora e a direção e coordenação pedagógica 

da unidade de ensino. As diversas escolhas temáticas privilegiaram a variedade dos gêneros 

literários para demonstrar a riqueza e a pluralidade da literatura existente em Língua 

Portuguesa. 

Nos meses de fevereiro e março foi discutida uma história presente em As Crônicas de 

Nárnia (O leão, a feiticeira e o guarda-roupa), de C.S. Lewis. Nesta etapa os alunos 

falaram sobre a relação entre irmãos, a liderança, o caráter, os valores éticos e morais e os 

sentimentos que norteiam os relacionamentos.  

                                                
1 A escola está localizada à Rua Américo Gomes da Costa, 93 (Zona Leste de São Paulo). A pesquisadora esteve em 
reuniões com a Diretora do estabelecimento de ensino, Professora Tânia Maranesi, e a coordenação pedagógica para 
estabelecer os critérios que seriam utilizados para a produção do trabalho científico. Houve a pronta aceitação e apoio da 
unidade escolar para a realização da pesquisa. 
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O livro foi dividido em três partes: na primeira semana foi proposta a leitura dos Capítulos I 

a IV; na segunda, V a XIII; e na terceira, XIV a XVII. Na primeira aula foi realizada uma 

introdução sobre o livro com o resumo da história. A partir daí, em cada aula, os trechos 

foram discutidos com o objetivo de buscar elementos interpretativos no texto e sugerido que 

os educandos tirassem suas próprias conclusões a respeito da obra. Para Irandé Antunes, em 

Aulas de Português “a leitura é parte da interação verbal escrita, enquanto implica a 

participação cooperativa do leitor na interpretação e na reconstrução do sentido e das 

intenções pretendidas pelo autor” (2003, p.66), ou seja, é na interação entre o sujeito e o 

texto que se pode obter essa decodificação da palavra. 

Ao mesmo tempo, foi trabalhado o gênero textual reportagem com a proposta de resultado 

da leitura da obra: produção de textos sobre Nárnia para revistas específicas (Caras, 

Atrevidinha, Mundo Estranho, Viagem e Ana Maria) estudadas em sala de aula. De acordo 

com Abuêndia Padilha Pinto, in Gêneros Textuais e Ensino, “o aprendizado de gêneros 

representa um processo de socialização nos modos de organizar o conhecimento e na 

maneira de representar suas percepções e seu conhecimento para os outros” (2010, p. 61-2), 

pois, dessa forma, é possível o estudante ter as habilidades necessárias para informar e/ou 

buscar as referências que melhor se encaixem na sua produção textual.  

No decorrer dos estudos foi demonstrado aos educandos, também, que, apesar de focar a 

mesma história, os periódicos apresentam públicos diferentes, isto é, cumprem funções 

comunicativas socialmente específicas. “O professor não pode, sob nenhum pretexto, 

insistir na prática de uma escrita escolar sem leitor, sem destinatário; sem referência, 

portanto, para se decidir sobre o que vai ser escrito” (ANTUNES, 2003, p.47), ou seja, 

verificar criticamente qual função social irá cumprir, depende de quem vai ler.  

Já entre abril e maio, houve a leitura de Um certo Capitão Rodrigo, de Érico Veríssimo. 

Os alunos entraram em contato com os elementos biográficos e culturais da época e 

diferenças de costumes.  

A obra também foi dividida em partes: na primeira semana capítulos 01 a 04; na segunda, 

05 a 11; na terceira, 12 a 17; na quarta, 18 a 23; e na última semana, 24 a 28. 
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Durante a leitura foram inseridas atividades com vistas à valorização da cidadania. A adição 

da obra infantil O Reizinho Mandão, Rute Rocha, e da música É, Gonzaguinha, durante as 

aulas, auxiliaram no desenvolvimento crítico dos alunos perante as situações empregadas 

pela pesquisadora. Nas atividades em sala foram incluídos temas relacionados à política 

nacional atual em comparação com a época história retratada no livro (década de 1830). Os 

alunos debateram e refletiram sobre o papel de cidadão na sociedade e como torná-lo apto 

para assumir sua posição de ente político nas decisões diárias que afetam sua qualidade de 

vida.  

Os estudantes realizaram pesquisas entorno da região em que residem sobre os principais 

problemas e apontaram soluções. Aos alunos foi sugerido que raciocinassem sobre as 

aflições genéricas da população e não pensassem somente em seus questionamentos 

solitários, isto é, levar “o indivíduo a abandonar suas atitudes espontâneas, subjetivas ou 

egocêntricas, e preferir a reciprocidade e a objetividade” (GAUTHIER e TARDIF, 2013, 

p.349). Como devolutiva, os alunos fizeram um caderno com propostas políticas para 

melhoria na região onde está situada a escola e sua própria vida em comunidade.  

No período de férias houve a leitura do Livro Ela disse, Ele disse, de Thalita Rebouças, que 

trata de questões afetas aos adolescentes. Nesse caso, a leitura foi inserida como deleite, 

pelo simples gosto de ler. Sem cobranças ou prestação de contas. Como diz Rubens Alves 

em Lições de feitiçaria (2001, p.27-28). 

 

As palavras também podem ser objetos de fruição, se nos ligamos a elas pela 
mesma razão que nos ligamos a um pôr do sol, a uma sonata, a um fruto: pelo 
puro prazer que nelas ora...Brinquedos, fins em si mesmas, palavras que não são 
para ser entendidas, são comida: o caminho da poesia. 

 

Em agosto e setembro, Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Nesta etapa, 

os estudantes abordaram os problemas da seca, da migração, da pobreza vividas pela 

população do Norte e Nordeste e do que significa ter uma vida “severina”. Em muitos 

casos, analisaram sua própria história.  
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Nesse período, também, foram estudados os gêneros “Artigo de Opinião” e “Carta ao 

Leitor”. Houve a caracterização desses temas e seu uso na imprensa escrita e, em seguida, 

os alunos foram motivados a escrever seus próprios textos. A pesquisadora trouxe assuntos 

relacionados à matéria estudada na época. Após, houve a troca dos escritos entre os 

discentes e, cada um, teve de escrever uma carta criticando o que havia lido. Com isso, a 

leitura e a escrita deixaram de ser práticas escolarizadas e passaram ao desenvolvimento do 

letramento e da cidadania. 

Além disso, houve a adição de músicas, poemas e imagens representativos do tema: Cálice, 

Crioulo; Disparada, Rappyn Hood e Jair Rodrigues; Levanta e Anda, Emicida; 

Miserere-Nobis, Banda Tropicália; O bicho, Manuel Bandeira; e imagens do fotógrafo 

Sebastião Salgado, das obras Terra e Êxodo. 

Como devolutiva final da leitura do livro, os alunos criaram uma música e um clipe sobre 

“O que é ter vida Severina” e realizaram uma mostra de fotografias sobre o tema. A 

atividade propiciou aos alunos a oportunidade de aprender e colocar em prática diferentes 

forma de linguagem e discursos ideológicos, além de identificar e dramatizar maneiras 

contraditórias e/ou iguais de ver o mundo. 

 

O ensino e a aprendizagem devem estar vinculados à meta de educar os alunos 
para correr riscos, para lutar com as relações de poder vigentes, para apropriar-se 
criticamente das formas de conhecimento existentes fora de sua experiência 
imediata, e para imaginar versões de um mundo que (no sentido blochiano) 
“ainda não é” – a fim de serem capazes de alterar as bases sobre as quais a vida é 
vivida. (FREIRE e MACEDO, 2011, p. 68) 

 

Nos meses de setembro ao início de outubro, Literatura de Cordel e Movimentos 

Musicais: Rap e Funk, como forma de desenvolver e examinar como os alunos verificam a 

própria realidade e a formação de sua opinião. A análise das letras das músicas, a busca das 

mensagens implícitas nos textos e seu esboço de panoramas históricos e sociais são 

importantes ferramentas metodológicas para interpretação textual. Os autores escolhidos 

foram Gabriel, o pensador com Estudo Errado e Zeca Baleiro, com As meninas dos 

Jardins, dois compositores da música brasileira que denunciam os dilemas enfrentados na 
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educação e nas classes sociais. Por sugestão dos próprios estudantes foi inserido o músico 

Mc Garden, com Não tenha vergonha de dizer e Funk da Educação. 

Durante o final do mês de outubro e todo o mês de novembro, os estudantes prepararam os 

capítulos do livro escrito por eles. O desenvolvimento dessa atividade pedagógica é 

resultado da “necessidade de os professores e alunos recuperarem suas próprias vozes, de 

modo que possam tornar a contar suas próprias histórias e, ao fazê-lo, “conferir e criticar a 

história que lhes contam em comparação com a que viveram” (FREIRE e MACEDO, 2011, 

p.57), isto é, ir além da pedagogia tradicional e partir de um estudo crítico com práticas que 

proporcionem um projeto baseado na ação social transformadora da sociedade. 

A proposta, então, não foi simplesmente treinar os diferentes tipos de leitura, mas 

desenvolver atividades que fomentassem a criação da palavra escrita em consonância com a 

reflexão daquilo que foi trabalhado. 

 

Para os alunos que provêm de comunidades com pouco ou nenhum acesso a 
materiais de leitura, ou que oferecem poucas possibilidades der participação em 
atos de leitura e escrita junto a adultos experientes, a escola poderá ser a única 
referência para a construção de um modelo de leitor e escritor. Isso só será 
possível se o professor assumir sua condição de locutor privilegiado, que se 
coloca em disponibilidade para ensinar fazendo (MEC/SEF, 1998, p. 66). 

 

RESULTADOS  

Nas discussões da primeira leitura foram realizados exercícios de fixação. No exemplo 

abaixo, solicitou-se que os educandos escrevessem uma manchete utilizando como tema a 

história da Branca de Neve para uma publicação específica. O texto da aluna H.F.O, 13 

anos, para a revista Atrevidinha, foi aqui reproduzido (manteve-se a sequência linguística 

utilizada pela estudante): 

 

Testes incríveis para saber qual dos sete anões combina mais com você |O|. A 
Branca de Neve fala como era a vida com os sete anões e fala: “Eles cantam 
muito bem, em maio sairá o CD ‘Eu vou eu vou para casa agora eu vou’, o novo 
sucesso desse ano da Boy Band mais amada do reino encantando. 
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Para o conhecimento do primeiro parágrafo – chamado lide jornalístico – igualmente foram 

ministradas aulas com o objetivo de auxiliar o discente na confecção da reportagem de 

forma independente, como sugere Clermont Gauthier e Maurice Tardif (2013, p.407). 

 

No ensino explícito, o docente modelará inicialmente, diante dos alunos, o que 
se deve fazer, para depois acompanha-los em prática dirigida, a fim de que eles 
se exercitem por sua vez; assim, eles serão capazes, no fim do trabalho, de 
executar a tarefa sozinhos, em prática autônoma 

 

Como produto final do dever realizado em casa tem-se o exemplo da estudante G. D. S, 13 

anos, reproduzido abaixo (foi mantida a sequência linguística utilizada pela estudante). Os 

alunos tinham de escrever um lide com as palavras: rolezinho, shopping, 400 jovens, 

sábado à noite, garrafas e música alta e portas fechadas. 

 

Na noite de sabado, 20, iria acontecer um Rolezinho em shopping no centro de 
São Paulo, mas quando os participantes do evento chegaram, o local estava de 
portas fechadas. Os 400 jovens resolveram fazer o rolé na frente do 
estabelecimento, houve muita música alta, bebidas, garrafas e mais. Porém esse 
acontecimento não agradou os diretores do shopping. 

 

Com o resultado dos textos em mãos a pesquisadora apontou os problemas gramaticais aos 

alunos e sugeriu que eles realizassem a autocorreção, a partir das aulas sobre os tópicos 

linguísticos ministrados posteriormente. Ao longo das atividades foi verificado que os 

alunos tornaram-se mais críticos e aptos para fazer algo com o que foi lido. No entanto, na 

análise das duas classes verificou-se que a maioria dos estudantes do 9 A procuraram 

interpretar a obra lida, enquanto grande parte dos alunos do 9 G realizaram a compreensão 

e, por vezes, apenas a leitura da obra. Como resultado, houve dificuldade na confecção das 

revistas. “[...] é que a dificuldade dos alunos para escrever tem sua razão de ser; também, no 

pouco contato que eles mantêm com textos escritos” (ANTUNES, 2003, p.76), isto é, não 

houve a completa interação educando-livro-escritor necessária para uma escrita 

diversificada. No 9 A, foram entregues os trabalhos produzidos para as revistas Caras, 
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Mundo Estranho, Ana Maria e Atrevidinha. Já no 9 G, somente foi entregue o resultado da 

revista Caras e, posteriormente Mundo Estranho.  

Por fim, os educandos puderam identificar na prática quais os reais efeitos produzidos por 

determinada pontuação ou frase no contexto e, principalmente, tomar consciência dos 

múltiplos usos que a língua pode oferecer. Segundo Irandé Antunes, “nessa perspectiva, a 

compreensão, o sentido é que serão os pontos privilegiados, para que aconteça, de fato, o 

pretendido encontro” (2003, p.80). Ou seja, foi possível desenvolver o pensamento 

estrutural da linguagem por meio de aplicações reais. Ao mesmo tempo, os alunos que não 

fizeram o trabalho final ou não alcançaram o real entendimento entre público e livro 

puderam refazer as revistas, com o apoio da pesquisadora. Foi possível entender que, ao 

apenas atribuir certo ou errado, não seria possível contribuir para o aprendizado da palavra 

e do mundo por parte do estudante. O papel do professor é ser educador.  

 

Ensinar é mais do que simplesmente administrar um conteúdo, dividi-lo em 
sequências e transmiti-lo; é também preocupar-se com o educando. O ensino 
implica um movimento em direção ao outro, o aluno, para compreendê-lo, apoiá-
lo, dar-lhe aquilo de que ele precisa. Isso supõe, pois, um método que vai além 
das simples considerações a respeito da matéria, e que se interessa por aquele a 
quem o mestre se dirige (GAUTHIER e TARDIF, 2013, p. 113) 

 

Nessa nova etapa, somente os alunos que haviam entregado o material anteriormente 

realizaram a revisão. Não houve a devolução dos trabalhos, a priori, não concretizados.  

Nas atividades envolvendo o livro Um Certo Capitão Rodrigo e as leituras e músicas 

extras pôde-se verificar como resultado a reflexão sobre os comportamentos dos 

personagens da obra literária e o entendimento de governo de cada educando. Um exemplo 

abaixo citado abaixo da estudante R.S.B, 13 anos (foi mantida a sequência linguística 

utilizada pela estudante). 

 

Na música “É” de Gonzaguinha, ele quer viver como um cidadão com respeito e 
não como o governo propôs e espresa a sua opinião através da música. E Pedro 
Terra não gostava do governo, pois para ele o governo só dava prejuízo para o 
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trabalhador. Portanto, tanto na música, quanto na opinião de Pedro, o governo só 
quer dar prejuízo para o trabalhador (pobre) 

 

Já com relação ao exercício sobre problemas do bairro a maioria dos educandos discorreu 

sobre a falta de profissionais médicos no Hospital da região, Tide Setúbal, calçadas e praças 

mal cuidadas e questões ligadas à segurança (como assaltos e tráfico de drogas). 

É possível citar o exemplo do aluno H. A., 13 anos (foi mantida a sequência linguística 

utilizada pela estudante). 

 

Arrumar calçadas na Avenida São Miguel, 9602-9642 - Vila Norma já 
aconteceram vários acidentes nessa calçada no dia 27/5 uma mulher foi 
passa por essa calçada e morreu ela tinha 2 filhos e ate agora nada 
aconteceu       

 

Durante o período de aplicação desta pesquisa houve o estado de greve dos professores da 

rede municipal de ensino de São Paulo. Os estudantes ficaram cerca de 40 dias com 

docentes substitutos ou sem ir para a escola. Apesar dos percalços, 36, dos 54 alunos, 

realizaram o trabalho. Os obstáculos encontrados pelos discentes foram estudados, 

apresentados em sala e editados em um caderno, contendo 53 problemas e 87 propostas 

para resolução das questões. O material foi entregue à vice-prefeita da cidade de São Paulo, 

Nádia Campeão, no dia 02 de junho de 2014, em solenidade realizada na sede da Prefeitura, 

com a participação de todos os estudantes. Com esse trabalho, objetivou-se centrar uma 

pedagogia motivada na ideia da conscientização como um processo sem intervalos em que 

o aluno passa do pensamento primário ao crítico. Para o educador Paulo Freire, “[...] 

impossibilidade de separar o inseparável: a educação da política. Entendemos então, 

facilmente, não ser possível pensar, sequer, a educação, sem que esteja atento à questão do 

poder” (FREIRE, 1989, p.15-6), ou seja, educar é um ato político.  

A atividade envolvendo a obra Ela disse, Ele disse, demonstrou que livros voltados ao 

público adolescente promovem o interesse e a satisfação no momento da leitura. O aluno C. 

B. A. M, de 13 anos, não gostou dos dois exemplares estudados anteriormente, porém, em 
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menos de uma hora, depois de receber o novo volume disse: “professora já estou na página 

43 do livro”.  

 

Assim, a leitura deixaria de ser uma tarefa escolar, um simples treino de 
decodificação, uma oportunidade de avaliação, para ser, junto com outras 
atividades, uma forma de integração do aluno com a vida de seu meio social 
(ANTUNES, 2003, p. 119) 

 

As práticas abrangendo o poema Morte e Vida Severina foram iniciadas com a produção 

de um artigo de opinião e, em seguida, sua discussão por meio da carta ao leitor. O processo 

argumentativo ofereceu ao estudante uma forma de conscientização de sua identidade e a 

possibilidade de construir sua mudança democrática e emancipadora. Para Freire e Macedo 

“a libertação só vem quando as pessoas cultivam a linguagem e, com ela, o poder de 

conjetura, a imaginação de um mundo diferente a que se deve dar forma” (2011, p.17), ou 

seja, a geração de um novo pensamento de sua existência.  

No decorrer das aulas foram apresentados artigos de opinião com diferentes pontos de vista 

sobre “vida severina”. A ação foi importante para demonstrar ao aluno que o escritor pode 

expor seu pensamento de diversas formas, adaptados às situações cotidianas e, para 

convencer seu leitor, seria possível a utilização dos argumentos, contra-argumentos e 

tomadas de posições com base em técnicas de persuasão. Para Lusinete Vasconcelos de 

Souza, In Gêneros Textuais e ensino, “a percepção da dialogia levou-nos a ver o texto, não 

como um produto fechado, em si mesmo e único, porém em suas relações com o contexto 

social, com os textos já lidos pelo leitor e suas experiências de vida, com as ligações feitas 

com as diversas áreas de conhecimento” (2010, p. 65). 

Com a produção dos artigos de opinião, houve a troca dos textos entre os discentes e cada 

um escreveu uma carta ao leitor referente ao que havia lido. Esse exercício serviu para 

estimular, mais uma vez, a capacidade argumentativa do aluno e retratar a atividade escrita 

como uma manifestação verbal das ideias, intenções e conceitos partilhados. “As palavras 

são apenas mediação, ou o material com que se faz a ponte entre quem fala e quem escuta, 

entre quem escreve e quem lê” (ANTUNES, 2003, p. 45). 
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Ao mesmo tempo, foram acrescentadas músicas, poemas e imagens que fizessem parte do 

universo “severino” e do meio social do estudante e puderam refletir sobre os efeitos de 

diferentes mídias envolvendo um mesmo tema e formular suas conclusões.  

A atividade final proposta para leitura da obra foi a exposição de fotos do tema “O que é ter 

vida Severina”, no Mercado Municipal de São Miguel Paulista, na primeira semana do mês 

de outubro. Assim, como, a criação de uma música e seu respectivo videoclipe sobre o 

assunto. Graças a este tipo de projeto, pôde-se oferecer aos estudantes a amplitude de seu 

vocabulário, a estruturação do pensamento lógico, objetivo e claro. 

Em seguida, ao abordar a literatura de cordel e os movimentos musicais - escolhidos dois 

ritmos distintos: rap e mpb - foi possível desenvolver o entendimento de diversas culturas e 

formas de expressão presentes na cultura brasileira. Conforme Ferreira (2002, p.13): “Com 

a música, é possível ainda despertar e desenvolver nos alunos sensibilidades mais aguçadas 

na observação de questões próprias à disciplina alvo”. Assim, a música tem uma função 

pedagógica, onde o estudante aprende a realidade que o envolve. Além disso, a 

pesquisadora atendeu ao pedido dos alunos e adicionou às aulas outro compositor 

demonstrando que “nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos vão se 

transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinando, ao 

lado do educador, igualmente sujeito do processo. Só assim podemos falar realmente de 

saber ensinando, em que o objeto ensinado é apreendido na sua razão de ser e, portanto, 

aprendido pelos educandos” (FREIRE, 1996, p. 14). 

Nos dois meses finais – outubro e novembro – os estudantes focaram na escrita de um 

capítulo do livro biográfico do projeto. Os discentes puderam colocar em prática tudo o que 

visualizaram durante a aplicação do estudo e, principalmente, se tornarem sujeitos de sua 

identidade. Um dos pontos importantes foi deixar esta publicação com fácil acesso ao 

público que frequenta a escola. Ao mesmo tempo, cuidar de espalhar esta prática para 

outros locais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O trabalho com a leitura permitiu que o aluno compreendesse, gradualmente, como 

funcionava a literatura e passasse da mera ingenuidade para o desenvolvimento e 

reconhecimento do caráter ficcional daquele texto. De acordo com o professor Marcos 

Bagno, em Gramática Pedagógica do Português Brasileiro (2011, p. 20): 

 

O enfoque deve ser, portanto, essencialmente semântico-pragmático-discursivo: 
as reflexões sobre os aspectos especificamente gramaticais precisam ser lançadas 
contra esse pano de fundo semântico-pragmático-discursivo, de modo a 
conscientizar o aprendiz de que os recursos disponíveis na língua são ativados 
essencialmente para a produção de sentido e a interação social. 

 

Graças a todo esse processo foi possível perceber que houve uma contribuição significativa 

para a ampliação da capacidade crítica do uso oral e escrito da língua portuguesa e acima de 

tudo que “a compreensão não requer os conhecimentos do texto e os do leitor coincidam, 

mas que possam interagir dinamicamente” (ALLIENDE e CONDEMARIN, 2002, p. 126-

7).  

A pesquisa demonstrou que lecionar é respeitar curiosidade do educando, sua linguagem e, 

principalmente, valorizar seus conhecimentos na sala de aula. A mera inserção de literatura 

em classe de forma monótona, possivelmente não permitiria que o educando percebesse a 

informação e fosse capaz de analisa-la, entende-la e decodifica-la para sua real 

aprendizagem.  

Além disso, ao incorporar as sugestões dos estudantes nas aulas percebeu-se que a educação 

passou de um simples método de reprodução para um sistema de cooperação e, por assim 

dizer, a construção de uma reforma democrática. 

O educador Paulo Freire em Pedagogia da Autonomia (1996, p. 63-4) sintetiza essa ideia 

de parceria entre aluno e professor. 

 

Sou professor a favor da decência contra o despudor, a favor da liberdade 
contra o autoritarismo, da autoridade contra a licenciosidade, da 
democracia contra a ditadura de direita ou de esquerda. Sou professor a 
favor da luta constante contra qualquer forma de discriminação, contra a 
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dominação econômica dos indivíduos ou das classes sociais. Sou 
professor contra a ordem capitalista vigente que inventou esta aberração: a 
miséria na fartura. Sou professor a favor da esperança que me anima 
apesar de tudo. Sou professor contra o desengano que me consome e 
imobiliza. Sou professor a favor da boniteza de minha própria prática, 
boniteza que dela some se não cuido do saber que devo ensinar, se não 
brigo por este saber, se não luto pelas condições materiais necessárias sem 
as quais meu corpo, descuidado, corre o risco de se amofinar e de já não 
ser o testemunho que deve ser de lutador pertinaz, que cansa mas não 
desiste. Boniteza que se esvai de minha prática se, cheio de mim mesmo, 
arrogante e desdenhoso dos alunos, não canso de me admirar. 

 

Ou seja, uma forma de educação libertária em que a alfabetização não é simplesmente um 

procedimento mecânico, mas sim uma relação entre os educandos e o mundo e sua prática 

transformadora na sociedade.  
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RESUMO 
Cerca de cinco anos após seu lançamento, o jogo eletrônico God of War® ganhou, em 2010, 
uma versão literária por Robert E. Vardeman e coautoria de Matthew Stover. O admirável 
sucesso do jogo conferiu a ele, um lugar no rol dos títulos mais influentes no universo dos 
games. Sua adaptação livresca corroborou e fortaleceu, ainda mais, a influência e a 
importância dos videogames na contemporaneidade. O enredo de God of War® expõe um 
ambiente mitológico clássico e seu público pode, inclusive, aprender e aprimorar os 
conhecimentos, de uma maneira muito mais interativa e lúdica, a respeito de heróis, dos 
mitos, das criaturas lendárias e da cultura clássica, sem a perda da credibilidade. 
Estabelecer uma tradução intersemiótica de God of War® pode proporcionar a seus 
admiradores, uma maior interatividade e uma aproximação mais real com o universo da 
narrativa. Além disso, o estudo garantiu que a passagem de um jogo a um livro foi 
inovadora e evidenciou uma troca de valores, demonstrando que os jogos eletrônicos vêm 
alcançando uma considerável importância ao longo das décadas. Um exame sobre tal 
tradução levou ao entendimento de como o público formado por jovens e adultos, 
principalmente, relaciona-se, na atualidade, com os jogos eletrônicos e com os livros 
resultantes dos games, além de demonstrar uma ruptura a respeito dos preconceitos 
relacionados ao videogame. Para tanto, o presente trabalho de iniciação científica propôs 
uma verificação cuidadoso entre literatura, videogame e tecnologia, partindo da análise do 
game e estabelecendo as reflexões em torno da tradução intersemiótica. 

PALAVRAS-CHAVE: God of War; Literatura; Tradução intersemiótica. 
 

INTRODUÇÃO 

Não há como negar que os jogos eletrônicos, a partir de seu surgimento, conquistaram um 

espaço considerável no cotidiano de jovens e de adultos. Criado com o intuito de promover 
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distração e diversão aos espectadores, o videogame, com o passar das décadas, alcançou 

uma relevância social, além de sua intencionalidade original. 

Devido aos avanços da tecnologia, os consoles testaram a habilidade dos jogadores e 

superaram as expectativas dos consumidores. Os gráficos evoluíram e chegaram a uma alta 

definição extraordinária, e a jogabilidade tornou-se mais fluída, isto é, o jogador adquiriu 

maiores facilidades para jogar, incluindo a possibilidade de jogar apenas com o próprio 

corpo. 

Considerado um dos precursores dos jogos eletrônicos atuais, Tennis for Two foi 

desenvolvido pelo físico norte-americano William Higinbotham, em 1958. Higinbotham 

utilizou um osciloscópio para criar duas barras que serviam, respectivamente, de raquete e 

um ponto piscante que indicava a bola. Apesar de inovador, não houve a distribuição 

comercial de Tennis for Two, uma vez que ele foi criado justamente para manter entretidos 

os visitantes do Laboratório Nacional de Brookhaven, no estado de Nova Iorque. 

A partir de Tennis for Two, iniciou-se uma revolução no campo dos jogos eletrônicos. 

Nessa perspectiva, houve um vasto número de jogos que se destacaram ao longo da 

existência do videogame e, mais recentemente, em 2005, God of War® conquistou um lugar 

no rol de títulos mais influentes no universo dos games. 

Foi com base em God of War®2 que se pretendeu desenvolver uma análise intersemiótica 

envolvendo o jogo eletrônico e o livro homônimo3, escrito por Robert E. Vardeman com a 

coautoria de Matthew Stover. O segundo livro, God of War II4 é baseado no segundo jogo 

da franquia de sucesso. 

Tendo a Mitologia Grega como plano de fundo da narrativa, o jogo descreve a jornada do 

protagonista Kratos, um semideus espartano, que enfrenta grandes desafios em busca de sua 

vingança contra Ares, o deus grego da guerra. 

Em uma guerra contra os bárbaros, quando o exército espartano estava em desvantagem, 

Kratos suplicou pela ajuda de Ares. O deus da guerra, por sua vez, prometeu auxiliar o 

                                                
2 Desenvolvido pela SCE Studios Santa Monica e publicado pela Sony Computer Entertainment, em 2005. 
3 Publicado nos Estados Unidos em 2010, pela Del Rey Books e no Brasil em 2012, pela Editora Leya, com tradução de 
Flávia Gasi. 
4 Lançado em 2013, pelas mesmas editoras tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. 



 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 
 

  
 

 

 59 

espartano a se livrar daquela situação, se Kratos oferecesse, em troca, sua alma e atendesse 

a tudo o que requisitasse Ares. Assim, quanto mais Kratos obedecia às ordens do olimpiano, 

mais cruel, bruto e insano ele se tornava. Em certa ocasião, em uma missão, Ares articulou 

uma armadilha para que não restasse nenhuma fraqueza humana a Kratos. Após esse 

evento, com ódio de Ares, o espartano jurou vingança contra o deus da guerra e partiu em 

sua jornada atrás de seu inimigo. 

Conforme citado anteriormente, o game é o primeiro da franquia que conta, atualmente, 

com dois outros jogos, além de outros três secundários que relatam partes da história de 

Kratos que não foram abordadas na saga, aprofundando-se em temas recorrentes a jornada 

do herói. 

Com efeito, o presente projeto de iniciação científica foi favorável, também, para a área de 

Letras, uma vez que não se encontra, com frequência, nesse campo do conhecimento, 

estudos ligados ao videogame, a seu avanço tecnológico e a seu aspecto narrativo, sem 

esquecer a importância que o game conquistou, no cotidiano cultural, desde seu surgimento.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

O videogame nada mais é do que em um “instrumento que viabiliza a concentração, a 

rapidez de raciocínio, a diversão, o exercício mental, a coordenação motora, o equilíbrio, a 

educação, a tomada de decisões, a memória, o lúdico, a quebra de fronteiras” 

(GUIMARÃES in HANNA, no prelo) e, nessa perspectiva, se os jogos proporcionam tanta 

positividade para o desenvolvimento cognitivo das pessoas, por que não se trabalhar com 

esse tipo de tecnologia em sala de aula, a fim de investir na instrução significativa do 

alunado, que já tem os games como algo de seu universo? 

Apreciado por alguns e execrado por outros, apesar das duras críticas que recebe, o 

videogame conquistou um espaço de importância cultural em todas as gerações após sua 

criação. Tal prestígio é tão significativo que, a partir dos jogos, surgiram adaptações 

cinematográficas, literárias, dentre outras, nas quais, os jogadores passaram para 

espectadores e/ou leitores, sem nunca abandonar a obra que deu origem a essas traduções 

intersemióticas. 
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Ademais, a opinião geral é que, além do videogame ser considerado um mero instrumento 

de entretenimento, acredita-se que muito se perde em transposições entre distintas 

linguagens. Os autores do livro God of War® ressalvaram que “muitas pessoas trabalharam 

árdua e longamente neste livro” (STOVER e VARDEMAN, 2012, p. 06) e mesmo 

contando com o apoio dos produtores do game na confecção da obra, esta não deixa de 

conter, inevitavelmente, o olhar dos escritores, por justamente se tratar de uma linguagem 

diferente da primeira. Em relação à tradução entre linguagens distintas – a tradução 

intersemiótica –, o escritor Júlio Plaza (1987, p. 01) expõe que: 

 

A operação tradutora como trânsito criativo de linguagens nada tem a ver 
com a fidelidade, pois ela cria sua própria verdade e uma relação 
fortemente tramada entre seus diversos momentos, ou seja, entre passado-
presente-futuro, lugar-tempo onde se processa o movimento de 
transformação de estruturas e eventos. 

 

Dessa maneira, um estudo intersemiótico entre essas linguagens foi extremamente 

conveniente, pois pode auxiliar na consolidação dos estudos da linguagem do videogame no 

meio acadêmico das Letras, já que “o campo de estudo do vídeo game [sic] é 

multidisciplinar e pode acomodar diversos tipos de abordagens” (LUZ, 2010, p. 17). 

Sendo a linguagem dos videogames constituída por uma linguagem midiática sincrética, ela 

dialoga constantemente com outras linguagens, como a verbal, a visual, a sonora e a 

sensorial. Dessa forma, 

 

O vídeo game [sic] está estabelecido como mídia e como fenômeno 
sociocultural. Por trás dele existe hoje uma indústria tão rica e poderosa 
quanto a do cinema e as implicações da sua influência fazem parte do 
nosso dia a dia pelas mídias tradicionais (LUZ, 2010, p. 18). 

 

O videogame propicia para seu jogador uma experiência de fuga do ambiente em que ele se 

encontra para a vivência de uma simulação de guerra, de um universo paralelo, de um 
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mundo épico, entre outros. Atualmente, é impossível desassociar o videogame da cultura ou 

da cibercultura. 

Sem dúvida, o enredo de God of War® expõe para seu jogador, além dos fatores expostos 

acima, um ambiente mitológico de cultura clássica. Nesse sentido, aqueles que nunca 

ouviram falar ou os que anseiam aprimorar seus conhecimentos sobre os clássicos 

mitológicos podem obter uma compreensão mais ampla, de uma maneira mais interativa e 

lúdica, a respeito dos heróis, dos muitos mitos, das criaturas lendárias, entre outras, sem a 

perda da credibilidade. 

Dessa forma, por que ainda não são constantes os estudos em relação à linguagem do 

videogame em um âmbito acadêmico do curso de Letras? A respeito deste questionamento, 

o mesmo autor já mencionado acima explica que: 

 

Os vídeo games [sic] não devem mais ser tratados como brinquedos e hoje 
são estudados academicamente como fenômenos culturais e de 
comunicação e atuam inclusive como ferramentas educacionais em 
importantes programas de pesquisa (LUZ, 2010, p. 137). 

 

No entanto, se o videogame não é muito apreciado academicamente, sobretudo, na área das 

Letras como objeto de estudo, o que aconteceria com um livro que foi transferido da 

linguagem dos games para a literária? Com efeito, 

 

Fica claro que a qualidade literária do texto não é critério absoluto. O que 
é bom como romance-de-autor-consagrado-do-século-XIX não é bom 
como romance-inédito-de-autor-contemporâneo-e-desconhecido. Ou seja, 
mais do que o texto, são os conhecimentos prévios que temos sobre seu 
autor, seu lugar na tradição literária, seu prestígio (etc.) que dirigem nossa 
leitura (ABREU, 2006, p. 49). 

 

Os autores do livro God of War®, de fato, não possuem prestígio como alguns nomes no 

cenário literário, porém são escritores com uma grande consideração no universo literário 

norte-americano. Contudo, esse reconhecimento ou não, de maneira alguma, rebaixa a obra 
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ou a eleva a patamares altíssimos. Na verdade, o que importa em traduções intersemióticas 

é a credibilidade da passagem, nesse caso, do game ao livro. 

O fato é que a linguagem literária pode não explorar, com a mesma intensidade, as 

múltiplas linguagens que estão arraigadas à linguagem do videogame. Entretanto, seria 

inocente de nossa parte, afirmar que ao ler um livro a única linguagem trabalhada é a 

verbal. O processo de leitura vai muito além da simples decodificação dos símbolos 

linguísticos: ao ler, o leitor descobre e redescobre novos universos, novos sentidos e 

prazeres, criando e possibilitando uma maior percepção do mundo. 

Por outro lado, é evidente que os jogos eletrônicos propiciam aos jogadores um hiper-

realismo que não é possível no livro, onde o leitor idealiza a ambientação da história, ao 

passo que os players a experimentalizam de modo mais intenso. 

Certamente, é possível que, após o término do jogo, surja no jogador um interesse pela 

leitura do livro, a fim de estabelecer as comparações entre as narrativas, críticas e 

contribuições para uma amplitude significativa de seu conhecimento a respeito da saga. 

Assim como, também, é presumível que desperte no leitor a vontade de jogar o game em 

seguida à leitura do livro. Todavia, nem a leitura depende do jogo nem o jogar depende da 

leitura, já que haverá pessoas que só se interessarão pelo livro, como outras que ficarão 

atraídas pelo jogo, e nenhuma delas terá um conhecimento mais limitado sobre a história de 

Kratos. 

Foi à luz de tais constatações, reflexões, indagações e comentários, que foram levantados 

durante esse estudo, que se propôs uma análise intersemiótica entre a linguagem dos jogos 

eletrônicos e a linguagem literária de God of War®. 

Retomando a ideia de tradução intersemiótica, Mario Laranjeira (2003, p. 17), referindo-se 

ao trabalho do linguista russo Roman Jakobson a respeito da intersemiose, expõe que “se o 

código I for, por exemplo, pictórico, e o código II for linguístico, ou vice-versa, teremos a 

tradução que Jakobson denomina intersemiótica”. Dessa maneira, clarificou-se, de uma vez, 

o objetivo desse exame, já que o código I representa o videogame, ao passo que o código II 

refere-se ao livro. 
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Até recentemente, não se havia uma produção expressiva de livros que se derivavam de 

videogames e o caminho que se fazia era normalmente o oposto, isto é, existiam os jogos 

resultantes das narrativas literárias. Nesse sentido, God of War® foi inovador e rompeu com 

esse preceito, estabelecendo uma troca de valores e demonstrando a importância que os 

jogos eletrônicos vêm alcançando ao longo das décadas. Encontram-se, além disso, muitos 

games que foram traduzidos para livros ou para narrativas cinematográficas, como Street 

Fighter® que ganhou versões para o cinema e Hitman®, Resident Evil® e Assassin’s Creed® 

que ganharam as páginas dos livros, além do que os primeiros já possuem versões fílmicas, 

enquanto que o filme do último encontra-se em projeto. 

 

MÉTODO 

Da transformação da passagem de um trecho bíblico em uma escultura, como a Pietá de 

Michelangelo, até a transferência de uma linguagem audiovisual para a literária, como o 

jogo e o livro God of War®, a tradução intersemiótica não é um fenômeno recente. 

Sem dúvida, essa interconexão textual configura-se na tradução de uma linguagem a outra. 

Roman Jakobson (1995) propôs relações semióticas a respeito das traduções, ou seja, das 

interpretações dos signos linguísticos, e as classificou em três níveis distintos: a 

intralingual, que se baseia em uma interpretação dos signos por meio de outros da mesma 

língua; a interlingual, que se fundamenta na interpretação dos signos por meio de outro 

idioma e a tradução intersemiótica, definida como a passagem de um determinado sistema 

semiótico para outro sistema de signos. 

Dessa forma, utilizamos, nessa pesquisa, a tradução intersemiótica como método para 

investigar o processo da interconexão textual, na passagem do jogo eletrônico God of War® 

para o seu respectivo livro homônimo. 

O diálogo, que envolveu as linguagens analisadas nesse trabalho, implicou em uma 

tentativa de romper críticas e preconceitos relacionados ao videogame. Uma das muitas 

problemáticas é que muitos são os jogos que têm, como plano de fundo, algum tipo de 

violência e esse fator colabora para que pais e educadores, balizados no senso comum, 

temam a utilização dos videogames por crianças e adolescentes. No entanto, os jogos que 
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têm uma temática violenta possuem, na maioria dos casos, um público específico e 

direcionado a pessoas que têm maturidade o bastante para compreender a temática de tais 

games.  

Nesse estudo, verificamos e estabelecemos os comentários pertinentes à análise, no jogo 

eletrônico e no livro, acerca da cena inicial em que é apresentado Kratos, o protagonista da 

história. De nossa parte, é apropriado deixar evidente que não houve a pretensão de 

julgamento de valor entre a análise das linguagens, uma vez que o intuito desse trabalho foi 

o de investigar o processo tradutório do game ao livro. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

God of War® é um jogo eletrônico, exclusivo do console Playstation 2®, de ação e aventura 

em terceira pessoa ao modo hack and slash. Muitas são as discussões em torno desse 

conceito que, cunhado originalmente, descreve um estilo de role-playing game (RPG); no 

entanto, o termo hack and slash ganhou outro significado, sendo, dessa forma, considerado, 

também, como um subgênero de jogos de ação e aventura, que consiste em equipar uma 

personagem – normalmente, a protagonista – com uma arma de curto alcance, com o 

objetivo principal de aniquilar os oponentes e explorar os cenários. 

 

 

Cena de God of War – Chains of Olympus®: eliminar os inimigos e explorar o cenário é um dos principais objetivos dos 

jogos de hack and slash5. 

                                                
5 http://3.bp.blogspot.com/_XyreEUMqUf0/Sfz76Ku8-RI/AAAAAAAAAEU/3F7GscOK7x0/s400/4.jpg (Acesso em 
17.08.14) 
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Tendo em vista os conceitos relacionados à tradução propostos por Jakobson, foi possível 

analisar a transferência do game God of War® para livro escrito por Stover e Vardeman. 

As imagens a seguir, foram selecionadas e separadas do jogo eletrônico, que se referenciam 

à primeira cena do jogo eletrônico: 

 

 

Apresenta-se ao jogador, metade do semblante de Kratos que 

fala: “os deuses do Olimpo me abandonaram”6. 

 

Em sequência, a câmera vai se afastando e revelando, não só 

toda a figura do espartano, como também o local onde a 

personagem se encontra – à beira de um precipício. 

 

A câmera se desloca e focaliza os pés do espartano, de cima 

para baixo, sendo possível evidenciar a profundidade do 

abismo. 

                                                
6 Tradução proposta pelo pesquisador, de “The gods of Olympus have abandoned me.” 
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De outro ângulo, ainda enfocando os pés de Kratos – no 

entanto, lateralmente, as nuvens ao fundo da cena, descortinam 

um horizonte avermelhado – em que o guerreiro avança com 

um de seus pés, dizendo: “agora, não há esperança”7. Inicia-se, 

assim, seu próprio lançamento despenhadeiro abaixo. 

 

Enquanto o espartano cai, Gaia8, narradora de toda a jornada 

do semideus, proclama: “E Kratos lançou-se da mais alta 

montanha de toda a Grécia. Após dez anos de sofrimento, dez 

anos de intermináveis pesadelos, ele finalmente chegou a um 

fim. A morte seria sua escapatória da loucura”9. 

 

Na medida em que Kratos aproximava-se do mar que havia ao 

pé da montanha, a cena é cortada, surgindo um letreiro com os 

dizeres: “Três semanas antes, Mar Egeu”. Gaia, entre o corte 

das cenas, narra: “Mas, nem sempre foi assim. Kratos havia 

sido um Campeão dos deuses...”10. 

 

Ulterior à fala de Gaia, o jogo apresenta um barco destruído, 

atracado em rochas em meio à chuva no Mar Egeu, em que 

Kratos, com suas Lâminas do Caos empunhadas, declara aos 

Espectros11 que estão a sua frente: “Bestas, eu as mandarei de 

volta para as profundezas do Hades!”12. Então, parte para a 

aniquilação de seus inimigos, dando início, efetivamente, à 

jornada. 
                                                
7 Tradução proposta pelo pesquisador, de “And now, there is no hope.” 
8 “[...] Gaia é a deusa-mãe criadora da Terra. [...] A deusa-mãe, considerada uma divindade primordial, foi também uma 
das primeiras imortais a habitarem o Monte Olimpo.” (CAETANO, 2013, p. 117) 
9 Tradução proposta pelo pesquisador, de “And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. After ten 
years of suffer, ten years of endless nightmares, it would finally come to an end. Death would be his escape from 
madness.” 
10 Tradução proposta pelo pesquisador, de “But it had not always been this way. Kratos had once been a Champion of the 
gods…” 
11 De acordo com o site God of War Wikia, espectros são um tipo de fantasma dos mitos medievais e são apresentados 
como uma espécie de humanos em estado de decomposição, sem olhos e com braços de lâminas. (Disponível em 
http://godofwar.wikia.com/wiki/Wraiths, acessado em 21.08.14). 
12 Tradução proposta pelo pesquisador, de “Foul beasts, I will send you back to the depths of Hades!” 
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Recorrendo ao livro, a respeito da mesma cena do jogo eletrônico, apresentada acima, os 

autores expõem: 

 

À borda de um penhasco sem nome, ele põe-se de pé: uma estátua de 
mármore travertino, pálida como as nuvens do céu. Ele vê que não há 
cores na vida, nem nos cortes escarlates das suas tatuagens, nem nos 
retalhos apodrecidos de seus pulsos, onde as correntes rasgaram sua carne. 
Seus olhos são pretos como a tempestade agitada que marca o Egeu 
abaixo, que termina com a espuma que aferventa nas rochas acinzentadas. 

Cinzas, somente cinzas, desespero, e o chicotear da chuva invernal: essas 
são suas recompensas por dez anos de serviço aos deuses. Cinzas e 
putrefação e decadência, uma morte solitária e fria. 

Seu único sonho agora é o esquecimento. 

Ele já foi chamado de Fantasma de Esparta. Ele já foi chamado de Punho 
de Ares e Campeão de Atena. Ele já foi chamado de guerreiro. Um 
assassino. Um monstro. 

Ele foi todas essas coisas. E nenhuma delas. 

Seu nome é Kratos, e ele sabe quem são os verdadeiros monstros. 

Seus braços pendem, suas vastas linhas de músculos fortes e entrelaçados 
são inúteis agora. Suas mãos trazem calos endurecidos não somente pela 
espada e pela lança espartanas, mas pelas Lâminas do Caos, pelo Tridente 
de Poseidon e mesmo pelo lendário Relâmpago de Zeus. Essas mãos 
tiraram incontáveis vidas, mas agora elas não têm armas para empunhar. 
Tudo o que podem sentir é o gotejar de sangue e pus de seus pulsos 
dilacerados. 

Seus punhos e antebraços são os verdadeiros símbolos de seu serviço aos 
deuses. A maltrapilha e descascada carne tremula ao vento cruel, 
tornando-se enegrecida de podridão; ate os ossos padecem pelas cicatrizes 
deixadas pelas correntes que uma vez fundiram-se ali: as correntes das 
Lâminas do Caos. Essas amarras já não existem mais, arrancadas pelo 
mesmo deus que se impôs sobre ele. Aquelas correntes uniam as lâminas a 
ele, e ele às lâminas; aquelas amarras eram os vínculos que o algemavam a 
serviço dos deuses. 

Mas o trabalho havia acabado. As correntes se foram, e as lâminas com 
elas. 

Agora ele não tinha nada. Não era nada. De tudo o que não o abandonara, 
ele se livrou. 

Sem amigos – ele é temido e odiado pelo mundo conhecido, e nenhuma 
criatura viva pode olhá-lo com amor ou mesmo com alguma fagulha de 
afeição. Sem inimigos – ele não tinha mais nenhum vivo para matar. Sem 
família... 
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E esse, mesmo agora, é um lugar no seu coração que ele não se atreve a 
espiar. 

E, finalmente, o último refúgio dos perdidos e solitários, os deuses... 

Os deuses fizeram um escárnio de sua vida. Tomaram-no, moldaram-no, 
transformaram-no em um homem que não suportava mais ser. Agora, no 
final, ele não consegue nem se enfurecer. 

“Os deuses do Olimpo me abandonaram”. 

Ele pisa nos últimos centímetros do penhasco, suas sandálias raspam no 
cascalho da beirada quebradiça. Trezentos metros abaixo, trapos sujos de 
nuvens giravam e trançavam uma malha de névoa entre ele e as pedras 
pontiagudas banhadas pelo mar Egeu. Uma malha? Ele sacode a cabeça. 

Uma malha? Antes uma mortalha. 

Ele fez mais do que qualquer mortal poderia ter feito. Ele completou 
proezas que nem mesmo os deuses poderiam igualar. Mas nada apagava a 
sua dor. O passado do qual ele não pudera escapar trazia a agonia e a 
loucura com seus únicos companheiros. 

“Agora não há esperança”. 

Não há esperança neste mundo – mas no próximo, dentro das bordas do 
poderoso Estige, que faz fronteira com o Hades, onde corre o rio Lete. Um 
esboço da água negra que, dizem, apaga a memória de uma existência que 
deixou uma sombra para trás, e o espírito vagueia para sempre, sem nome, 
sem casa... 

Sem passado. 

Esse sonho o impulsiona a tomar um final e fatal passo, que o empurra 
para o meio das nuvens que despedaçam-se em volta dele, enquanto ele 
cai. As rochas carcomidas pelo mar se materializam, ganhando solidez e 
tamanho, e correndo para esmagar sua vida. 

O impacto engole tudo o que ele foi, tudo o que ele é, tudo o que ele fez e 
tudo o que foi feito a ele, em uma explosão estilhaçada de noite (STOVER 
e VARDEMAN, 2012, p. 07-09). 

 

Por meio do que foi exposto acima, teceremos algumas considerações a respeito do trecho 

do game que foi apresentado com o fragmento encontrado no livro. 

Como se pode perceber, a questão mais importante e evidente foi que não houve uma 

apresentação e descrição da personagem no game, uma vez que o espectador já pode 

visualizar Kratos, previamente pela capa do jogo, enquanto que os autores do livro tiveram 

de recorrer aos elementos linguísticos para expor, de um modo geral, as características 

físicas e comportamentais do espartano, mesmo que, por pressuposto, o leitor já tivesse uma 
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simples noção, por meio da arte da capa do livro, assim como os jogadores, de tais 

propriedades a respeito da referida personagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capas de God of War®: à esquerda, a arte da capa do livro e à direita, a do jogo. Os elementos gráficos dão indícios às 

características físicas da personagem13. 

 

Outro ponto de grande relevância foi que a linguagem verbal apresentou mais motivos aos 

leitores e, consequentemente, aos jogadores, a respeito da queda de Kratos penhasco 

abaixo. No jogo, a sensação que imediatamente se teve era que o guerreiro simplesmente 

estava caminhando em direção ao suicídio, mesmo que algumas razões tenham sido 

rapidamente mencionadas, no entanto, não tão detalhadas quanto no livro. 

É importante deixar claro que as cenas em ambas as linguagens foram muito bem 

arquitetadas e primorosamente expostas ao jogador e/ou ao leitor. Nesse sentido, a 

linguagem do videogame apresentou-se mais dinâmica, à medida que a linguagem do livro 

demonstrou-se mais preocupada com a construção de um espaço de maior compreensão a 

seu público alvo.  

 

                                                
13 http://isuba.s8.com.br/produtos/01/00/item/112128/4/112128439_1GG.jpg e 
http://199.101.98.242/media/shots/150565-God_of_War_(USA)-4.jpg (Acesso em 30.08.14) 
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CONCLUSÃO 

Os videogames são parte integrante da sociedade em que 
vivemos, abrangendo as mais diferentes faixas etárias. Seu 
potencial para o entretenimento e interação continua a crescer, 
sendo possível que cada um ache um console ou jogo que o 
agrade. A interação social sempre foi uma premissa básica dos 
jogos eletrônicos e, hoje, com o auxílio da internet essa interação 
pode se expandir aos mais diversos lugares do mundo. 

Bruno Seixas, Thais Verdolini e Valéria Martins 

 

A necessidade de estar entretido e divertir-se como forma de, grosso modo, afugentar o 

tédio, espantar o estresse causado pela vida moderna e, até mesmo, por puramente 

proporcionar prazer pessoal e boa disposição, fez com que o videogame deixasse de ser 

meramente considerado um objeto infantil e se tornasse uma ferramenta tecnológica 

indispensável ao homem. Evidentemente que, atualmente, os jogos eletrônicos, além de 

desempenhar as funções apresentadas acima, têm um impacto sociocultural inegável e de 

muito prestígio. Assim, os videogames “nasceram frutos do desenvolvimento tecnológico e 

da vontade de seus criadores de dar outros usos a tecnologias, então novas, como a televisão 

ou os computadores” (LUZ, 2010, p. 114). 

Por conseguinte, o sucesso que God of War® conquistou deu-se devido ao equilíbrio 

estabelecido entre a jornada da protagonista e os combates, e o tratamento dado aos gráficos 

que são surpreendentemente bem construídos, com refinado acabamento. A notabilidade de 

Kratos conferiu a ele um lugar entre as mascotes do console Playstation 3® e sua história 

serviu de inspiração para ganhar as páginas dos livros. 

Como foi proposto nesse trabalho, a tradução intersemiótica entre o jogo eletrônico e a obra 

literária resultante evidenciou que a influência dos games na contemporaneidade é algo que 

não há como rechaçar. Um estudo intersemiótico entre essas linguagens confrontou com a 

tradição acadêmica, mostrou diferentes perspectivas de análise, exibiu a relação entre 

videogame, literatura e tecnologia e apresentou um olhar mais significativo para colaborar 

com os estudos relacionados a intersemiose, além de expor que 
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As novas mídias não surgem sem algum alicerce de mídias existentes, ao 
tentarmos dar novo propósito a alguma tecnologia, somos levados a usar 
as estruturas semânticas das outras mídias como apoio e de maneira a 
tornar essa nova mídia mais acessível, palatável e menos amedrontadora 
(LUZ, 2010, p. 115). 

 

Dessa maneira, é válido explicitar que de nenhuma maneira foi de nossa pretensão, durante 

a realização desse estudo, de investigar os defeitos ou as qualidades entre uma linguagem e 

outra, mas, sim, exibir as particularidades a respeito da passagem entre as linguagens. 

Visto ainda por muitos como um mero passatempo, atualmente, existem várias áreas do 

conhecimento humano que estudam os games. Há cursos de nível superior que se debruçam 

a pesquisar a respeito da especificidade técnica dos jogos eletrônicos. A área do Design e 

alguns campos da comunicação, por exemplo, utilizam os games como meio de estudo 

acadêmico, explorando, dessa forma, seu potencial na elaboração de pesquisas, de artigos e 

de textos acadêmicos relativos aos videogames. Nesse sentido, 

 

o vídeo game vem se consolidando como nova mídia e ganhando espaço 
na cultura popular, por sua natureza multimídia e interativa. Encarado 
como brinquedo nas suas duas primeiras décadas [de surgimento], hoje é 
aceito como meio expressivo maduro e merecedor de muitos estudos 
acadêmicos (LUZ, 2010, p. 17). 

 

Essa iniciação científica não só pode aproximar o videogame à área de Letras ao estudar a 

análise de linguagens distintas, como também contribuiu para que se iniciasse uma reflexão 

necessária e urgente em relação ao parco tratamento que a educação regular atribui aos 

jogos eletrônicos. Não há como contestar que 

 

Estando presentes ativamente na vida da maioria dos alunos, os 
videogames acabam sendo uma ferramenta tão familiar quanto os livros. 
A intimidade e o interesse que os alunos têm pelos jogos eletrônicos são 
muito importantes como fator motivador para o processo de ensino-
aprendizagem (SEIXAS, VERDOLINI e MARTINS, 2014, p. 42). 
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Desse modo, encontrou-se uma maneira de debater a importância que o videogame, ao ser 

considerado um aliado para o educador na sala de aula, pode ser uma aliança a um ensino 

significativo e lúdico, que colabore para o aprendizado e a motivação dos educandos. Nessa 

perspectiva, o educador consciente deve usar os elementos da realidade do alunado a seu 

favor na colaboração de uma parceria prazerosa, derrubando o preceito de que o videogame 

é um vilão da educação.  

Consequentemente, uma análise intersemiótica de God of War® levantou muitas discussões 

relacionadas à influência cultural, à importância acadêmica, ao trabalho escolar e ao 

tratamento dado a tradução entre linguagens, alcançando seu objetivo principal e mostrando 

que outras reflexões se fazem necessárias ao tratar dos jogos eletrônicos em âmbito 

acadêmico. 
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RESUMO 
O objetivo deste texto é analisar a campanha publicitária do Terraço Itália, tradicional 
restaurante sofisticado da cidade de São Paulo, Brasil na perspectiva da semiótica peirciana 
e do consumismo da sociedade do hiperconsumo. A campanha, denominada “reflexos”, foi 
produzida pela agência F&Q Brasil, e consiste em três peças para revista. Nessas peças, a 
marca (Terraço Itália) transmite a ideia de relacionamento, do primeiro encontro à 
oficialização do compromisso, por meio dos objetos: garfo, balde de gelo com champanhe e 
aliança. A análise peirciana permite a associação de momentos gastronômicos com a 
felicidade paradoxal do consumismo da sociedade do hiperconsumo, com o consumo 
emocional e com a questão do tempo existencial (LIPOVETSKY, 2006). 

PALAVRAS-CHAVE: Hiperconsumo da modernidade, análise semiótica de campanha, 
comunicação, publicidade. 

 
INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como objetivos analisar as três peças da campanha publicitária do Terraço 

Itália, tradicional restaurante sofisticado da cidade de São Paulo, Brasil.  

O Terraço Itália é um restaurante de comida típica italiana, sofisticado, instalado no 41º 

andar e cobertura do Edifício Itália, cujo é considerado o segundo maior edifício da cidade 

de São Paulo. Tem como localização a Avenida Ipiranga, centro da cidade muito valorizado 

por seus prédios antigos e belezas arquitetônicas pós segunda-guerra. Em 2007, o Terraço 
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Itália comemorou aniversário de 40 anos, o que é um grande feito, por estar inserido em 

uma cidade que se tornou dentro dos últimos anos o maior polo gastronômico do país. De 

sua cobertura de 165 metros de altura, é possível obter uma visão ampla da capital 

paulistana, o que o torna um dos principais pontos turísticos da cidade.  

A agência que idealizou a campanha, lançada após vários anos sem trabalho institucional de 

comunicação, foi a F&Q Brasil, que além das peças abaixo, reformulou também a 

comunicação no site do Terraço Itália. 

 

Fig. 1. Campanha Terraço Itália 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Representação é definida, de maneira geral, como sendo o processo de apresentação de 

alguma coisa por meio de signos. É dividida em quatro tipos: por uma imagem, por um tipo 

de vestígio, através de um espelho, ou através de um livro. Para Peirce, “representação é o 

processo da apresentação de um objeto a um intérprete de um signo ou a relação entre o 

signo e o objeto”. Shütz (apud NOTH; SANTAELLA, 2005) diz que quando nós 

observamos um símbolo, que é sempre um objeto do mundo exterior no amplo sentido da 
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palavra, não olhamos para ele como o próprio objeto, mas como representante daquilo que 

ele representa. 

Peirce divide a representação em duas diretrizes. Quando se deseja falar sobre aquilo que 

representa, ele chama de representamen e quando se deseja falar sobre o ato ou a relação de 

representar, ele chama de representação.  

Os conceitos de signo e de representação são unificadores dos dois domínios da imagem. É 

na definição destes conceitos que reencontramos os dois domínios da imagem: seu lado 

perceptível e seu lado mental, que unificados geram o terceiro domínio, que é o signo ou a 

representação.  

Peirce cita que uma palavra representa algo para a concepção na mente no ouvinte, assim 

como um retrato representa a pessoa para quem ele dirige a concepção do reconhecimento, 

um cata-vento representa a direção para a concepção daquele que entende de direções do 

vento, um advogado representa seu cliente para o juiz e o júri que ele influencia, dentre 

outros. Ou seja, a representação só é válida se o receptor entender aquilo que você está 

passando para ele, se aquele signo representar algo para a concepção mental dele.  

Segundo seu sistema triádico da semiótica, os ícones são divididos entre ícone puro e signos 

icônicos, que se subdividem em imagem, diagrama e metáfora. O ícone puro é o primeiro 

nível, se refere à qualidade de sentimento indivisível e inanalisável.  Só se pode ter uma 

natureza mental, mas ainda não é comparado a uma ideia, apenas um flash. Ícone atual é o 

segundo nível, e se refere à atualidade, às diferentes funções que o ícone pode adquirir no 

processo de percepção. Signo icônico, ou hipoícone, é o terceiro nível, e age como signo 

porque representa algo. Seus subníveis são: a imagem propriamente dita, o diagrama e a 

metáfora.  

A definição de imagem se divide em dois polos semânticos: um descreve a imagem 

existente, diretamente perceptível, o outro contém a imagem mental simples, que pode ser 

evocada na ausência de estímulos visuais.   

 

As imagens representam seus objetos porque apresentam similaridades ao 
nível de qualidade. Os diagramas representam as relações das partes de 
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uma coisa, representam por similaridade nas relações internas entre signo 
e objeto. As metáforas representam o caráter representativo de um signo, 
traçando-lhe um paralelismo com algo diverso. Em síntese, pode se dizer 
que a imagem é uma similaridade na aparência, o diagrama nas relações e 
a metáfora no significado. (NOTH; SANTAELLA, 2005, p.60-2) 

 

Representações são imagens que têm aproximadamente o mesmo tipo de função que 

descrições. Teóricos da imagem admitem que a linguagem, principalmente os conceitos 

abstratos, é representada mentalmente na forma de símbolos. Com isso, Wittgestein 

(NOTH; SANTAELLA, 2005), desenvolveu a teoria do pensamento imagético, que diz que 

“nós formamos imagens dos fatos. A imagem é um modelo da realidade, e a imagem lógica 

dos fatos é o pensamento” 

As imagens se dividem em três paradigmas: o pré-fotográfico, que são as imagens 

produzidas à mão, o fotográfico, as imagens que dependem de uma máquina que registre o 

momento, e o pós-fotográfico, que são imagens sintéticas, ou seja, produzidas através da 

edição em computador ou outro meio que altere sua originalidade.  

Peirce define o signo fotográfico como sendo ícone e índice. Diz que de certo modo, fotos 

são exatamente como objetos que elas representam, portanto, são ícones. Por outro lado, 

elas mantêm uma ligação física com seu objeto, o que as torna indexais, pois a imagem 

fotográfica é obrigada a corresponder fisicamente com algo da natureza, ou seja, “atuam 

como um predicado que faz uma afirmação sobre o objeto representado”. 

Se imagens representadas são determinadas como ícones, por outro lado, nem todos os 

signos icônicos são imagens visuais. A categoria de ícone concebida por Peirce concebe 

também formas não visuais, como por exemplo: acústicas, táteis, olfativas, e também 

formas de semelhança sígnica. A semelhança entre o signo da imagem e o seu objeto de 

referência também é uma das causas para a polissemia do conceito de imagem.    

 A imagem, pode então representar muitas coisas para quem a está vendo, mas para Noth, 

Santaella (2005, p. 201): “quer a imagem funcione como um argumento ou um predicado, a 

mesma é uma mensagem incompleta, que pode funcionar somente como parte de um todo 

dicente mais amplo quando aparece em conjunto com a mensagem verbal”. Os argumentos 

a favor da dependência linguística do entendimento da imagem se dividem entre a inserção 
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de imagens em contextos texto-imagem e da necessidade de imagens em recorrerem ao 

auxílio da linguagem dentro do seu processo de entendimento e interpretação.  

Por este motivo, Varga (apud NOTH; SANTAELLA, 2005) sugere uma tipologia das 

relações entre a palavra e a imagem, que se relaciona mais com a forma de expressão visual 

comum à linguagem na forma escrita à imagem. Ele as divide em três tipos: coexistência, 

quando a palavra está inscrita na imagem, interferência, que é quando a palavra escrita e a 

imagem estão separadas uma da outra espacialmente, mas aparecem na mesma página e a 

co-referência, que é quando a palavra e a imagem aparecem na mesma página, mas se 

referem a coisas independentes uma da outra. 

Imagens podem significar, mas isso nunca acontece de forma autônoma. Isso acontece 

porque cada sistema semiológico tem sua própria mistura linguística, onde existe uma 

substância visual, e seu significado é apoiado por uma mensagem visual, de tal forma que, 

no mínimo, uma parte da mensagem icônica seja redundante ou aproveitada de um sistema 

linguístico.  

A fase do hiperconsumo, ou fase III como descreve Lipovetsky, (2007) ocorre quando os 

indivíduos desejam objetos não por sua utilidade ou funcionalidade, mas em busca de 

sensações. Por esse motivo, o consumidor nunca estará satisfeito e sempre buscará novos 

produtos, novas experiências.  Essa nova relação entre pessoa e produto, estimulada pelo 

consumo emocional, resulta em um bem-estar subjetivo. A marca traduz uma apropriação 

pessoal, uma busca da individualização assim como um desejo de se integrar em 

determinados grupos (LIPOVETSKY, 2007). 

Lipovetsky (2007) acredita que o consumo não é sinônimo de felicidade, contudo não deixa 

de ser, muitas vezes, fonte de real satisfação ao que chama de hiperconsumidor. Pode-se 

dizer que o hiperconsumidor difere do consumidor do início do processo capitalista, 

principalmente falando da estrutura de comportamento. O hiperconsumidor é estimulado 

diariamente pelas inúmeras novidades produzidas pelo mercado, o que gera a sensação de 

sempre querer mais.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
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Seguindo o roteiro (SANTAELLA, 2002), a campanha foi analisada em relação a três 

aspectos fundamentais:  

• qualitativo-icônico,  

• singular- indicativo e  

• convencional-simbólico.  

 

ASPECTO QUALITATIVO ICÔNICO  

Do ponto de vista qualitativo icônico, coloca-se ênfase na qualidade de aparência, isto é, 

aspectos ligados às propriedades internas, a mensagem em si mesma, os aspectos 

qualitativos sensórios, tais como cores, linhas, formas, volume, dimensão, textura, 

luminosidade, composição, design... as três peças possuem objetos de metal, com formas 

arredondadas, cores frias em tons escuros, textura polida. O fundo das imagens, além de 

escuro está desfocado. As imagens são compostas por tons de cinza. Dão a ideia de frio e 

metal duro, porém, a primeira impressão é de delicadeza. As imagens remetem a um 

silêncio absoluto. Possuem brilho. A textura é lisa, mas também áspera.  

 

ASPECTO SINGULAR INDICATIVO  

Para Santaella (2002), o segundo tipo de olhar a ser dirigido aos fenômenos é 

observacional, quando a capacidade perceptiva do pesquisador deve entrar em ação, 

implicando a observação do modo particular como o signo se corporifica, a observação de 

suas características existenciais, ou seja, aquilo que é único, a referencialidade das 

mensagens, ou seja, a mensagem indica, refere-se ou se aplica a alguma coisa que está fora 

da própria mensagem. Nas imagens pode se ver os objetos: balde, garfo e anel, que apesar 

do fundo escuro, refletem luz, refletem uma cidade. As imagens dão um aspecto frio devido 

a textura lisa do metal. Pode-se ouvir o tilintar dos artefatos de metal, além disso, é como se 

as mesmas estivessem "iluminadas" com o brilho do reflexo. Em duas das peças, 

especialmente a do garfo, é possível ver que ao fundo há cadeiras e mesas, possivelmente 

um restaurante. Ambos têm prédios refletidos em seus brilhos. Parece uma vista de uma 
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cidade a uma grande altura. Atrás dá para ver mesas, cadeiras e toalhas. O fundo remete a 

um restaurante ou bar. Os objetos parecem fazer parte de comemorações. Compromisso, 

amizade, jantar de família, promoção no trabalho, jantar de negócios. 

 

ASPECTO CONVENCIONAL SIMBÓLICO  

O ponto de vista convencional simbólico que consiste em considerar que todo existente 

deve se compor com outros existentes em uma classe que lhes é própria, assim se entra no 

domínio da terceira dimensão, da capacidade de generalização. Em resumo, neste estágio, 

deve-se dar atenção para as regularidades, para os aspectos mais abstratos do fenômeno, 

que irão dar corpo aos signos de qualidade, funcionando como guias. A ênfase está ligada 

aos aspectos convencionalmente culturais do signo ou alguma regra interpretativa 

internalizada pelo receptor. As imagens refletem a cidade de São Paulo. É possível localizar 

pela torre da Gazeta, localizada na Avenida Paulista. O único restaurante famoso por esta 

vista panorâmica é o Terraço Itália, situado no 41 andar do Edifício Itália, no centro de São 

Paulo, o que justifica a altura e a vista maravilhosa. Na primeira Peça (Anel): o anel 

envolvido em uma espécie de espuma simboliza que o mesmo está dentro de uma caixa. A 

maneira como a foto foi tirada, sugere que a caixa havia sido aberta para que outra pessoa 

visse o conteúdo de dentro (no caso, o anel). Esse gesto é uma forma de afirmar um 

compromisso (namoro, casamento etc.) e assim começar uma nova história.  Na segunda 

Peça (Balde): o balde contem gelo e espumante, o que sinaliza uma comemoração a algum 

acontecimento. Além disso, a imagem indica status e certa sofisticação. O ambiente ao 

fundo reforça essa ideia. N a terceira Peça (Garfo): o garfo é símbolo da gastronomia em 

geral. A posição vertical que ele se encontra pode indicar certa contemplação ao artefato, o 

que remonta a mesma ideia de status e sofisticação. Ao juntar as três peças, aparece uma 

cronologia: 1ª peça - O casal que começou um compromisso; 2ª peça - O casal que festeja 

os momentos um ao lado do outro 

3ª peça - O casal que contempla uma boa refeição e aprecia o momento calmamente. Pode-

se sugerir então uma sequência de momentos comemorativos: primeiro encontro, somente 
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um jantar, depois o pedido de namoro e a comemoração de algum tempo juntos, um ano, 

talvez, onde voltam ao mesmo local do primeiro encontro para relembrar.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este trabalho teve como objetivo analisar a campanha publicitária do Terraço Itália, tradicional 

restaurante sofisticado da cidade de São Paulo, Brasil na perspectiva da semiótica peirciana e do 

consumismo da sociedade do hiperconsumo. Apesar das limitações decorrentes da escolha 

arbitrária do tipo de peça publicitária e do caráter teórico, abstrato, que não trabalha diretamente 

com os receptores/consumidores, centrado no signo e na semiose, que é a ação do signo, esse 

artigo pode ajudar no entendimento das estratégias da marca, verifica-se que as peças 

conseguem passar imagem de requinte, condizente com a proposta do restaurante, além da 

busca da “felicidade paradoxal”, através do consumo ou, como pergunta Lipovetsky (2007, p. 

17) : 

Progredimos no caminho da felicidade? [...] Em todo caso, o 
hiperconsumidor pode ter acesso a prazeres sempre mais numerosos e 
frequentes, provar os gozos incontáveis dos lazeres, das evasões e da 
mudança.   
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RESUMO 
O principal objetivo deste trabalho é analisar as informações que têm como assunto 
principal Angelina Jolie e as polêmicas que envolvem a atriz. O trabalho é muito enfatizado 
no fato da cineasta ter sido nomeada embaixadora do Alto Comissariado da ONU. Fatos 
intrigantes que são motivos de matérias dos mais renomados noticiários e documentários. 
Neste trabalho as entrevistas foram realizadas através do modo qualitativo. Assim feitas 
com pessoas de diversas idades na faixa etária de 19 a 50 anos. Os entrevistados que tinham 
muito conhecimento sobre Angelina foram questionados com mais intensidade, a fim de 
resultar em melhores informações a este trabalho. Muitas pessoas a admiram pelo seu ótimo 
desenvolvimento no cinema, outras a admiram por seus trabalhos humanitários.  
PALAVRAS-CHAVE: imagem, celebridade, trabalho voluntário,ONU. 

 

INTRODUÇÃO 

A atriz americana Angelina Jolie, atual embaixadora da boa vontade do Alto Comissariado 

da ONU para os Refugiados, foi promovida a Enviada Especial do diretor deste organismo, 

Antonio Guterres, a quem representará diplomaticamente. O Alto Comissariado decidiu 

conceder a Jolie o título de Enviada Especial por seu compromisso excepcional com os 

deslocados e refugiados, em especial no Afeganistão e na Somália. O Alto Comissariado 

das Nações Unidas para Refugiados tem Atualmente, cerca de 43 milhões de pessoas estão 

sob seu mandato, entre solicitantes de asilo, refugiados, apátridas, deslocados internos e 

repatriados. O estudo se justifica face à importância do tema trabalho voluntario e à falta de 
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trabalhos acadêmicos relativos a este tema. Acrescido a influência que gera a vida pessoal 

de Angelina e à vida profissional como atriz e diretora, teve a decisão de se submeter a uma 

mastectomia dupla preventiva, iniciativa que trouxe muita polêmica. 

 

JUSTIFICATIVA 

Esta pesquisa tem como principal justificativa analisar e obter informações de fatos que 

envolvem trabalhos voluntários, adoção de crianças que viviam de modo miserável, socorro 

aos refugiados da fome e da guerra em diversas partes do mundo, um terço de seu salário 

para ajudar este trabalho voluntário, cirurgia de mastectomia para prevenção do câncer.  

 

OBJETIVO 

O objetivo principal deste projeto de pesquisa, portanto, foi analisar e obter informações 

que têm como assunto principal Angelina Jolie e as polêmicas que envolvem a atriz. . 

Polêmicas de sua vida particular e social. Neste trabalho, foi analisada a imagem de 

Angelina. A imagem que a mídia projetou na atriz, a imagem que Angelina quer passar para 

as pessoas e também a imagem que as pessoas têm a respeito dela. Foram  

analisados fatos intrigantes que são motivos de matérias dos mais renomados noticiários e 

documentários.  

Uma grande dúvida a respeito de suas causas humanitárias e seu lado engajador, foi: 

“Angelina Jolie se tornou embaixadora da ONU por motivos pessoais ou foi por motivos 

midiáticos?”. Pelo fato da mídia interferir tanto na vida das celebridades, essa dúvida gerou 

muita repercussão. Além disso, suas ações humanitárias são benéficas a tantas pessoas, a 

tantos países que só alguém que realmente se entregasse de corpo e alma conseguiria obter 

essa conquista de se tornar embaixadora na ONU. 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA 
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Para se alcançar os objetivos supracitados, as entrevistas foram realizadas através do modo 

qualitativo. Assim feitas com pessoas de diversas idades na faixa etária de 19 a 50 anos. 

Malhotra (2004, p.155) afirma: “a pesquisa qualitativa proporciona melhor visão e 

compreensão do contexto do problema, enquanto a pesquisa quantitativa procura quantificar 

os dados e aplica alguma forma da análise estatística”. A pesquisa qualitativa envolve a 

obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato 

direto do pesquisador com a situação estudada, procurando compreender os fenômenos 

segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo 

(GODOY, 1995, p. 58).  

 

AMBIENTE E AMOSTRA DA PESQUISA 

Optou-se por amostra não probabilística, com realização de 5 entrevistas pessoais em 

profundidade com fãs de cinema e da atriz Angelina Jolie. O instrumento de coleta de dados 

foi roteiro com perguntas abertas e fechado elaborado de acordo com os objetivos do 

estudo. Segundo Flick (2004), o coração da pesquisa qualitativa é a interpretação dos dados, 

que pode ser feita de diversas maneiras. Em alguns casos, a pesquisa não utiliza outras 

formas de coleta de dados além de gravações de situações cotidianas. A análise, aqui, é feita 

a partir de interpretação objetiva de textos e análise das conversas. Por outro lado, existem 

pesquisas que utilizam, além das gravações, algumas outras técnicas de coleta de dados, 

como questionários e entrevistas, e a análise é feita, então, através de manuseio de dados 

narrativos ou de análise de conteúdo. 

 

COLETA E INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

As pessoas foram localizados, contatados e entrevistadas pessoalmente, e posteriormente as 

entrevistas foram transcritas para o word. Para Godoy (1995, p.58) “a pesquisa quantitativa 

procura medir e quantificar os resultados, buscando “a precisão, evitando distorções na 

etapa de análise e interpretação dos dados, garantindo assim uma margem de segurança em 

relação às referências obtidas”. Assim, neste estudo foram realizadas entrevistas individuais 

e pessoais,estas já estruturadas, nas quais é seguido um roteiro previamente estabelecido, 
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em que o entrevistador tem flexibilidade de ajustar as questões para melhor andamento do 

diálogo.As questões foram ampliadas a medida que o entrevistador percebia que 

determinadas pessoas conheciam mais sobre Angelina Jolie, seus assuntos 

polêmicos,pessoais e sócias.Assim, A classificação das pesquisas quanto aos seus objetivos 

é feita com base no que o entrevistador pretende demonstrar. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como mencionado, as entrevistas individuais e pessoalmente para serem transcritas no 

word, e posteriormente foram analisadas. Dessa maneira, esse material obtido passou por 

um processo de análise de conteúdo.A análise, aqui, é feita a partir de interpretação objetiva 

de textos e análise das conversas. Por outro lado, existem pesquisas que utilizam, além das 

gravações, algumas outras técnicas de coleta de dados, como questionários e entrevistas, e a 

análise é feita, então, através de manuseio de dados narrativos ou de análise de conteúdo. 

Análise de conteúdo pode assim ser definida como um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção / recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens (BARDIN, 2007, p. 37).  

 

ANGELINA JOLIE COMO EXEMPLO PARA OS JOVENS  

Toda pessoa de vida pública, assim como atores ,acabam tendo muita influencia 

principalmente sobre os jovens. Eles, que ainda estão formando suas opiniões, ainda estão 

vulneráveis e extremamente abertos á todas as experiências e como  

jovens, não tem maturidade. Então, Angelina Jolie e vários outros personagens famosos tem 

essa responsabilidade pois acabam sim induzindo vários jovens em formação com seus 

exemplos, ás vezes péssimos. 

 

IMPRESSÃO RESULTANTE DA REBELDIA  
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O fato de Angelina ter sido rebelde em sua juventude é resultado de diversos fatores que 

precisam ser levados em conta. As pessoas que só enxergam o resultado final, a julgam de 

maneira incorreta e preconceituosa, porque não buscam informações para embasar suas 

opiniões. Por outro lado, sua rebeldia pode ser um símbolo de força de expressão. 

Sobretudo, esta imagem rebelde acabou trazendo os holofotes da mídia para ela com 

certeza, pois causava sempre polêmica e grande impacto, como é filha de um ator famoso, 

ela foi sempre alvo de notícias escandalosas. Mas com o tempo ela mostrou que soube 

direcionar sua rebeldia e procurou fazer com sua fama e fortuna algo bem humanitário, e  

sua fama de rebelde, virou fama de benevolente. 

 

ADOÇÃO DE FILHOS EM PAÍSES DIFERENTES E EMBAIXATRIZ DA ONU  

Angelina soube guinar sua vida. Diferentemente de muitas atrizes ricas e famosas ela 

conduziu sua carreira não só pensando em si, mas mostrando que é benevolente e se 

preocupa com os outros e se preocupando com causas mais nobres. Ela saiu de sua zona de 

conforto e foi visitar povos extremamente pobres, e com certeza ajudando muito. Assim, a 

atriz causou uma impressão muito boa, porque é uma pessoa que não se deixa corromper 

por toda a fortuna e fama que possui e consegue usar seu patrimônio para um bem maior. 

 

MOTIVAÇÃO MIDIÁTICA OU HUMANITÁRIOS    

Há muita influência e fortuna, o que permite que as duas coisas sejam feitas junto. A fama 

obriga a estar sempre na mídia, senão não fica famoso. A fama e a fortuna levam a pensar 

onde colocar todo dinheiro. Os efeitos midiáticos decorrentes deste fato ajudaram a 

melhorá-la como figura pública. Então quando se junta tudo e se tem uma dose de 

benevolência, a pessoa se propõe a ajudar os menos favorecidos. Tem gente que  

só olha pro próprio umbigo, mas acho que Angelina realmente se envolveu e ajuda de 

coração. 

 

ANGELINA JOLIE E SOLIDARIEDADE  
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Acredito que ela e muitos outros que conseguiram uma grande fortuna tenham sim 

solidariedade. Não é porque a pessoa é rica que não é solidaria. Prefiro pensar que ainda 

existe no mundo muito mais gente boa. Sua solidariedade é um fato comprovado pelos seus 

atos. Só podemos julgar alguém por aquilo que ela apresenta e faz, e não por aquilo que 

achamos ser. No entanto, Angelina sempre busca ajudar as pessoas, e sempre esta envolvida 

em projetos sociais. 

 

LUXO DA VIDA DE ATRIZ E A AJUDA A PESSOAS QUE VIVEM EM PLENA 

MISÉRIA 

São com certeza pessoas diferenciadas, iluminadas e abençoadas. O ser humano ainda é 

muito benevolente. Mesmo com toda essa dose de notícias ruins que recebemos todos os 

dias, ainda acredito no ser humano .E quando se tem dinheiro pra ajudar, deve ser muito 

bom poder realizar coisas e mudar a vida de algumas pessoas .Temos vários exemplos de 

celebridades que se preocupam com os menos favorecidos. São pessoas boas e com uma 

visão que todas as pessoas que podem doar algo, deveriam ter. Passam a serem exemplos 

para a sociedade, motivadores sociais. Os famosos que tem essa mentalidade entendem ao 

menos minimamente a necessidade humana, a necessidade e a dificuldade de quem mais 

precisa e não teve alternativa se não a miséria, diante do ciclo social. Estes atos provam que 

a pessoa sabe da sua condição financeira privilegiada e a utiliza para fazer o bem comum. 

 

RESPEITABILIDADE COMO EMBAIXATRIZ DA ONU 

Angelina teve problemas numa fase da vida mas não quer dizer que não pode ter se tratado 

e se curado á ponto de não conseguir mudar de vida . Com seu trabalho conseguiu dar um 

rumo á sua vida, se tornar uma mulher respeitada. Angelina Jolie é um título de extrema 

importância que traz muita honra. Assim, hoje as pessoas a veem como uma mulher boa e 

responsável. 

 

CAUSAS SOCIAIS X VIDA COM MUITO DINHEIRO 
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Acho muito válido seu trabalho, e o efeito que causa na vida de muitas pessoas. A ajuda de 

um milionário pode mudar muitas vidas, fazer as pessoas se sentirem mais confiantes tendo 

quem olhe por elas e se tivesse muito dinheiro com certeza gostaria de fazer algo como ela. 

Mas temos que pensar em ajudar o próximo com o que temos, com o que podemos e não só 

esperar uma grande fortuna pra ajudar o próximo ou uma causa muito especial .Temos que 

olhar á nossa volta e ajudar da maneira que puder e estiver ao nosso alcance. 

 

MASTECTOMIA FEITA POR ANGELINA E A INFLUÊNCIA NA SOCIEDADE 

Essa é uma questão um pouco polêmica. Têm os dois lados para serem bem pensados. Um 

lado da mãe de família que quer se prevenir de uma doença pra poder cuidar de seus filhos 

e outro de uma pessoa que tem muito dinheiro e acha que pode tudo. Quanta mil mulheres 

no mundo não vão ver seus filhos crescer por que vão morrer antes? Mães que também 

amam seus filhos e querem ficar do seu lado, mas por algum motivo, seja ele qual for 

principalmente falta de recursos financeiros vão deixar seus filhos precocemente? Ela fez 

esta opção logicamente por que tem tanto dinheiro e pode pensar e refletir. Mas volto a 

dizer, e as mulheres acometidas do mesmo problema que não tem essa chance? Vão se 

sucumbir? É pra se pensar... 

Se ela fez por seus filhos vejo dignidade. Mas também acho que só Deus é que sabe o 

destino de cada ser humano.  E as outras mães que não tem essa possibilidade? O que vão 

dizer á seus filhos? Mas de acordo com a decisão dela e suas condições financeiras, se ela 

perdeu a mãe com isso e teve como comprovar que estava correndo riscos acho digno sim. 

Olhando por esse ângulo ela fez um papel de encorajamento, pois muitas mulheres, por 

vários motivos tem medo da mastectomia. 

Acredito piamente que os meios de comunicação vivem deturpando as verdades. Neste caso 

acho que ela realmente não se desmerece como mulher pois sabe muito bem seu  

verdadeiro valor, não são suas mamas que vão mudar isso! Tenho certeza de que se as 

mulheres que passam por esse problema tiverem uma boa orientação e um 

acompanhamento muito profissional e familiar  devem superar o problema e conseguirem 

ser felizes. 
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CONCLUSÃO 

Pode-se concluir através das entrevistas, que embora a atriz tenha sido muito rebelde em 

sua juventude, hoje em dia, poucas pessoas têm essa lembrança negativa de Angelina. O 

principal objetivo desde trabalho foi analisar e obter informações que têm como assunto 

principal Angelina Jolie e as polêmicas que a envolvem. Polêmicas de sua vida particular e 

social. Neste trabalho, foi analisada a imagem de Angelina. A imagem que a mídia projetou 

na atriz, a imagem que Angelina quer passar para as pessoas e também a imagem que as 

pessoas têm a respeito dela. Foram analisados fatos intrigantes que são motivos de matérias 

dos mais renomados noticiários e documentários.  

  Afinal, para a maioria delas, a atriz de hoje pouco lembra a garota rebelde e tatuada da 

adolescência. Angelina deixou o hábito de se drogar para trás há anos e isso não faz mais 

parte de sua vida, ainda mais em sua vida como mãe. Sendo assim, o publico acredita que 

Angelina se tornou uma mulher admirável.   

Devido ás ações sociais de Angelina que tiveram início em sua viagem para a África (Serra 

da Leoa), quando Angelina fez anotações sobre sua estada no país e as publicou, 

consequentemente por sua preocupação com os mais pobres, a atriz foi nomeada 

embaixadora do Alto Comissariado ONU. Angelina se infiltrou em diversos trabalhos 

voluntários e adotou crianças que viviam de modo miserável, se dedicou a prestar socorro 

aos refugiados da fome e da guerra em diversas partes do mundo, ela passou a reservar um 

terço de seu salário para ajudar este trabalho voluntário. A atriz passou a ser vista com 

credibilidade e admiração pelas pessoas de forma positiva.  

Uma grande dúvida a respeito de suas causas humanitárias e seu lado engajador, foi: 

“Angelina Jolie se tornou embaixadora da ONU por motivos pessoais ou foi por motivos 

midiáticos?”. Pelo fato da mídia interferir tanto na vida das celebridades, essa  

dúvida gerou muita repercussão, porém é possível observar que desde que Angelina passou 

a ser atriz e modelo, ela nunca deixou de se destacar no cinema e na mídia em  

geral , ela já era uma importante celebridade no mundo midiático . Além disso, suas ações 

humanitárias são benéficas a tantas pessoas, a tantos países que só alguém que realmente se 

entregasse de corpo e alma conseguiria obter essa conquista de se tornar embaixadora na 
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ONU. Esse cargo requer muita responsabilidade e perseverança , fato que é comprovado 

com as ações da atriz de participar piamente neste trabalho intenso e árduo com os 

deslocados e refugiados de países como  a Somália e o Afeganistão. 

 Angelina provou ser uma mulher sagaz, determinada e perspicaz com a sua atitude de fazer 

dupla mastectomia para prevenir um câncer de mama e ovário. Fato que gerou mais 

polêmica sobre a atriz. Grande maioria das pessoas queria saber se Angelina fez a dupla 

mastectomia pensando como uma mãe de família que quer se prevenir de uma doença pra 

poder cuidar de seus filhos ou pensando como uma pessoa que tem muito dinheiro e acha 

que pode tudo. Mas a própria atriz tirou essa divida das pessoas. Angelina declarou que não 

queria que seus filhos tivessem a chance de perde- la através do câncer .E ela perdeu sua 

mãe devido a esta doença . A mãe de Angelina faleceu aos 56 anos de um câncer de ovário 

e sua tia também morreu de um câncer de mama. Depois da operação e de uma 

reconstrução mamária o risco de câncer de mama na atriz é de 5%. Antes, devido a um gene 

defeituoso, seus médicos estimavam que ela teria 87% de probabilidades de sofrer um 

câncer de mama e 50% de câncer de ovário , o que já responde a dúvida das pessoas. O ato 

de Angelina ter feito dupla mastectomia preventiva impressionou e comoveu a maioria das 

mulheres. Foi um fato inesperado, porém positivo á sua imagem em relação ao público. O 

mais importante foi que Angelina encorajou muitas mulheres a fazer também a cirurgia em 

caso de prevenção ao câncer de mama e ovário. Ela não priorizou sua vaidade e sim sua 

saúde, por isso optou por se prevenir. Brevemente, ela se preocupou em escrever e publicar 

relatos do que passou para que pudesse realmente ser um exemplo de determinação ás 

mulheres que tem a probabilidade de ter câncer de mama ou ovário e á aquelas que já têm 

essa doença. Angelina tocou muitas pessoas, sendo elas homens ou mulheres ao se expor 

tão claramente. Muitas pessoas a admiram pelo seu ótimo desenvolvimento no cinema,  

outras a admiram por seus trabalhos humanitários. Algumas gostam de Angelina por sua 

beleza e outras pelo seu caráter. 
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Angelina e o programa de alto comissariado da ONU para refugiados. 

 

A atriz como enviada especial do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. 
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Campos de refugiados de sírios na Jordânia, onde Jolie relatou os problemas existentes. 

 

A atriz tem seis filhos, sendo três com o ator Brad Pitty e três são adotados. 
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Jolie revelou que passou pela retirada do tecido mamário de forma preventiva. 

 

 

“Posso dizer a meus filhos que não precisam ter medo de perder por causa de um cancer de 

mama”, diz Angelina. 
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A atriz, que já foi uma jovem rebelde, se transformou em mãe dedicada, ativista 

humanitária, e figura emblemática contra a cura do câncer de mama. 
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RESUMO 

Por muitos anos, os negros sonharam com o equilíbrio entre as raças, e após muita luta esse 
espaço continua a ser consolidado, tanto na igualdade racial como nos postos de trabalho. 
Entretanto, até hoje o negro luta para ter as mesmas oportunidades que o branco. Isso 
também acontece no jornalismo, onde o jornalista é tão importante quanto a notícia, e o 
futuro profissional do comunicador não deve depender da sua cor de pele. E isso ficou claro 
após analisar oito telejornais brasileiros, exibidos no horário nobre e no horário do almoço, 
para conseguir responder a pergunta-problema: “Existem jornalistas negros em posição de 
destaque no telejornalismo brasileiro?” Sim, existem. Poucos âncoras e repórteres fixos 
dentro das emissoras, mas existem. Entretanto, eles não são capazes de motivar os jovens 
negros a entrar no jornalismo e sonhar com uma carreira na televisão, uma vez que os 
discentes de Jornalismo não se sentem representados com a escassez de profissionais no 
telejornalismo, que por sua vez é reflexo das universidades que não possuem quantidade de 
alunos negros o suficiente para competir com o branco, que é maioria absoluta nas salas de 
aula. 
Palavras-chave: Raça, negros, telejornalismo. 

 

INTRODUÇÃO 

Vivemos em uma sociedade onde valorizamos, cada vez mais, a inteligência que as pessoas 

possuem e o que fazem na busca por ele. Prestigiamos aqueles que demonstram o seu 

profundo conhecimento em algo, ou aqueles que se esforçam para possuí-lo. Gostamos de 

quem gosta da Educação, e gostamos ainda mais de quem a busca. Mas, ainda assim, 

valorizamos primeiro o que as pessoas têm para depois valorizar o que elas são. Isso é o que 

a maioria das empresas no mundo quer: um conhecimento profundo em algo, independente 

do que seja. Ter o conhecimento teórico é importante para o profissional de comunicação, 
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mas a sua atuação profissional no dia a dia pode ser diferente do que ele estudou. Para isso, 

muitos jovens e adultos estão buscando essa sabedoria a fim de ingressar no mercado de 

trabalho com maiores chances de se destacar sobre aqueles que ainda não entenderam a 

importância e a influência que a formação acadêmica tem. 

E é ao longo dos últimos anos que o Governo Federal Brasileiro vem criando e estimulando 

a maior participação dos estudantes de baixa renda nas universidades públicas e privadas do 

país. Para isso, foram implantados programas de inclusão, como o PROUNI (Programa 

Universidade Para Todos) e o SISU (Sistema de Seleção Unificada), que aumentaram o 

número de ingressos de estudantes negros e brancos nas universidades públicas e privadas 

do Brasil.  

Entretanto, por mais que esses sistemas de inclusão em universidades sejam positivos, 

quantos alunos de jornalismo foram aceitos em suas instituições de ensino por esses 

programas ou por outro sistema que utilize a cor de pele e classe social para selecionar os 

candidatos? E até onde os estudantes de Jornalismo podem se espelhar em profissionais 

negros que ocupam posição de destaque nos principais telejornais do Brasil? Além disso, 

como a busca incansável pela audiência influencia a quantidade de jornalistas de origem 

afro que aparecem nos telejornais? Existe espaço para brancos e negros de maneira igual no 

jornalismo de TV?  

Para isso, esse trabalho tem como objetivo analisar os principais telejornais brasileiros, das 

emissoras da TV aberta e fechada para, posteriormente, verificar se o jornalista negro tem o 

mesmo espaço que o jornalista branco na televisão durante a exibição do telejornal mais 

importante da sua emissora e, caso haja falta de profissionais negros na TV, se isso é um 

reflexo das universidades que possuem poucos estudantes negros no curso de Jornalismo.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO: O NEGRO, O RACISMO E A IMPRENSA 

Entende-se por racismo toda forma de preconceito ou discriminação que seja direcionado a 

pessoas de outra(s) raça(s). Normalmente ligamos o conceito de racismo somente às 

pessoas de origem africana, na qual tal pensamento ficou fundido no nosso subconsciente 

por meio das aulas de história e de todo o conteúdo que vemos ao longo da vida 
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relacionando os negros, a escravidão e ao racismo. Para Guimarães (2002), a discriminação 

não depende da cor de uma pessoa, mas de sua classe social, “ainda que as discriminações a 

que estejam sujeitos os negros sejam, de fato, orientadas por crenças raciais”, criando, 

assim, um perfil das pessoas que sofrem preconceito racial. Entretanto, um país tão 

miscigenado como o Brasil não deveria haver discriminação e divisão de pessoas por causa 

da sua raça, pois isso causa estranheza à realidade brasileira e leva a entender que estamos 

adquirindo uma cultura que não é nossa.  

Mas essa não é uma questão contemporânea. Após a Segunda Guerra Mundial cientistas e 

pesquisadores tentaram tirar o termo raça do âmbito biológico para o estatístico, 

catalogando-os em culturas, crenças e valores, deixando o negro em grupos desprezíveis. 

Tal ideia surgiu com base no que o nazismo pregava, dando mais forma ao preconceito 

racial que já era grande em todo o globo antes de Hitler. E para dar mais visibilidade ao 

negro, e aos estudos de classe que estavam sendo feitos, o Brasil se tornou objeto de 

estudos para os cientistas por conta da “democracia étnica”, de Gilberto Freyre, ou na 

“sociedade multirracial de classes”, de Donald Pierson, existentes.  A ideia era que, 

segundo Schwarcz (2010), “o Brasil significava um caso neutro de preconceito racial e que 

seu modelo poderia servir de inspiração para outras nações cujas relações eram menos 

“democráticas””. Com isso, a raça tornou-se um pretexto para que discursos populares 

tenham sucesso entre a população, causando um problema, onde, segundo Kwame Appiah, 

apud Schwarcz (2010), “a verdade é que não existem raças” e insistir com isso é “mais 

desolador para aqueles que levam a sério a cultura e a história”. 

O NEGRO E AS COTAS 

Definir o negro não é uma questão tão simples. Negro, de acordo com o Dicionário Aurélio 

(2006), é o “indivíduo que tem a pele muito pigmentada, escura”. No entanto, nem todo 

individuo de pele escura se considera negro, isso porque a característica “pele escura” se 

tornou indesejável quando ficou entendido que quanto mais branco, melhor você seria. Esse 

conceito injetou anseios de se parecerem com os brancos, causando um lapso na identidade 

do negro, onde eles mesmos se autossabotam para serem aceitos na sociedade. Além das 

modificações físicas (como cabelos alisados, lentes de contato azuis ou verdes, coloração 
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ou descoloração dos cabelos, maquiagem ou produtos clareadores de pele/pelos, etc.), 

necessitava-se criar um sistema para introduzir o negro nos ambientes de maioria branca, 

como as universidades, e para isso, ações políticas foram tomadas para resolver o problema.  

O primeiro passo para a inclusão foi tomada pelo Ministério da Educação, durante o 

governo Lula, que modificou as diretrizes do Prouni para garantir que alunos negros, 

pardos, indígenas e oriundos das escolas públicas tivessem acesso à universidade. As cotas 

também são famosas por darem, às pessoas de baixa renda, a chance de cursarem numa 

universidade e, teoricamente, concorrer de igual para igual com o branco de classe média 

alta. Porém, com a grande mistura de etnias que temos no mundo todo, definir quem não 

tem nenhum traço, gene ou característica afro no DNA é quase impossível, por isso 

qualquer pessoa, mesmo sendo branca, pode se declarar afrodescendente quando desejar 

utilizar o sistema de cotas para ingressar na universidade.  

De acordo com a matéria publicada no site do jornal Folha de S. Paulo, no dia 08 de 

Fevereiro de 2003, intitulada “Uerj é a 1ª a adotar sistema de cotas para negros”, a 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro foi a primeira a adotar cotas raciais, reservando 

40% das vagas para alunos negros que tenham estudado em escola pública. No entanto, a 

universidade não teve aumento expressivo no número de candidatos inscritos que se 

declararam negros ou pardos. O que se leva a acreditar que, mesmo com as cotas, em 2003, 

ainda não há uma grande quantidade de jovens incentivados a buscar a formação acadêmica 

superior.  No entanto, o portal da revista ISTOÉ, em matéria publicada em 05 de Abril de 

2013, com o título “Porque as cotas raciais deram certo”, mostra alguns casos de alunos que 

entraram em universidades públicas e particulares pelo sistema de cotas raciais e que 

conseguiram o sucesso pessoal e profissional.  

 

O NEGRO E A IMPRENSA  

Muitas das vezes, quando se busca refletir sobre a presença do indivíduo negro dentro do 

jornalismo, logo se imagina um homem, morador da periferia e que tem alguma ligação 

com o crime ou com o tráfico de drogas. O pré-conceito que se formou entorno dos 

afrodescendentes é tão marcante que muitas pautas são sobre ocorrências policiais 
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envolvendo pelo menos um negro como suspeito. A produção de sentidos, pela imprensa, 

sobre o reflexo do negro na sociedade é cheio de contradições, uma vez que ela demonstra o 

negro como pobre, sem escolaridade e morador da periferia, mas se há, na sociedade, algum 

indivíduo afro em posição de destaque, ela demonstra mais o seu valor intelectual e de 

importância para o meio que ele vive e atua. Um exemplo desse fato é o ex-presidente do 

Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, onde o mesmo atuou como relator do 

processo do Mensalão petista, e seus atributos intelectuais foram exaltados em todo o país.  

No entanto, quando o jornalista adjetiva o negro, associando-o ao crime organizado, ele na 

verdade está rotulando e fortalecendo os laços de discriminação já firmados pelos atos 

históricos do passado. Medina (2004) apud Carrança e Borges nos lembra que ainda é “a 

discriminação ultrapassa os casos pontuais e se dirige a todos aqueles que ameaçam a 

estabilidade” quando associamos os “contingentes humanos” como marginais, pobres, 

desqualificados ou disfuncionais. 

 

METODOLOGIA DE ANÁLISE  

Para estudar e entender, de maneira mais concisa, o espaço do negro no jornalismo e o seu 

reflexo nas universidades, o projeto foi dividido em duas partes, melhorando a compreensão 

do que será feito e analisado. Com isso, os dois caminhos seguiram paralelamente para se 

complementarem ao final das análises, como será discutido a diante. 

A pesquisa quantitativa dos profissionais de jornalismo foi feita por seis meses - Setembro, 

Outubro, Janeiro, Fevereiro, Março e Abril - onde esses foram importantes por conter 

feriados, festas de fim de ano, carnaval, páscoa e festas religiosas que deveriam influenciar 

na quantidade de notícias que são produzidas normalmente pelos jornais. A escolha do 

período de análise seguiu os princípios de importância em uma análise de conteúdo que 

Bardin (2004) discute englobando as principais festas populares do país estivessem dentro 

do período de verificação dos jornalistas e por ser uma época onde os jornais buscam ter 

mais audiência e visibilidade dos seus jornais e, consequentemente, dos acontecimentos.  

E para isso foram selecionados os sete principais telejornais que são exibidos no Brasil, 

sendo sete deles de sinal aberto, e um do sinal fechado, por terem grande visibilidade entre 
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a população que prefere receber ou consumir notícia pela televisão, e por serem exibidas em 

horário nobre, ou no horário de almoço, onde muitas pessoas também acompanham as 

notícias.  Os telejornais (e emissoras) escolhidos foram: Jornal da Band (Rede 

Bandeirantes), Jornal do SBT (SBT), Jornal Nacional (Rede Globo), Jornal da Record 

(Rede Record), Jornal da Record News - Com Heródoto Barbeiro (Record News), Jornal 

das Dez (Globo News) e Jornal Hoje (Rede Globo). 

Antes de começar a analisar os telejornais, ficou entendido que havia conflitos de exibição 

dos jornais na grade de programação, entre duas ou mais emissoras, o que levou a 

necessidade de gravar alguns jornais para que eles fossem analisados posteriormente.  

Ainda visando o melhor armazenamento e organização dos dados colhidos, as tabelas foram 

separadas por jornal, onde cada aba tem duas tabelas para repórteres e âncoras, 

separadamente, que também são divididos por mês.  

 

ANÁLISE DOS TELEJORNAIS 

Buscando uma boa compreensão do papel que o jornalista negro tem dentro do jornalismo, 

a análise dos telejornais foi fundamental para entender o papel do negro dentro do 

telejornalismo e, para isso, foi dividida em mais duas partes: Análise do Repórter e Análise 

do Âncora. Todos os dados colhidos nos levantamentos foram armazenados e classificados 

em uma tabela com elementos essenciais que ajudam a entender o que espaço do jornalista 

tem na televisão, seguindo os conceitos de análise propostos por Bardin (2004) para as 

unidades de registro e contexto.  

A Análise do Repórter contou com uma tabela específica para classificar as informações 

mais importantes do jornalista negro: Nome, emissora onde ele trabalha, retranca da matéria 

apresentada, duração e editoria. A tabela abaixo é um modelo do que foi usado no projeto e 

os seus dados são fictícios. 
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Nome do 
jornalista Emissora Retranca Tempo Editoria 

Marília Santana TV Tupi Semifinal do Campeonato Paulista 2’00 Esporte 

José Almeida TV Tupi Dilma sanciona Marco Civil da 
Internet 3’00 Política 

 

Já para a Análise dos Âncoras, a tabela de armazenamento de dados tiveram outros critérios 

para determinar o que era relevante saber. Por isso, as características relevantes escolhidas 

para analisar foram: Nome do jornalista negro, emissora onde trabalha, dia da semana, 

nome do jornal e editorias que apresentou no telejornal. A tabela abaixo é um exemplo do 

que foi usado no projeto e o seus dados são fictícios.  

 

Nome do 
jornalista 

Emissora Dia da semana Nome do jornal Editorias 

Maria Amaral TV Manchete Segunda-feira Repórter Esso Política, esporte, 
saúde 

Pedro Silva TV Manchete Sábado Repórter Esso Economia, esporte, 
saúde 

 

Com essa tabela será possível analisar de maneira quantitativa o número de profissionais 

negros na televisão e o que eles noticiam, verificando se há um padrão entre os negros ou se 

há homogeneidade com o que o jornalista branco também noticia. Essas tabelas também 

serviram de base para verificar se em uma mesma edição de jornal âncoras e repórteres 

negros aparecem. 

 

ANÁLISE DOS ESTUDANTES  

Na Análise dos Estudantes foi feita de maneira quantitativa com uma pequena amostra dos 

estudantes de Jornalismo de duas universidades. A ideia de ter duas e não uma universidade 
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veio para verificar onde há maior porcentagem de estudantes negros em jornalismo. Para a 

pesquisa foram analisadas a Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) e a Universidade 

Estadual Paulista - Bauru (Unesp) e os alunos responderam a um questionário onde 

deveriam colocar informações como idade, sexo, raça, se atuam com jornalismo de TV e 

reponderam a perguntas para entender se, dentre os estudantes negros, eles acham que o 

negro sobre preconceito no mercado de trabalho por conta da cor da pele e se isso 

influencia num possível emprego.  

Com esses dados coletados, é possível determinar a quantidade de alunos que se sentem 

representados por outros negros no telejornalismo, como veremos a diante.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Considerando a ideia de “Democracia racial”, segundo Freyre (2003) apud Guimarães - 

mistura de todas as raças numa mesma sociedade e da consciência do negro como parte do 

meio que vive -, a lei de cotas raciais – lei 12.711/2012 conforme publicado no portal do 

MEC –, a inclusão do negro no ensino superior e como o negro é retratado pela imprensa, é 

importante observar se a lei de inclusão do negro está fazendo efeito nos alunos de  

Jornalismo. Para tal, a pesquisa de campo foi fundamental para verificar se há alunos 

negros e pardos nas universidades pesquisadas, e criar um perfil de quem é esse estudante.   

Por meio de um questionário, os graduandos determinam o perfil dos alunos de Jornalismo 

e, ainda, se subdividiram em brancos e negros/pardos. Os estudantes negros/pardos 

responderam a um segundo questionário a fim de saber como se sentem no mercado de 

trabalho e se acreditam que a discriminação racial está ou não presente nas redações. O 

perfil formado pelos alunos entrevistados é: mulher, branca, entre 18 e 23 anos, que não 

utilizou nenhum sistema de cotas, que trabalha com jornalismo e que nunca teve 

experiência com telejornalismo.  

 A tabela abaixo mostra quais foram os resultados totais obtidos com os alunos 

entrevistados. 

 



 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 
 

  
 

 

 105 

Total dos entrevistados 

  Mulheres Homens Total 

Total 46 15 61 

Entrou pelo sistema de cotas 4 3 7 

Não entrou pelo sistema de cotas 42 12 54 

Se considera branco 39 9 48 

Se considera negro 1 3 4 

Se considera pardo 6 3 9 

Se considera índio ou oriental 0 0 0 

Atua na área de jornalismo 16 3 19 

Não atua na área de jornalismo 30 11 41 

Já teve experiência com jornalismo de TV 2 3 5 

Nunca teve experiência com jornalismo de TV 44 12 56 

Tem idade entre 18 e 20 anos 30 7 37 

Tem idade entre 21 e 23 anos 15 8 23 

Tem idade entre 24 anos ou mais 1 0 1 

 

Os alunos que se declararam negros ou pardos responderam a um segundo questionário 

onde contam se acham que o jornalista negro tem espaço ativo ou não dentro do jornalismo, 

se já sofreram preconceito no mercado de trabalho por causa da cor da pele, entre outras 

perguntas que verificam se o estudante negro se sente representado por outros jornalistas 

negros. A tabela abaixo mostra os resultados obtidos com os estudantes negros e pardos. 

 

Assinalou a opção NEGRO ou PARDO 

  Mulheres Homens Total 

Total que se declarou negro ou pardo 7 6 13 

Atua na área de jornalismo 4 2 6 

Não atua na área de jornalismo 3 4 7 

Teve experiência com jornalismo de TV 5 1 6 

Não teve experiência com jornalismo de TV 2 4 6 
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Acham que o negro tem espaço ativo dentro do jornalismo 3 4 7 

Acham que o negro não tem espaço ativo dentro do 
jornalismo 4 2 6 

Já sofreu preconceito do mercado de trabalho 0 3 3 

Nunca sofreu preconceito do mercado de trabalho 7 3 10 

Entre os que já sofreram preconceito, acham que foi por 
causa da cor da pele 0 1 1 

Entre os que já sofreram preconceito, não acham que foi 
por causa da cor da pele 0 0 0 

Acham que o jornalista negro sofre algum tipo de 
preconceito da imprensa brasileira 7 6 13 

Não acham que o jornalista negro sofre algum tipo de 
preconceito da imprensa brasileira 0 0 0 

Acham que a escassez de jornalistas negros pode ser 
considerado reflexo das universidades 7 5 12 

Não acha que a escassez de jornalistas negros pode ser 
considerado reflexo das universidades 0 1 1 

Acham que os estudantes de jornalismo tem espaço na TV 3 4 7 

Não acham que os estudantes de jornalismo tem espaço na 
TV 4 2 6 

 

Com esses resultados, a teoria de homogeneidade e integração do negro dentro da 

sociedade, de Freyre (2003) vai de encontro com a discriminação social uma vez que, 

segundo Munanga (2004), ela tem nome e endereço, e precisa ser urgentemente enfrentada 

nas suas camadas mais inferiores para que não haja discriminação nas superfícies mais 

visíveis da sociedade. Com isso, a miscigenação de raças e etnias é cada vez mais comum, 

mas a divisão de pessoas baseada pela sua cor de pele ainda existente, bastando olhar para 

lugares de convívio social para perceber que ainda há divisão racial nos postos de trabalho, 

ou se assistir atentamente a uma novela, ou a um filme, naturalmente aparecerá um ator 

negro, com traços afro bem marcados – cabelo crespo, pele bem escura, corpo com 

músculos definidos – em posição de trabalho inferior ao branco, seja servindo mesas em um 

restaurante ou em trabalho doméstico em casa de família. Ainda dividimos as pessoas pela 
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cor da pele e classe social, mas quando aparece um negro em destaque na mídia anulamos 

sua cor e ele se qualifica pelo o que faz e pela sua influência na sociedade.  

No jornalismo, a presença do negro no papel de comunicador ainda é escassa. Apenas três 

ou quatro jornalistas negros são lembrados pelas pessoas quando perguntadas “Quem são os 

jornalistas negros da televisão que você conhece?”. Glória Maria, Abel Neto, Heraldo 

Pereira, Zileide Silva e Joyce Ribeiro são os jornalistas mais conhecidos. No entanto, em 

um país com tamanho continental não é aceitável que apenas quarto negros tenham espaço 

no telejornalismo.  

Ao longo de seis meses, foram analisados sete telejornais no total, onde seis eram noturnos 

(Jornal da Band, Jornal do SBT, Jornal Nacional, Jornal da Record, Jornal da Record News 

– Com Heródoto Pereira, Jornal das Dez), e um jornal vespertino (Jornal Hoje) para 

verificar quantos jornalistas negros existe no telejornalismo e como é a frequência que 

aparecem. Conforme a análise seguia, ficou claro que não havia um dia ou bloco específico 

para o jornalista negro aparecer, e que poderiam aparecer dois ou mais jornalistas no 

mesmo dia, mas a sua presença na quarta-feira, quinta-feira e aos sábados era quase certa 

por conta dos jogos de futebol. Outro detalhe observado foi que a maioria dos jornalistas 

masculinos negros ou pardos são oriundos da região Norte e Nordeste e pouquíssimos são 

da região Sul. 

Ao longo de seis meses, 30 jornalistas negros apareceram nos telejornais já mencionados, 

onde 29 são repórteres e apenas um é âncora; porém, um dos repórteres também exerceu 

papel de âncora. Do total, 17 são mulheres e 12 são homens, e os comunicadores que mais 

apareceram foram a repórter da Rede Bandeirantes Aline Midlej, com 34 matérias em seis 

meses, Luiz Fara Monteiro da Record News, com 23 matérias e Zileide Silva da Rede 

Globo, com 13 matérias. A tabela abaixo contém os dados mencionados na Metodologia de 

Análise para os repórteres.  

Jornalistas negros (Repórteres)  

Nome Emissora Qtd de noticias Editoria Tempo 

Aline Midlej Band 34 Cotidiano, saúde, 
política, cidade 75min15s 
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Camila Leite Band 1 Economia 2min 

Thais Dias Band 2 Cotidiano, polícia 3min 

Renata Dourado Band 1 Política 2min 

Julião Junior Band 1 Saúde 2min14s 

Laryssa 
Madeira Band 2 Segurança 4min 

Carolina 
Aguaidas SBT 3 Cotidiano, polícia 3min37s 

Carlos Balbino SBT 8 Política, Polícia 12min36 

Ethel Corrêa SBT 1 Polícia 1min45s 

Richelle 
Bezerra SBT 1 Cotidiano 1min30s 

Anna Ferreira SBT 1 Internacional 1min30s 

Lucas Mendes SBT 2 Saúde, polícia 4min25s 

Gabriela Góis SBT 1 Cotidiano 1min20s 

Zileide Silva TV Globo 13 Cotidiano, Política, 
Polícia 24min50s 

Fred Ferreira TV Globo 1 Política 1min30s 

Lucas de Senna TV Globo 1 Esporte 1min 

Abel Neto TV Globo 5 Esporte 14min40s 

Luiz Fara 
Monteiro Record 2 Política, Esporte 4min 

Adriana Martins Record 1 Polícia 2min 

Priscilla 
Casagrande Record 1 Polícia 1min40s 

Janaína 
Rezende Record 1 Cotidiano 3min 

Diego Barros Record 1 Política 2min30 

Nice Ribeiro Record 2 Cotidiano, polícia 3min30 

Evenilson 
Santana Record 1 Política 1min40s 

Luiz Fara 
Monteiro 

Record 
News 23 Política, Esporte, 

Economia, Cotidiano 52min30s 
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Rodrigo 
Cardoso 

Record 
News 2 Meio Ambiente, Saúde 2min30 

Trisha 
Guimarães 

Globo 
News 1 Cotidiano 2min 

Joana Calmon Globo 
News 1 Cotidiano 3min 

Mariana Aldono Globo 
News 5 Internacional 9min30s 

 

A partir desse levantamento percebe-se que existem mais jornalistas do que parece, e que a 

maioria deles fazem matérias nas editorias de Política, Polícia e Esporte. Raramente era 

visto um repórter negro cobrindo matérias internacionais e as exceções são as jornalistas 

Mariana Aldono, da Globo News, e Anna Ferreira, do SBT. Durante as análises dos 

telejornais, a correspondente negra, na África, Selma Inocência apareceu em matéria de um 

jornalista branco, da Rede Record, onde ela é homenageada pelo prêmio da CNN que 

ganhou sobre suas matérias relatando as necessidades do povo africano. Essas três mulheres 

são as únicas negras que apareceram nos telejornais analisados e que são correspondentes, 

fato que não era esperado quando a pesquisa foi iniciada, uma vez que normalmente 

encontramos jornalistas brancos cobrindo pautas no exterior.  

 

A QUESTÃO DA AUDIÊNCIA 

Muitas vezes, ao longo das análises dos telejornais, percebeu-se que as edições 

apresentadas pelos negros eram, em maioria, aos sábados. Essa informação chamou a 

atenção para o fato que se a maioria dos jornalistas negros aparece aos sábados, então a 

questão da audiência pode estar ligada a isso e influência nos dias que âncoras e repórteres 

aparecem, uma vez que já houve casos de aparecer dois jornalistas negros no mesmo jornal 

ou mais de dois no mesmo dia.   

Por isso, uma nova análise foi acrescentada ao projeto para verificar se há influência da 

audiência nos telejornais. Foram pesquisados, no site do IBOPE, quantos pontos quatro 
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emissoras da TV aberta fizeram nos meses de Janeiro e Setembro, e abrange as cidades de 

São Paulo e Rio de Janeiro, conforme consta no site.  

Os meses analisados foram escolhidos porque tiveram mais jornalistas negros do que os 

outros e levando a pesquisar sobre a audiência dos telejornais nesses dois meses. As 

informações descritas na tabela abaixo são referente ao total da audiência semanal obtida 

pela Grande São Paulo. 

 

JORNAL/SEMANA 
(São Paulo) 

Jornal 
Nacional 

Jornal da 
Band 

Jornal do 
SBT 

Jornal da 
Record 

1ª Set/2013 30 pts 0 pts 0 pts 0 pts 

2ª Set/2013 31 pts 0 pts 0 pts 0 pts 

3ª Set/2013 31 pts 0 pts 0 pts 0 pts 

4º Set/2013 31 pts 0 pts 0 pts 0 pts 

5ª Set/2013 26 pts 0 pts 0 pts 0 pts 

1ª Jan/2014 22 pts 0 pts 0 pts 0 pts 

2º Jan/2014 25 pts 0 pts 0 pts 0 pts 

3ª Jan/2014 24 pts 0 pts 0 pts 0 pts 

4ª Jan/2014 24 pts 0 pts 0 pts 0 pts 

5ª Jan/2014 26 pts 0 pts 0 pts 0 pts 

 

Enquanto em São Paulo apenas o Jornal Nacional tem pontuação alta o suficiente para ser 

classificado como um dos cinco programas mais vistos da Rede Globo. Os outros jornais 

não conseguiram pontos o suficiente para estar entre os cinco primeiros da sua emissora.  
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Na classificação da audiência no Rio de Janeiro, apenas o Jornal Nacional e o Jornal da 

Band obtiveram pontos o suficiente para estarem entre os cinco programas mais vistos de 

sua emissora. As informações descritas na tabela abaixo são referentes ao total da audiência 

semanal obtida pela Grande Rio de Janeiro. 

JORNAL/SEMANA 
(Rio de Janeiro) 

Jornal 
Nacional 

Jornal da 
Band 

Jornal do 
SBT 

Jornal da 
Record 

1ª Set/2013 27 pts 4 pts 0 pts 0 pts 

2ª Set/2013 27 pts 3 pts 0 pts 0 pts 

3ª Set/2013 30 pts 4 pts 0 pts 0 pts 

4º Set/2013 28 pts  4 pts 0 pts 0 pts 

5ª Set/2013 29 pts 4 pts 0 pts 0 pts 

1ª Jan/2014 23 pts 3 pts 0 pts 0 pts 

2º Jan/2014 24 pts 3 pts 0 pts 0 pts 

3ª Jan/2014 27 pts 3 pts 0 pts 0 pts 

4ª Jan/2014 25 pts 0 pts 0 pts 0 pts 

5ª Jan/2014 28 pts 0 pts 0 pts 0 pts 

 

Mesmo com ótimas médias semanais de audiência, as emissoras estão enfrentando 

problemas para manter os seus índices altos. Por exemplo, o Jornal Nacional, da Rede 

Globo, que de acordo com o Portal da Imprensa, registrou de Janeiro a Outubro de 2013 

“queda de 10%, com média de 26,3 pontos, ante 29,3 do mesmo período de 2012”. No 

entanto, outras emissoras, como Band e SBT, também sofrem com a perda de audiência nos 

telejornais, e isso impossibilita dizer se a queda de pessoas assistindo jornais é por causa do 

jornalista negro. 
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Com cada vez menos pessoas assistindo aos jornais das emissoras mais importantes do país, 

percebe-se que poucos jovens podem ver outros jornalistas negros onde para se espelhar e 

desejar também ser um futuro comunicador. Esse fato, somado às cotas raciais e sociais, 

implantadas pelo governo Lula, diminui a quantidade de jovens negros e pardos que 

escolhem Jornalismo para se graduar. Isso leva a ter mais brancos do que negros no 

jornalismo de TV e a crer que a audiência pode até influenciar na quantidade de vezes que 

os jornalistas negros aparecem, no entanto, a quantidade mínima de estudantes nas salas de 

aula não ajuda a aumentar a presença dos comunicadores afros no Brasil. 

 

CONCLUSÃO 

A história mostra, ao longo dos anos, que os negros lutaram muito para ter as mesmas 

oportunidades que os brancos têm. O preconceito e a discriminação pela cor da pele, 

mesmo ainda presente nos dias de hoje, vem perdendo espaço e sendo camuflada em muitas 

sociedades. Mas o fato é: se num país miscigenado, como o Brasil, ainda houver pessoas 

que fazem seleção de outras para ter relações sociais ou vínculos empregatícios, como fazer 

as crianças negras acreditarem que é possível conquistar o mesmo espaço que as brancas?  

A imprensa deveria combater a desigualdade entre as raças com a mistura delas nos seus 

telejornais, mas o que se vê são jornalistas negros cobrindo a ausência dos brancos onde 

poucos repórteres e âncoras tem um espaço fixo nos jornais. 

 Essa ausência ainda leva a crer que se faltam negros nos jornais, faltam negros nas 

universidades. Para verificar isso, os alunos foram entrevistados na Unesp e na 

Universidade Presbiteriana Mackenzie para a amostragem. Dentre os alunos que se 

consideraram negros ou pardos, 54% acreditam que o negro tem espaço no telejornalismo 

brasileiro, enquanto 46% acham que não tem. No entanto, a pesquisa de campo comprovou 

que existe espaço para o jornalista negro, o que falta são os profissionais. Mas enquanto os 

jovens e adolescentes acreditarem que o negro sofre algum tipo de preconceito no 

jornalismo, poucos se arriscaram a cursar Jornalismo. E por mais que as cotas sejam um 

incentivo a mais para os discentes, a escassez do jornalista negro no telejornalismo é um 

reflexo das universidades, onde 92% dos entrevistados afirmaram isso.  



 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 
 

  
 

 

 113 

Mas a questão do preconceito racial e da discriminação ainda está presente, pois se há 

espaço para o estudante e para jornalista, mesmo que ele seja reduzido, porque selecionar o 

âncora ou o repórter pela cor da pele? A notícia deve prevalecer sobre o jornalista e não 

deixar que a televisão transpasse a segregação pelo jornalismo, pois mesmo com todos 

esses fatores, 54% dos estudantes de jornalismo que são negros acreditam que tem espaço 

dentro do telejornalismo.  
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RESUMO 

O trabalho tem por objetivo fazer um estudo comparativo entre Telêmaco, Odisseia, e 
Simba, Rei Leão, analisando como se dá a trajetória heroica das duas personagens, tanto na 
épica de Homero, quanto no universo fílmico da Walt Disney. Para tanto será utilizada 
como base as obras de Joseph Campbell e Ana Maria Bahiana que irão tratar da construção 
da trajetória heroica nas duas mídias. 
PALAVRAS CHAVE: Herói; Filme; Épico; Personagem; 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por meta fazer um estudo comparativo, em uma relação dialógica, 

entre o herói Telêmaco, da obra épica, Odisseia, de Homero, e a personagem Simba, do 

filme o Rei Leão14. O objetivo primordial, desta pesquisa, é estabelecer um elo entre as duas 

personagens heroicas; por um lado, um herói clássico da Antiguidade grega, Telêmaco,  por 

outro, o herói não humano, um leão humanizado, repleto de sentimentos, à procura da 

figura paterna, à procura de sua identidade.  Por meio desse elo comparativo, verificar-se-á 

como os diretores Rob Minkoff e Roger Allers apresentaram, em um universo fílmico, a 

trajetória do herói Simba em busca da figura paterna, tendo por alicerce a trajetória e a 

figura heroica de Telêmaco da obra Odisseia. 

Segundo Aubreton (1956, p. 180), toda Telemaquia se resume nisto: a passagem do jovem 

Telêmaco à idade adulta. O jovem herói assume a responsabilidade de resgatar o reino de 

                                                
14 O Rei Leão,diretores: Rob Minkoff e Roger Allers.Estúdio Walt Disney,1994. 
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seu pai e a dignidade de sua mãe, para que isso seja feito é necessário que ele expulse os 

pretendentes de Penélope do reino, porém não obtém sucesso em sua tentativa. Por ser 

ainda pouco menino, pouco homem, Telêmaco não sabe como proceder com o fracasso de 

sua experiência. 

 

Ele passa a tomar decisões, convoca os pretendentes, expõe-lhes seu plano. Faz 
tudo como um jovem adolescente, sem experiência: não sabe ainda disfarçar. 
Quando se opõem as suas decisões, tem vontade de chorar, procura o socorro da 
divindade desconhecida que o aconselhou. (AUBRETON, 1956, p.180)  

 

Enfrentando os indesejados hóspedes de seu reino, Telêmaco deixou claro ser uma ameaça 

aos pretendentes à mão de sua mãe Penélope de tal forma que os invasores começaram a 

arquitetar um plano contra o jovem herói. Entretanto nesse momento a deusa da Sabedoria, 

Atena, o aconselhou a partir em busca de notícias de seu pai, a fim de poder afastá-lo do 

perigo iminente. O jovem partiu, corajosamente, em busca da figura paterna, por meio dos 

amigos que lutaram com Ulisses na guerra de Troia, por meio das notícias contadas, das 

aventuras narradas, do pouco que ainda havia deixado entre os amigos. Após Telêmaco ter 

sido muito bem recebido pelos amigos de seu pai e ter ouvido muitos conselhos, retornou 

ao lar como adulto e encontrou o pai, ajudando-o a expulsar os pretendentes de Penélope 

que estavam ali apenas usurpando todo o reino. 

A intenção de nosso trabalho é estabelecer uma relação dialógica entre os dois heróis: 

Telêmaco e Simba, pois é notável perceber que a história de Simba, protagonista de O Rei 

Leão, apresenta traços semelhantes à de Telêmaco sob o enfoque da busca pela figura 

paterna e da reconquista de seu reino.  

Em suma, nosso estudo será conduzido a partir da obra Odisseia, do filme o rei Leão, e dos 

livros Como ver um filme, e O herói de mil faces, de tal forma que procuraremos 

estabelecer um elo comparativo-dialógico, verificando como foi reinterpretada a trajetória 

do herói pela arte cinematográfica; reconhecendo, por fim, as relações dos diferentes 

códigos – literário e fílmico – da transposição.  
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  A partir do que foi exposto como objetivo de trabalho, para verificar como foi 

reinterpretada a trajetória do herói pela arte cinematográfica; é necessário compreender o 

herói épico e o herói no cinema. 

 

HERÓI ÉPICO 

Caracteriza-se a Literatura de gênero por narrar, em versos, a história dos fatos heroicos e 

históricos de um povo com a interferência de seres sobrenaturais. É comum que a figura do 

herói esteja presente na Literatura épica e na maioria dos textos desse gênero, 

demonstrando suas ações, provando sua coragem e bravura. 

A figura do herói na literatura épica é construída por muitas passagens e acontecimentos 

importantes de tal forma que se torne principal e corajosa. Segundo Campbell, há partes 

importantes da trajetória do herói que são apresentadas na maioria das histórias, e 

caracterizam o texto como aventura heroica. 

A primeira fase é a partida do herói, quando ele sai em busca de seu destino e aceita o papel 

de herói. Temos então o “chamado da aventura”, quando a personagem recebe do destino 

uma convocação para a aventura, para o heroísmo. Esse chamado é algum fato que vai 

cruzar a vida do herói e chamar-lhe a atenção para um acontecimento importante, fazendo 

com que ele instintivamente queira reagir e modificar o evento. 

Em algumas narrativas há a “recusa do chamado”, nessa passagem o herói recusa a 

aventura proposta pelo destino, e segue no caminho do erro, que é o contrário da aventura, 

ele nega algo importante para si, e ignora que está predestinado ao caminho do heroísmo, 

logo o que seria sua glória torna-se sua infelicidade. 

Porém para os textos nos quais o herói não recusa o chamado há “o auxílio sobrenatural”, 

que é caracterizado por uma entidade de sabedoria superior e que irá oferecer ao 

protagonista ajuda e proteção para que ele enfrente com bravura as dificuldades que estão 

por vir, e que passe por todas as situações mesmo que sua racionalidade indique o perigo 

iminente, a confiança do herói em um ser de poderes superiores o faz encarar as aventuras 

sem questioná-las. O ser superior pode aparecer em diferentes formas, como um ancião ou 
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um mago, entre tantos outros. Para Telêmaco o ser sobrenatural que irá auxilia-lo será a 

deusa Atena, que aparecerá para dar-lhe conselhos para sua busca pelo pai. A partir da 

ajuda de sua mentora que Telêmaco parte para a aventura. 

A segunda fase é a da “iniciação”, quando o herói parte para as missões e enfrenta desafios 

em lugares desconhecidos, com a ajuda do sobrenatural, que pode ser ou não notado por ele 

em algum momento da narrativa. O protagonista irá encarar seus medos e terá de vencê-los 

para cumprir seu destino. É possível que o protagonista receba ajuda de seres místicos, além 

de seu mentor sobrenatural, para que consiga vencer todos os obstáculos.  

Para alguns heróis, além da iniciação, há o desafio da “sintonia com o pai”, que implica 

uma reflexão de si mesmo, ele necessita entender-se profundamente para entrar em sintonia 

com a figura paterna. A jornada de Telêmaco baseia-se no desejo de encontro com o pai, o 

jovem herói sai em busca do progenitor, de forma que sua aventura tem como finalidade o 

encontro com a figura paterna, para que a personagem possa entender a si próprio e suas 

raízes. 

 

O problema do herói que vai ao encontro do pai consiste em abrir sua 
alma além do terror, num grau que o torne pronto a compreender de que 
forma as repugnantes e insanas tragédias desse vasto e implacável cosmo 
são completamente validadas na majestade do Ser. O herói transcende a 
vida, com sua mancha negra peculiar e, por um momento, ascende a um 
vislumbre da fonte. Ele contempla a face do pai e compreende. E, assim, 
os dois entram em sintonia. (CAMPBELL, 2007, p.81) 

 

A terceira fase é o retorno, o herói retornará para o lar, já com sua jornada cumprida e suas 

missões executadas e bem sucedidas, ele tem de trazer de volta sua vitória e algum troféu, 

seja esse uma reorganização da sociedade em que o protagonista vive, ou mesmo uma 

princesa como amor eterno. Porém a volta deve ter o consentimento do ser sobrenatural que 

o acompanha e o aconselha e também de todos os outros seres místicos, caso contrário a 

volta será difícil e permeada de desafios cómicos, pois o herói terá de fugir para retornar, e 

será perseguido para que não realize sua volta. Porém o protagonista pode receber ajuda do 

exterior para voltar, o mundo pode buscá-lo de volta de sua jornada, auxiliando-o em um 
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retorno melhor sucedido. E ele deve sobreviver a essa volta, completando o ciclo de sua 

jornada. 

Ao fim do ciclo de sua jornada, o herói é conhecedor de dois mundos, de duas realidades 

diferentes e obtém sabedoria e experiência. 

Os épicos tendem a seguir esse ciclo da trajetória do herói, porém não é possível afirmar 

que todos seguem com rigor o ciclo apresentado. “As mudanças que permeiam a escala simples 

do mono-mito desafiam a descrição. Muitos contos isolam e ampliam grandemente um ou dois 

elementos típicos do ciclo completo” (CAMPBELL, 2007, p.137) 

A jornada do herói descrita por Campbell é muito utilizada para estudar diferentes heróis 

não só na literatura épica mas em várias mídias, devido à completude da obra. De modo que 

a teoria pode ser encontrada em muitas análises e aplicada facilmente, devido à grande 

quantidade de personagens que se encaixam no molde do herói épico. 

 

HERÓI NO CINEMA 

A maioria dos filmes de grande sucesso e bilheterias milionárias tendem a ter um roteiro 

recheado de aventuras e desafios aos protagonistas, que por sua vez têm de passar por todas 

as dificuldades e vencê-las ao final da narrativa fílmica. Os filmes não têm ao certo uma 

fórmula para que sejam bem sucedidos, porém é possível perceber uma certa linearidade na 

construção dos roteiros. Em seu livro, Ana Maria Bahiana utiliza o arco de Aristóteles para 

explicar como a narrativa fílmica acontece, Bahiana expõe três atos para definir o arco e 

como se desenrola o roteiro. 

Primeiro ato: há a exposição, em que são apresentadas a personagem, o local e o momento 

inicial. A oposição, quando surge um problema, desafio que dará movimento a trama. 

Segundo ato: auge da oposição, o problema se torna mais complexo e surge a ação e 

personagens novos. Conflito o problema principal é identificado e a personagem tem um 

impasse, dilema. Primeira tentativa de resolução tenta-se resolver o problema, mas ainda 

não é solucionado. 
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Terceiro ato: mudança radical, as personagens passam por uma mudança interior e surgem 

mais personagens. Resolução, as personagens estão o mais longe possível da situação 

inicial, e têm mais experiência, vivencia.  

Essa formulação de roteiro é construída conforme a preferência do roteirista e diretor do 

filme e dá ênfase ao protagonista da trama. 

Com esses três atos é possível analisar a trajetória da personagem principal, que irá ser o 

foco da história e executará a maior parte das ações descritas nos atos.   

De certa forma, a personagem fílmica pode ser comparada ao herói épico quando tomamos 

como princípio a trajetória de alguns protagonistas, principalmente em filmes românticos e 

de ação, em que há uma figura que atravessa desafios para chegar ao objetivo, alcançar o 

que era impossível até o momento. 

Para estruturar a teoria de comparação do herói épico com a personagem fílmica, a escritora 

Ana Maria Bahiana fala em seu livro “como ver um filme” sobre a teoria de Campbell sobre 

o herói 

 

Popular a partir do final dos anos 1960 com a disseminação das obras e das 
teorias do antropólogo Joseph Campbell, o modelo Jornada do Herói trouxe uma 
abordagem mais orgânica e integrada desta estrutura de três atos, deixando a 
narrativa ancorada à trajetória do protagonista. (BAHIANA, 2012, p.26) 

 

A autora resume a trajetória do herói adaptando-a para a personagem do longa-metragem, 

pois a teoria também se aplica ao cinema, de forma que vários filmes, é notória a jornada do 

herói. 

Bahiana explica então que o mundo da inocência é a situação inicial do herói, quando ainda 

não se reconhece herói. O chamado quando o protagonista é convocado para a aventura. A 

jornada e as provações tem como significado a o momento em que a personagem passará 

por todas as dificuldades e problemas que surgirem em seu caminho. Conquista do troféu é 

a vitória do herói concretizada e a jornada cumprida. A volta para casa pode haver outras 
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aventuras na volta para casa, mas agora o protagonista sabe quem é e consegue resolver 

suas pendências. 

Tendo em vista que a teoria de Campbell se aplica a ambos heróis, é possível fazer 

comparação entre a trajetória da personagem fílmica Simba e a trajetória da personagem 

épica Telêmaco, pois mesmo que representados de formas diferentes, a essência dos 

protagonistas é a mesma : o heroísmo. Logo é possível perceber que mesmo com os séculos 

de diferença a construção do herói segue o mesmo padrão, fascinando leitores e 

telespectadores.  

Deste modo, Simba, filho do rei Mufasa, logo que nasceu, teve o pai assassinado pelo 

próprio irmão Scar, fugindo após o ocorrido e ficando distante de tudo e de todos durante 

anos de sua infância e pré-adolescência. Entretanto uma figura relacionada ao mundo 

espiritual o acompanhou durante seu percurso de tal forma que o aconselhou a voltar a fim 

de que pudesse reivindicar o que fosse dele por direito. Nesse momento, sua jornada se 

iniciou e o herói se fez e  Simba foi guiado pelo próprio pai que apareceu sob a forma de 

Luz, pois em toda jornada, o herói sempre é conduzido por um mentor. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tanto para Telêmaco quanto para Simba, a trajetória se cumpre, pois conforme Campbell 

(2007, p.20), a aventura do herói costuma seguir o padrão da unidade nuclear [...]: um 

afastamento do mundo, uma penetração em alguma fonte de poder e um retorno que 

enriquece a vida. Tanto no primeiro, quanto no segundo jovem herói a unidade nuclear 

acontece, eles se afastam da vida habitual para refletir sobre os acontecidos, têm um contato 

com uma fonte de poder maior e desconhecida que os aconselha, e retornam à vida anterior 

com um ensinamento que os enriquecem à vivência. 
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RESUMO 

A proposta da presente pesquisa possui como foco a releitura do balé clássico O Lago dos 
Cisnes no filme Cisne Negro. Como pode-se observar na obra fílmica, não há uma 
retomada do motivo principal da história de amor entre um príncipe e uma jovem que se 
transforma em cisne, mas instaura-se e explora-se outro foco: o processo de metamorfose 
de Nina, acentuado no filme por situações de limiar psicológico. O Duplo é apresentado por 
meio da personagem Nina, ao confrontar a eclosão de seu outro “eu”. Nesta análise, 
verifica-se como se estabelecem relações dialógicas, de tal forma a perceber como se 
processa a metamorfose de Nina, em aspectos simbólicos e psicológicos em Cisne Negro, 
propiciando por meio desta leitura que o mito é recriador, além de propor uma interpretação 
mais instigadora do filme, ao levar em conta os elementos que proporcionam uma reflexão 
sobre o “segundo eu”. 

PALAVRAS-CHAVE: cisne negro; mito do duplo; metamorfose 
 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por meta fazer um estudo a respeito do filme Cisne Negro (2010), 

dirigido por Darren Aronofsky, que conta o grande sonho de uma jovem, chamada Nina, em 

se tornar a Rainha dos Cisnes no novo espetáculo de balé do New York City Ballet. O filme 

se apresenta como uma releitura do famoso balé clássico, O Lago dos Cisnes; entretanto, 

não há referências concretas a respeito de qual versão de conto o russo Pyotr Ilyich 

Tchaikovsky se serviu de inspiração para a montagem do balé. Afirma-se que há, no filme, 

diversas linguagens, diversas vozes, diversos enunciados, que permeiam a releitura de 
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Darren Aronofsky, de tal forma que há de se considerar o caráter de relação intertextual 

direto com o balé O Lago dos Cisnes.  

Aponta-se a intencionalidade dos produtores por trás dos símbolos representativos, 

encontrados no universo fílmico, que analisaremos como criações de leitura mítico-

psicológicas que trabalham com a mente do espectador no decorrer de toda a trama, uma 

vez que a obra cinematográfica explora o tema do duplo. Nosso objetivo é demonstrar de 

que forma foi transposta a metamorfose e o mito do Duplo para o cinema, pois nosso foco 

de trabalho é uma investigação a respeito do Duplo e do conceito de metamorfose, 

amparado em algumas obras psicanalíticas, como referências para esta pesquisa de 

Iniciação Científica, a fim de que possam enriquecer esta análise dialógica entre cinema e 

universo mítico.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Para a realização da presente pesquisa, foram selecionadas obras que possibilitaram o 

estabelecimento dialógico entre o mito do Duplo, o filme, o balé e o processo metamórfico 

de Nina. 

Para se trabalhar com a definição de Dialogismo, procurou-se seguir, nesta pesquisa, o 

conceito e o pensamento de Bakhtin (apud Fiorin, 2006), uma vez que sua teoria trata 

dialogismo como a relação intertextual que é feita entre textos de dois indivíduos diferentes. 

Para se analisar o mito e demonstrar o quanto é reversível e recriador, será adotado como 

texto básico Mito e Realidade (1972) e Imagens e Símbolos: ensaio sobre o simbolismo 

mágico-religioso (1996), de Mircea Eliade, a psicanálise de Sigmund Freud (1993) e O 

Duplo de Otto Rank. 

 

MÉTODO 

O presente trabalho envolveu uma abordagem de caráter qualitativo e teve como 

pressupostos teóricos os estudos de Dialogismo, do Mito do Duplo e de Metamorfose. Para 
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se proceder ao diálogo entre os textos e estabelecer entre eles uma relação dialógica, foi 

feita uma análise tendo como alicerce as teorias do escritor russo Mikhail Bakhtin. 

Conforme Bakhtin (apud Fiorin, 2006, p.18), a língua, em sua totalidade concreta, viva, em 

seu uso real, tem a propriedade de ser dialógica de tal forma que todos os enunciados, em 

um processo de comunicação, são dialógicos. Deste enfoque, entende-se que todo discurso 

é dialógico, pois o sujeito da enunciação se constitui a partir de um contexto cultural que o 

forma e que o atualiza em seu discurso. Entende-se dialogismo pelas relações de sentido 

que se estabelecem entre dois enunciados.  

Sob essa perspectiva, estabelecemos a releitura do filme Cisne Negro a partir de o balé O 

Lago dos Cisnes (baseado no conto). A partir desses textos, verificar-se-á de que maneira 

Darren Aronofsk transpõe o balé clássico para o universo cinematográfico, como transporta 

o conceito de metamorfose para a tela, da mesma forma como trabalha a questão do Duplo, 

a partir desses vínculos intertextuais.   

Para se trabalhar o conceito de mito, seguimos Mircea Eliade (1972, p.13), que define o 

mito como um relato de um acontecimento ocorrido no tempo primordial, com a 

intervenção de “Entes sobrenaturais”. Afirma-se, segundo tal pensamento, que o mito é o 

relato de uma história considerada verdadeira, ocorrida nos tempos dos princípios, illo 

tempore, quando a partir da interferência de “Entes sobrenaturais”, uma realidade passou a 

existir, seja totalmente, por exemplo, o “cosmo”, ou um fragmento, por exemplo, uma 

pedra. O mito tem a capacidade de sanar as dúvidas da consciência, ao mostrar modelos e 

justificar o cenário de criação do mundo e da existência humana. Por meio da função 

mítica, que é exemplificar, narrar e ensinar, o mito, por seu caráter exemplar, pode 

demonstrar, por meio de sua narrativa, como tudo aconteceu, por interferência dos “Entes 

Sobrenaturais”, in illo tempore, desde a cosmogonia até o firmamento das referências 

socioculturais. Por meio desta análise dialógica, mostraremos que o mito sobrevive até hoje 

com suas transmutações, eternizando-se em sua atemporalidade, que se metamorfoseia pela 

História da Humanidade. A partir da obra Cisne Negro, verificamos de que forma 

Aronofsky transpõe para a linguagem fílmica todo esse universo mítico. 
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Por fim, para se entender o mito do duplo e da metamorfose, processo de desdobramento da 

personalidade da personagem Nina, de Cisne Negro, seremos amparados pelas teorias de 

Sigmund Freud, Otto Rank e Mircea Eliade, que permitem observar como os 

desdobramentos de pessoa operam no psicológico do ser, depois em sua construção 

identitária e na relação com o sistema social em que está inserido. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

DIALOGISMO 

Por encontrarmos diversas linguagens, diversas vozes, diversos enunciados, que permeiam 

a releitura de Darren Aronofsky, pretendemos considerar o caráter de relação intertextual do 

filme com o balé O Lago dos Cisnes de tal forma a estabelecer as relações dialógicas. A 

partir do que foi exposto como objetivo de trabalho, para se proceder ao diálogo entre os 

dois universos - o balé e o filme - e estabelecer entre eles uma relação dialógica, teremos 

como alicerce as teorias do escritor russo Mikhail Bakhin. 

Considerado como suporte teórico para esta pesquisa, pode-se dizer que o dialogismo, 

segundo o pensamento Bakhtiniano (apud Fiorin, 2006), são relações estabelecidas entre 

dois textos de indivíduos diferentes. Bakhtin nos diz que o único ser capaz de ter produzido 

um enunciado não dialógico teria sido a figura mítica de Adão, pois ele foi quem chegou ao 

mundo com a primeira palavra. Para nós, o discurso de um indivíduo sempre irá de 

encontro ao que outro indivíduo disse anteriormente, sendo para concordar ou mesmo 

discordar com o pensamento dele, tendo assim como base enunciados anteriores. Apesar de 

dialógico, um discurso jamais poderá ser repetido, uma vez que as unidades da língua 

usadas nele são únicas de tal forma que o discurso se revela único por estar inserido em um 

determinado espaço e tempo, ou seja, em um determinado contexto.  

O Dialogismo se faz necessário, como ferramenta de trabalho, para a efetiva análise 

comparativa entre os dois corpora selecionados em uma relação dialógica, uma vez que 

Bakhtin (apud Fiorin, 2006) declara que a linguagem assume um papel centralizador 

(aquilo que constrói as relações de discurso). Pode-se dizer que todo e qualquer discurso se 

constitui a partir de outros, como o filme Cisne Negro se constituiu a partir do balé O Lago 
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dos Cisnes e também de outros discursos implícitos e explícitos, por meio de palavras, ou 

de orações ou de enunciados, ou de símbolos. 

Estabeleceremos relações dialógicas entre o balé e o filme, pois conforme a teoria, em todo 

texto há “responsividade”, em que um determinado juízo de valor é atribuído a ponto de 

alegarmos que sempre haverá um posicionamento por parte do receptor sobre determinado 

texto, concordando ou discordando, acrescentando informações ou retirando e até mesmo 

reformulando conforme sua necessidade. A atuação do leitor, segundo sua resposta, é que 

se intitula de “compreensão responsiva ativa”.  

Como podemos verificar, por meio do filme Cisne Negro em relação ao balé clássico, a Voz 

de Darren Aronofsky, em um posicionamento responsivo ao balé clássico, convergente e/ou 

divergente, assume e incorpora outros enunciados, pois o filme é constituído tanto por 

vozes sociais quanto por vozes internas reflexivas, de forma que se pode confirmar que há 

alguma singularidade nos textos construídos, segundo o conceito bakhtiniano, em que cada 

enunciador responde de maneira específica e única aos diálogos sociais. 

Para que se efetue a relação dialógica, pelo menos duas vozes surgirão, pois o 

posicionamento de um enunciado, segundo o conceito de dialogismo, é a maneira de como 

inserir o discurso do outro dentro do próprio enunciado. Desta forma, podemos, nesta 

leitura ainda escassa a respeito de Dialogismo, dizer que, na produção fílmica de Cisne 

Negro, o elo dialógico se estabelece em uma transposição estilizada, que, segundo Fiorin 

(2006), faz com que se concretize uma aproximação dialógica entre textos e que, sob alguns 

aspectos, apresentem certas diferenças quanto ao sentido daquilo que é assumido, mas as 

vozes presentes se convergem e se entrelaçam em diversas cenas, ou seja, são claras e às 

vezes subjetivas as derivações dialógicas existentes no filme, contendo elementos do balé O 

Lago dos Cisnes. 

Observa-se que, na releitura do balé clássico proposta pelo filme, não há uma retomada do 

motivo principal da história de amor entre um príncipe e uma jovem que se transforma em 

cisne, mas instaura-se e explora-se outro foco: o processo de metamorfose de Nina, 

acentuado no filme por situações de limiar psicológico, como realidade e fantasia, 

consciência e inconsciência, sanidade e loucura. Assim, podemos dizer que, nesta relação 
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dialógica entre universo fílmico e balé, de transposição reatualizada, vozes permanecem, 

mas divergem, assumindo posturas diferentes, pois uma nova abordagem é explorada no 

filme: Transformação, Metamorfose e Duplo enlaçados dialogicamente. Percebe-se já, por 

meio do título do filme, a mudança do foco em relação à narrativa do balé, de um romance 

entre o príncipe e Odette (cisne branco), para a transposição, na obra cinematográfica, do 

tema da metamorfose do cisne branco para o cisne negro, em que se destaca a personalidade 

fragmentada de Nina e o seu Duplo, sua sombra. 

Em suma, verificamos que as relações dialógicas estão presentes entre balé e filme por meio 

de diversos atos e cenas que se entrelaçam em seu discurso e simbologia, como podemos 

notar que Aronofsky utiliza-se da personagem Lily para a personificação de Odile, criando 

um diálogo com a personalidade sensual, manipuladora e competitiva do cisne negro, pois 

Lily é cotada como substituta de Nina. A metamorfose de Nina se faz necessária para que a 

bailarina possa representar ambos os papéis no balé, a personagem acaba por encontrar seu 

lado sombrio que existia dentro dela mesma. 

As relações dialógicas entre O Lago dos Cisnes e Cisne Negro permanecem até o momento 

final da trama, por meio de um elo alusivo, quando, no balé, morre o cisne branco, no 

momento em que Odette cai em desilusão por seu amado Siegfried, pensando que o 

príncipe traíra seu amor com Odile. Conforme o conto do balé clássico, Odette apenas seria 

libertada de seu encantamento que a transformava em cisne, se lhe fosse feito um juramento 

de um amor verdadeiro e fiel que jamais fosse quebrado; entretanto no filme, pode-se 

perceber como símbolo de fidelidade o foco e paixão de Nina pelo balé e não mais por um 

outro personagem, como era na história do conto. 

Existe um diálogo entre o filme e o conto, quando Nina, em O cisne negro, briga com sua 

própria sombra (representada por Lily) para que possa representar os dois cisnes. Ao pensar 

que estivesse matando sua sombra, acaba por matar a si própria, desfalecendo ao final do 

balé, sentindo em seu ser que conseguiu entregar-se totalmente ao papel, sentindo e vivendo 

o conto dos cisnes em sua própria pele. 

 

CONCEITO DE MITO 



 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 
 

  
 

 

 129 

É necessário, neste momento de nossa pesquisa, a apreciação do conceito e da função de 

mito para entendermos a presença do mito do Duplo e da Metamorfose no filme Cisne 

Negro, suas significações e representações. A palavra “mito” vem do grego e significa 

narrar, anunciar, contar e é o discurso sobre a origem do mundo e de tudo o que existe, 

desde astros até mortais, mostrando-se uma verdade significativa in illo tempore, tornando 

o mito permanente na experiência humana de qualquer contexto e época. 

O mito não deve ser considerado como uma lenda ou como uma produção ficcional, ao 

contrário, é fundamental na formação de cultura, diversificação e progresso dos povos ao 

longo do tempo. O locutor é visto como uma figura importante, com autoridade em algo 

que é transmitido por meio da fala, da escrita, passando por gerações e por diferentes povos. 

Conforme Eliade (1972, p.101), “O mito garante ao homem que o que ele se prepara para 

fazer já foi feito, e ajudá-o a eliminar as dúvidas que poderia conceber quanto ao resultado 

de seu empreendimento. 

Tanto a noção do “eterno retorno” e a característica atemporal do mito são fundamentais 

para se entender, sob a óptica mítica, a história da Humanidade, pois  as histórias 

mitológicas são um elemento fundamental sobre como o homem se posiciona diante do 

mundo e sobre o desenvolvimento de sua cultura, possibilitando-o a se tornar consciente 

das diferentes realidades e conflitos humanos, podendo assim captar o sentido de sua 

história. 

Segundo Eliade (1972, p.9), o mito é de uma complexidade cultural intensa, pois é 

abordado de inúmeras maneiras e visto sob diversas perspectivas que se complementam, 

pois pode relatar acontecimentos de um tempo primordial, de histórias sagradas com a 

interferência de Seres Sobrenatuais, partícipes de uma realidade, como parte do Cosmos. O 

mito pode narrar a realidade e a existência de um pequeno fragmento, de um vegetal ou de 

uma característica humana. Portanto, o mito pode ser considerado a narrativa de 

determinada criação, pois é a narração de como algo passou a existir. Graças à intervenção 

dos mitos e dos seres sobrenaturais, o homem pode tornar-se o que é nos tempos atuais. 

O entendimento de mito pode ser considerado abstrato por ser constituído por uma 

infinidade de associações instáveis. A narração mitológica não pode ser considerada uma 
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inverdade, por conta de seu poder em atribuir sentido ao mundo e a tudo o que existe no 

universo, dentro de suas concepções simbólicas (entre o sagrado e o profano) e significantes 

a determinado povo e época. Portanto, o mito não faz parte apenas da sociedade antiga, mas 

continua a ser renovado de tempos em tempos, de geração a geração e permite ao homem 

reconhecer aquilo que faz parte do mais interno de cada ser. Por meio dos mitos, é possível 

responder a muitas questões existentes no mundo: Qual o destino da humanidade? Qual a 

origem do bem e do mal? Existem os deuses? Como o universo e o homem surgiram? A 

morte pode ser considerada o fim? São algumas das perguntas que se tornam o ponto de 

partida dentro do universo considerado mitológico. 

SIMBOLISMO 

Exaltar os significados simbólicos é um modo de entender o caminho à metamorfose da 

personagem, sua libertação e completude que se tornam efetivamente realizadas por meio 

de sua morte. Segundo Mircea Eliade (1996, p. 8): 

 

O pensamento simbólico não é uma área exclusiva da criança, do poeta ou do 
desequilibrado: ela é consubstancial ao ser humano; precede a linguagem e a 
razão discursiva. O símbolo revela certos aspectos da realidade – os mais 
profundos – que desafiam qualquer outro meio de conhecimento. 

 

Podemos considerar a imagem mais eficaz do que a linguagem analítica, além de conseguir 

expressar mais do que a palavra de tal forma que podemos dizer que o símbolo carrega 

consigo aquilo que é difícil de ser expresso de outro modo. É uma forma subliminar, porém 

mais simples, de se mostrar o que há no aspecto interiorizado do homem, para que se possa 

conhecê-lo melhor por meio da imagem refletida de seu inconsciente, sua substância 

espiritual e devaneios. Ao complementar o pensamento, pode-se dizer que “as imagens, os 

símbolos e os mitos não são criações irresponsáveis da psique; elas respondem a uma 

necessidade e preenchem uma função: revelar as mais secretas modalidades do ser” 

(ELIADE, 1996, p.9).  

A introdução do filme é apresentada por meio do próprio sonho de Nina, momento em que 

ela interpreta o prólogo do balé de O Lago dos Cisnes, exatamente quando o bruxo Rothbart 
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enfeitiça o cisne branco. Nessa narrativa fílmica, que se abre, por meio de um jogo de luzes 

e sombra, provoca-se um contraste entre a pureza e a inocência do branco revestido de 

negro a ponto de não se evitar que o branco seja contaminado pelo feitiço negro. O branco 

revestido de negro, apresentado por meio de um sonho, é o alicerce da trama fílmica. Na 

cena a seguir, Nina observa seu reflexo negro na janela de um vagão do metrô, mais do que 

um contraste: é a fusão de ambos em um só, é metamorfose e duplo. 

O elemento branco continua em cena, podendo ser visto na roupa de Nina, em seu cachecol 

que relembra plumas de um cisne, prova de que, apesar desses elementos que envolvem sua 

imagem, o seu verdadeiro ser continua a existir, permanecer, porém possui uma natureza 

envolvida pelo negro. Pode-se vislumbrar, por meio dessa cena, que acontece seu primeiro 

contato com o duplo, representado por uma outra passageira que, aos olhos de Nina, é sua 

própria imagem. A passageira desce do vagão antes que Nina pudesse ver o seu rosto, 

porém é possível identificá-la na cena seguinte, trata-se de Lily. 

A predominância do contraste entre branco e negro durante o filme é evidente, da mesma 

forma que a presença de espelhos e reflexos, em muitas cenas, como marca explícita do 

Duplo. 

Como uma jornada de herói, Nina, pela força e pelo desejo, empreende sua busca pelo 

papel do cisne negro na companhia de balé, mas por ser uma bailarina muito contida e 

extremamente frágil e, segundo palavras do diretor da companhia, não consegue se entregar 

a ponto de seduzir o público, inicialmente não consegue o papel. Entretanto, a opinião do 

diretor muda, quando Nina entra em seu escritório para pedir-lhe o papel, e ele, envolvido, 

tenta beijá-la e Nina corresponde, mordendo-lhe os lábios, demonstrando que não é tão 

frágil e inocente quanto parece. No dia seguinte, como em um sonho que se torna realidade, 

a personagem é anunciada como a nova rainha dos cisnes. 

No filme, é perceptível a relação delicada e problemática entre a filha Nina e sua mãe, que é 

protetora e castradora, a ponto de proibir Nina de frequentar muitos lugares e festas normais 

na vida de uma menina de sua idade. Sua mãe tenta por todas as formas fazer com que a 

filha não amadureça e não se torne uma mulher. Em um primeiro momento, isso pode ser 
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identificado pelo quarto de Nina, cheio de enfeites cor de rosa, infantis, e pelas portas de 

dentro do apartamento por não possuírem fechaduras, tirando a privacidade de Nina. 

A metamorfose de Nina em cisne negro pode ser identificada não apenas por suas 

mudanças de personalidade, mas também representada por feridas em seu corpo que, até 

então, poderia ser considerado intocável e puro, corrompendo assim não apenas seu interior, 

mas também seu físico: eis o significado da metamorfose – a mudança da forma. O mais 

importante neste elemento simbólico são as feridas encontradas em suas costas, as quais 

exercem um papel preponderante em sua metamorfose, rasgam sua pele para que nasçam as 

asas de um cisne negro, externando fisicamente a ascensão do que há de mais profundo e 

negro no interior da personagem.  

A sobreposição do negro sobre o branco aparece novamente no momento em que Nina sai 

para se divertir com Lily e veste uma blusa preta da colega por cima de sua camiseta 

branca. Após essa cena, Nina aceita uma droga ilícita oferecida por Lily e as duas se sentam 

em uma mesa para tomar algumas bebidas com dois rapazes. É interessante o fato de que, 

ao se apresentar, Nina cita primeiro o fato de ser bailarina e depois revela o seu nome, ou 

seja, sua identidade. 

 

O DUPLO: SOMBRA E REALIDADE 

O filme representa a dualidade da personagem Nina que, em busca da perfeição de seu 

desempenho, acaba por entrar em contato com o seu lado negro, obscuro, que, até então, 

estava encoberto pela criação de uma “casca social” em que se protegia. O cisne de cor 

branca está associado ao seu superego e, na simbologia, representa o sagrado, a pureza e 

luz, enquanto o cisne negro representa o profano e o oculto. O cisne branco representa a 

mulher virgem, pura que desceu dos céus e deu origem aos seres humanos quando entrou 

em contato com a água e a terra. Na cultura do oriente, o cisne é visto como figura da 

poesia e da música. A existência da polaridade na personalidade de Nina é justamente 

representada pela figura do cisne, que ela tanto deseja representar no balé. Sendo assim, sua 

jornada em busca do seu cisne negro interior inicia-se, pois até então, a bailaria encontra-se 

apta apenas para o papel do cisne branco, conforme vinha vestindo sua máscara social. 
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Conforme Rank (1939, p.14), para que seja explanado o tema do Duplo, o cinema é, nos 

tempos atuais, uma técnica realística, de qualidade e que torna o assunto muito mais 

atraente, ainda mais quando ligado ao campo da psicologia, pela possibilidade da existência 

de uma retratação abrangente, com a utilização de muitos elementos simbólicos e contando 

com o olhar do diretor quando às questões do mito e do psicológico na construção dos 

personagens e espaço nos quais estarão inseridos. Citando Rank (1939, p.15): 

 

Através da técnica cinematográfica, que permite a representação visual dos 
processos mentais em um alto grau, percebemos claramente que nos foi 
apresentado, de uma forma extraordinariamente dramática, o trágico problema 
de um indivíduo que luta com a sua própria Personalidade. 

 

Na dualidade existente na natureza de cada ser, coexistem o bem e o mal. A qual a 

personalidade ligada às maledicências possui aspecto repulsivo, com todos os seus baixos 

impulsos tomando livre curso. 

Dostoievsky, em A Dupla Personalidade (apud Rank, 1939, p.73), aborda o tema de forma 

profunda e inovadora. Existe uma descrição da iniciação do ser em sua moléstia mental, 

enquanto julga-se sadio. Entretanto, os acontecimentos que lhe ocorrem são julgados como 

perseguições de supostos inimigos. Isso, gradativamente, começa a levar o personagem à 

loucura, vivendo na divisória entre sua realidade e aquilo que é surreal. Existe um 

desenvolvimento dos fatos que lhe fogem ao controle, sendo influenciado não somente pelo 

seu psicológico, como também sutilmente pelo meio social em que vive. O Duplo se 

corporifica e transforma aquela que acreditava-se ser a personalidade de Nina. Existe no 

filme duas formas de representação do Duplo: A da personalidade dúbia de Nina e o duplo 

concretamente personificado por outra personagem, com a qual Nina se relaciona e passa 

por diversas situações em que enxerga seu próprio reflexo e sua própria imagem nessa 

personagem. 

Fatores como a bebida alcoólica e o uso de narcóticos podem desencadear o aparecimento 

dessa verdadeira personalidade, anteriormente submergida por uma camada criada pelo 

próprio personagem, acreditando ser seu verdadeiro ser, mas que, na verdade, tenta 
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esconder seus verdadeiros instintos e desejos, mostrando apenas a face de um caráter aceito 

pela sociedade e que seja mais simples de se lidar, sem que haja alguma possível polêmica, 

pois enquadra-se em um padrão social imposto. 

Geralmente, segundo Rank, existe o transparecer do duplo por meio de sonhos e reflexos no 

espelho, onde sua própria imagem parece ameaçar-lhe. Entretanto, segundo Chamisso 

(apud Rank, 1939, p. 74), perder a sombra seria como perder a honra e a distinção, além 

dessa perda ser associada à perda da saúde e à moléstia. 

O duplo também pode ser considerado como a personalidade que se move por meio de 

impulsos muito fortes, mesmo que o indivíduo tente resistir, continua a desejar concretizar 

seus desejos. O duplo é uma patologia que interfere na insanidade do ser e que cria o 

dualismo entre a vontade e o sentimento. Segundo Dostoievsky (apud Rank, 1939, p.85): 

 

Todos os pares de trágicos e agitados indivíduos reais, que aparecem a si 
mesmos e aos outros como entidades completas, são representados como duas 
partes de uma terceira personalidade, divididas metades que, como os duplos, se 
procuram e perseguem. 

 

Em uma de suas novelas que citam o fenômeno do duplo, Os Possessos, Dostoievsky (apud 

Rank, p. 87) utiliza-se de um de seus personagens, Stavrogin, para se referir ao duplo como 

um satanás, em que existe uma relutância para com o modo subjetivo de suas alucinações, 

como no trecho transcrito por Otto Rank (1939, p.87): 

 

Não creio nele... Ainda não ceio nele. Sei que é apenas a minha personalidade em 
manifestação diferente, que se separa de mime que conversa comigo. Ele estava irritado. 
Está resolvido a tornar-se um diabo independente para obrigar-me a crer na sua 
existência. 

 

Enquanto na novela Os Irmãos Karamazov, (apud Rank, 1939, p.100) o personagem Ivan 

declara o mito como parte dele, uma espécie de personificação que mistura seus 

pensamentos e sensações mais tolas e que, também, seria a divisão de seu próprio ser que 

representa seus sentimentos mais baixos e vis. 
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A existência da sombra não representa apenas a morte, como também a vida e a dualidade 

encaixam-se na crença do duplo da alma, em sua mortalidade e imortalidade. Uma parte 

que apareceria e desapareceria, enquanto a outra seria continuamente visível. 

 

A ESTRUTURA DA PERSONALIDADE DE NINA 

No caso de Nina, personagem principal do filme, pode-se citar uma problematização sobre 

a estrutura de sua personalidade. Existe certa oposição entre seus instintos, criando conflitos 

entre seus sentimentos e pensamentos. Lidando com o meio social, sua vida profissional e 

familiar, pode-se identificar a luta de Nina em descobrir um equilíbrio entre o que Freud 

nomeou "id" e "superego" criando, assim, o ponto mediano chamado "ego". No início do 

longa metragem, a personagem é totalmente dominada por seu superego, sendo apta a 

interpretar apenas o cisne branco. Conforme o desenvolvimento do enredo, é preciso que 

Nina desenvolva seu lado obscuro, buscando em seu verdadeiro ser os seus desejos e 

instintos mais profundos, como se fosse um conflito entre o sagrado e o profano. 

Segundo Freud (1933, p.74), o id é tudo aquilo que se traz desde o nascimento, os impulsos, 

isntintos e representa a personalidade original, básica, sem que respeite necessariamente as 

leis lógicas e a moral. O conteúdo do id pertence ao inconsciente, por conter muito daquilo 

que o consciente insiste em negar a existência. Entretanto, aquilo que permanece no id pode 

influenciar completamente toda a conduta de vida do indivíduo. 

O ego pode ser considerado a representação da parte psicológica que está em contato com o 

mundo externo. Ele começa a se desenvolver a partir do id, quando a pessoa começa a 

tomar consciência daquilo que pode-se identificar com sua própria identidade, começando a 

reter certas exigências contidas em seu id. Ou seja, o ego é a parte do próprio ser que tenta 

preservá-lo, lidando com seus instintos mais profundos e percebendo o que pode ser suprido 

e o que deve ser detido. O ego desempenha a função de evitar o desprazer do indivíduo e 

coordenar suas vontades conforme a realidade exterior permitir. 

Pensando nisso, pode-se dizer que o ideal da personagem Nina seria encontrar o ponto 

mediano entre o id e o superego, suprindo suas vontades e desejos, sem que fosse guiada 

apenas por seus instintos, nem guiada apenas por aquilo que a sociedade espera dela, 
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encontrando sua identidade por meio do ego, ponto exato entre o cisne negro (id) e o cisne 

branco (superego), permitindo, assim, que Nina pudesse desempenhar os dois papéis sem 

nenhum problema. Entretanto, sua luta interna é tão grande que essa busca pela identidade 

por meio do ego só se concretiza com o trágico final: a sua morte. De início, a personagem 

só possuía o potenciar de se tornar o cisne branco, por conta de ter vivido sua vida até o 

momento dominada por seu superego, devido (principalmente) pela criação que sua mãe lhe 

deu. Uma vida de imposições e controle, sem que Nina pudesse desenvolver seus próprios 

desejos, vivendo encarcerada em seu próprio corpo. Sua metamorfose apenas se inicia 

quando sua vontade de ser capaz de se tornar ambos os cisnes torna-se maior do que sua 

preocupação com o que o mundo que a certa iria pensar. Nina, então, inicia seu processo 

metamórfico para que liberasse o lado obscuro e profundo o seu ser, representado por sua 

mutação progressiva no cisne negro. 

O superego é a parte do indivíduo que se desenvolve por meio do ego e é a parte mais 

consciência que existe no ser, tornando-se o juiz dos atos e pensamentos que possui, 

responsável por sua conduta moral. Segundo Freud (1933, p.67), existem três funções 

desempenhadas pelo superego: a formação de cada uma de suas ideias, a auto crítica e 

observação, e a consciência. Capacita a avaliação das atividades do indivíduo, 

independentemente do id e do ego, pois se forma a partir da realidade externa e restringe as 

atividades no consciente, dependendo de sua moral constituinte. 

A formação do superego de Nina acontece justamente no espelhamento de sua mãe –suas 

frustrações, vontades e valores– fazendo com que a personagem vivesse como em um 

aquário fechado que sua mãe observa e controla. 

Conforme Freud (1933, p.89), “Grande parte do ego e do superego pode permanecer 

inconsciente e é normalmente inconsciente. Isto é, a pessoa nada sabe dos conteúdos dos 

mesmos e é necessário despender esforços para torná-los conscientes”. 

Além disso, segundo a psicanálise, o ideal para o indivíduo seria o fortalecimento do ego, 

tornando-o mais independente do superego e um aumento da percepção e organização para 

que seja possível a apoderação de novas partes do id. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em O Lago dos Cisnes, o Duplo está representado por duas personagens diferentes (Odette 

e Odile), mas claramente se faz presente. Pois, sendo identificado esse diálogo com o mito e 

com a versão fílmica, pode-se perceber que há uma polarização entre as duas personagens: 

Odette é o cisne branco e é a personificação do bem, da ingenuidade, da pureza e do 

sagrado, coincidindo com a persona de Nina que inicialmente é vista como a bailarina 

perfeita apenas para representar o cisne branco. Enquanto que Odile, mesmo não tomando a 

forma de cisne na versão do balé clássico, está altamente ligada ao negro e ao profano, além 

de ser a personagem que, junto ao seu pai (feiticeiro) dialogam com os sentimentos trazidos 

à tona pelo longa-metragem –inveja, ciúme, vingança, êxtase–.  

Além disso, Aronofsky utiliza-se da personagem Lily para trazer a personificação de Odile, 

criando um diálogo com a personalidade sensual, manipuladora e competitiva do cisne 

negro, sendo Lily cotada como substituta de Nina. Conforme a metamorfose de Nina se faz 

necessária para que a bailarina possa representar ambos os papéis no balé, a personagem 

acaba encontrando com seu lado sombrio que impuro que tanto tentava negar que existia 

dentro de si. A metamorfose de Nina está completamente vinculada ao Duplo, por conta de 

sua busca por seu verdadeiro ser, sua identidade oculta simbolizada pelo cisne negro. 

Existe, então, uma relação de um eu com o outro durante o processo metamórfico, enquanto 

há uma necessidade da transformação sem que haja o desaparecimento de seu antigo ser. 

Independentemente desse rompimento dialógico entre balé e filme, existem algumas cenas 

do filme que podem mostrar o momento da sedução do príncipe por Odile: O diretor Leroy 

escolherá a bailarina que fará os dois cisnes acaba por fazer uma alusão ao príncipe 

Siegfried, pois Nina demonstra certa atração por ele em algumas cenas do filme, enquanto 

começa a ser envolvida pelo seu Duplo. Sendo assim, a sedução do diretor permanece em 

sua tendenciosa leviandade atraída por sua sombra, enquanto que os sentimentos da própria 

Nina são ingênuos, sem que haja alguma malícia –muito presente nas intenções de Odile–. 

As relações dialógicas entre O Lago dos Cisnes e Cisne Negro permanecem fortes até o 

momento final da trama, quando existe a morte do cisne branco, criando uma alusão sobre o 

momento em que Odette cai na desilusão por seu amado Siegfried, pensando que o príncipe 
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havia traído seu amor com Odile, pois, no conto do balé clássico, Odette apenas seria 

libertada de seu encantamento que a transformava em cisne, se fosse-lhe feito um juramento 

de um amor verdadeiro que jamais fosse quebrado. No filme, a fidelidade do cisne branco 

com o príncipe pode ser agora visto como sua fidelidade com o balé propriamente dito, 

pois, existe um diálogo com o conto no momento em que Nina briga com sua própria 

sombra (representada por Lily, nesta cena) para que possa permanecer representando ambos 

os cisnes. 

Entre as nuances de sua personalidade duplicada, ao subir ao palco como o cisne negro, 

Nina assume completamente sua identidade metamorfoseada. Na belíssima cena da dança 

do cisne negro, são utilizados elementos característicos do cisne misturados ao cenário e à 

bailarina. Os olhos de Nina estão vermelhos, mostrando sua alma profanada, conforme o 

clássico de Tchaikovsky se intensifica, sua dança torna-se cada vez mais precisa e profunda, 

enquanto as grandes asas negras de Nina surgem simbolicamente, em um jogo de cenas que 

não se pode saber o que é real e o que faz parte de sua sombra. 

Pensando que poderia matar sua sombra, durante sua briga contra seu id, acaba matando a si 

mesma, com um pedaço de vidro de um espelho, representando novamente a morte pelas 

mãos de seu próprio reflexo, seu duplo. Desfalecendo-se ao final do balé, em um último 

suspiro do cisne branco, o sangue vermelho escorre pelas plumas brancas de sua roupagem, 

como se o que houvesse de mais profundo e profano em seu interior, agora tomasse conta 

de todo seu corpo e alma. Então, no último ato do balé, Nina representa s morte do cisne 

branco, sentindo em seu ser que conseguiu entregar-se totalmente ao papel, vivendo o conto 

dos cisnes em sua própria pele. E, no fim, a concretização de seu ego e uma constatação 

íntima: “Eu fui perfeita” (Cisne Negro, 2010). 
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RESUMO 
Nosso artigo científico foi desenvolvido com o objetivo de aprimorar conhecimentos na 
área e introduzir o leitor no assunto de suma importância quando se é interessado por Arte 
Moderna. 
O modernismo, modificou a arquitetura de alguns princípios estéticos vigentes, utilizando 
técnicas e matérias considerados novos e "modernos". Difundido no Brasil por meio de 
diversos movimentos ficou muito conhecido por abandonar diversas tradições, como fica 
claro principalmente na arquitetura, onde com ensinamentos de diversas escolas se tornou 
um grande sucesso na Europa possível de ser analisado  desde seu começo no século XIX 
até nós dias de hoje em diversas capitais do mundo. 
PALAVRAS-CHAVE: Comunicação; Arquitetura moderna; Tendências. 

 

INTRODUÇÃO 

Como aconteceu no campo das outras artes, a arquitetura modificou os princípios estéticos 

vigentes, recorrendo ao emprego das novas técnicas e materiais industriais, como o 

concreto, o aço laminado e o vidro em grandes dimensões.  
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Divulgado e difundido no Brasil por meio de vários movimentos de vanguarda e 

principalmente pela Semana de Arte Moderna de 1922, o Modernismo deu início a uma 

nova fase estética, integrando tendências fundamentadas na valorização da realidade 

nacional e promovendo o abandono de tradições. Dentre as diversas áreas culturais que 

envolveram aspectos sociais, tecnológicos, econômicos e artísticos, a arquitetura 

modernista é a de maior repercussão e possui sua influência ecoada até hoje. 

Com base nestes dados apresentamos nosso artigo científico com o objetivo de aprimorar 

nossos conhecimentos na área e introduzir o leitor no assunto de suma importância quando 

se é interessado por Arte Moderna. 

 

ARQUITETURA, COMUNICAÇÃO, MODERNISMO E TENDÊNCIAS. 

Surgindo na última década do século XIX, o modernismo é uma corrente artística que veio 

como resposta às consequências da industrialização, revalorizando a arte e sua forma de 

realização manual. Com características próprias em cada país, foram as primeiras 

exposições internacionais organizadas nas capitais europeias que contribuíram para forjar 

certa homogeneidade de estilo. A arquitetura foi a principal disciplina à qual se 

subordinaram as outras artes gráficas e figurativas. Indo na direção contrária à sua intenção 

inicial, o modernismo conseguiu a adesão da alta burguesia, que apoiava entusiasticamente 

essa nova estética de materiais exóticos e formas delicadas. O objetivo dos novos desenhos 

reduziu-se meramente ao decorativo, e seus temas, como que surgidos de antigas lendas, 

não tinham nada em comum com as propostas vanguardistas do início do século. O 

modernismo não teria sido possível sem o apoio de seus ricos patrocinadores. 

Entre os precursores da arte modernista estava William Morris. Seus desenhos, elaborados 

com espírito artesanal, se contrapunham à produção industrial. Nos escritórios de sua 

empresa, eram determinadas as formas elegantes e sinuosas, típicas do modernismo, bem 

como definidos os materiais nobres usados na criação de objetos de uso cotidiano. Sua 

apresentação na exposição de Bruxelas de 1892 produziu um grande impacto e determinou 

a difusão desse novo estilo. 
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A arquitetura modernista se caracterizou pela estrita coerência entre as formas sinuosas das 

fachadas e a ondulante decoração dos interiores. Adotou-se a chamada construção honesta, 

que permitia vislumbrar vigas e estruturas de ferro combinadas com cristal. Dentro da 

arquitetura modernista existiram duas tendências: as formas sinuosas e orgânicas, de um 

lado, e as geométricas e abstratas, precursoras da futura arquitetura racionalista, de outro. 

Em Barcelona, o arquiteto Gaudí revolucionou a arquitetura com uma obra totalmente 

simbolista e natural, constituindo por si só um estilo. Na França e na Bélgica, os elegantes 

edifícios de ferro, cristal e mosaicos de Guimard e Horta criavam espaços de uma força 

lúdica irresistível. Enquanto isso, os americanos inauguravam o século XX com os 

primeiros arranha-céus do arquiteto Sullivan e seu discípulo Frank Lloyd Wright. Viena 

representou quase com exclusividade a corrente mais racionalista do modernismo. Os 

arquitetos Wagner e Olbrich retiraram suas formas do rigoroso gótico inglês e do inovador 

e visionário arquiteto escocês Mackintosh. Dessa forma, conseguiram uma construção 

volumétrica, de formas retangulares, com uma ornamentação bem dosada, embora sem 

chegar ao extremo de seu contemporâneo Loos, que considerava a decoração uma aberração 

arquitetônica. 

A primeira fase modernista no Brasil, que se estende de 1922 a 1930, foi caracterizada pela 

tentativa de definir e marcar posições. Constitui, portanto, um período rico em manifestos e 

revistas de vida efêmera: são grupos em busca de definição. Nessa década, a economia 

mundial caminha para um colapso, que se concretizaria com a quebra da Bolsa de Valores 

de Nova Iorque, em 1929. O Brasil vive os últimos anos da chamada República Velha, ou 

seja, o período de domínio político das oligarquias ligadas aos grandes proprietários rurais. 

Não por mera coincidência, a partir de 1922, com a revolta militar do Forte de Copacabana, 

o Brasil passa por um momento realmente revolucionário, que culminaria com a Revolução 

de 1930 e a ascensão de Getúlio Vargas. Esse período é o mais radical do movimento 

modernista, justamente em consequência da necessidade de definições e do rompimento 

com todas as estruturas do passado. Daí o caráter anárquico dessa primeira fase e seu forte 

sentido destruidor. Um aspecto importante na recuperação das informações é a extensão dos 

conteúdos a serem indexados (Arquitetura Moderna Desde 1900 - CURTIS, William J. R.). 
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À década de 30 coube sedimentar e oficializar as conquistas modernistas. Movimentos 

artísticos europeus, principalmente o Expressionismo e o Cubismo inspiravam então artistas 

como Cândido Portinari e Bruno Giorgi. O poder público passa a apoiar o Modernismo e se 

São Paulo tinha sido o principal foco difusor dos primeiros tempos do Modernismo, agora 

caberia ao Rio de Janeiro esse papel. A passagem de Le Corbusier e Frank Lloyd Wright 

pelo Brasil (1929 e 1931) chama a atenção dos artistas para as possibilidades da integração 

das artes, renovando a arquitetura brasileira, nela incluindo a nova pintura, escultura, 

paisagismo e decoração. 

A proposta modernista brasileira era a de "ver com olhos livres", sem limitações ou 

imitações, sem fórmulas, procurando soluções artísticas próprias e originais. O sentimento 

de liberdade de criação imanava a todos os que participaram da Semana de Arte Moderna 

de 1922. O desejo de romper com a cultura tradicional e acadêmica fez com que se 

juntassem várias tendências de renovação (cada artista simpatizava com uma ou outra 

vanguarda europeia), e diferentes campos das Artes (literatura, música, pintura, arquitetura, 

escultura), promovendo um riquíssimo intercâmbio de ideias e técnicas. Representando o 

espírito da época, quando apenas se iniciava o processo de industrialização no Brasil, o 

Modernismo afirmou a identidade de nossa cultura. O movimento modernista veio da 

Europa e foi introduzido por arquitetos estrangeiros. A primeira casa em estilo moderno foi 

projetada pelo arquiteto russo Gregori Warchavchik, conhecida como a “Casa Modernista”. 

Porém, o estilo só se tornou conhecido e aceito principalmente graças aos trabalhos de 

Lúcio Costa e Oscar Niemeyer (imagem abaixo) com a projeção de Brasília, a primeira 

cidade 100% arquitetada. 
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É importante lembrar que o Modernismo brasileiro surgiu com a intenção de ser um 

movimento de vanguarda, numa época em que na Europa estava havendo um refluxo e uma 

tendência contrária, a de volta à ordem. Enquanto a Europa procurava romper com o peso 

da arte passada e o abstracionismo era extremamente valorizado, no Brasil o Modernismo 

assumia mais a função de promover uma atualização da arte brasileira capaz de ajudar na 

consolidação da identidade nacional e não abria mão do figurativismo. As vanguardas 

europeias tinham caráter universal, enquanto o Modernismo brasileiro buscava expressar as 

particularidades nacionais, assimilando para isso aquilo que lhe interessava nas propostas 

de arte Moderna que chegavam do velho continente.  

Desenvolvimentista e conservador ao mesmo tempo, o projeto de modernização brasileiro 

iniciado nos anos 30 perdurou até o final dos anos 70, quando chegou o fim do regime 

militar. O início dos anos 30 marcou o conflito entre o neocolonial, estilo dominante na 

arquitetura brasileira da época e o Modernismo, que começava a ganhar espaço. Deve-se 

observar que o Estado teve papel importante no processo de afirmação do Modernismo 

brasileiro, enquanto patrocinador de obras que buscaram o Modernismo como símbolo de 

modernidade e progresso. A arquitetura moderna brasileira seria, sem dúvida, um dos seus 

mais eficientes emblemas, trazida a campo exatamente no momento em que a revolução 

modernizadora e centralizadora caminha em direção ao autoritarismo da ditadura Vargas. 

Inserida numa sociedade que, no intervalo de poucas décadas, teria que saltar de 
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organização escravocrata e arcaica a Estado moderno, centralizado autoritário, a arquitetura 

moderna cumpriria uma função ideológica fundamental. 

A primeira obra moderna de repercussão nacional foi o prédio do Ministério da Educação e 

Saúde – MES, cujo projeto foi realizado em 1936, no governo de Getúlio Vargas, por uma 

equipe de arquitetos: Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Carlos Leão, Jorge Moreira 

e Ernani Vasconcelos, liderados por Lúcio Costa. O edifício foi concebido de acordo com 

os fundamentos modernistas e tornou-se um marco para a arquitetura brasileira, 

representando a ruptura com as formas arquitetônicas ornamentadas com motivos 

historicistas e simbólicos que eram usadas na época. A imagem de modernidade e progresso 

que o prédio do Ministério representava estava também vinculada aos ideais de inovação 

pretendidos pelo Estado Novo.  Desde o princípio, o estilo empregado na arquitetura 

moderna no Brasil havia sido reconhecido como genuinamente nacional, tornando 

impensável o desenvolvimento de qualquer crítica a seu respeito. Como afirmado inúmeras 

vezes durante este período, o Brasil foi o primeiro país a criar um estilo nacional de 

arquitetura moderna. O desenvolvimento do modernismo em todas as expressões artísticas 

brasileiras ficou ligado à busca  de um projeto nacional e qualquer crítica a este projeto era 

encarada como uma traição à pátria. A censura e o medo das perseguições puseram fim a 

crítica, e muitos arquitetos alinhados com a esquerda foram exilados (como o próprio Oscar 

Niemeyer) ou forçados a parar de trabalhar. 

A fundação da escola Bauhaus de Weimar, por Walter Gropius é de suma importância para 

o desenvolvimento da arquitetura moderna. Dentro do conceito da Bauhaus o artista não era 

diferente do bom artesão e é a partir desse pensamento que surge um artista até antes 

desconhecido, o desenhista industrial. A escola foi fechada por ordens de Hitler, não antes 

de resgatar para a arquitetura sua posição de arte maior, seus artistas, pelo menos grande 

parte deles, transferem-se para os Estados Unidos, onde darão prosseguimento à sua arte. O 

que melhor caracteriza a arquitetura moderna é a utilização de formas simples, geométricas, 

e desprovida de ornamentação, valoriza-se o emprego dos materiais em sua essência como 

o concreto aparente, em detrimento do reboco e da pintura. As diferenciações apresentadas 

nessa arquitetura variam quase de arquiteto para arquiteto, podendo-se notar semelhanças 

regionais, como é o caso de Frank Lloyd Wright (1867-1959), Walter Gropius, Le 
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Corbusier (1887-1965), Oscar Niemeyer (1907-2012), Alvar Aalto (1898-1976) e Ludwig 

Mies van der Rohe (1886-1969), que apresentam características claramente distintas e 

próprias. Na imagem podemos observar a Barcelona Pavilion por Ludwig Mies van der 

Rohe, com um estilo bem peculiar de projeto. 

 

 

A grosso modo, pode-se dividir os arquitetos em dois grupos: os organicistas, encabeçados 

por Frank L. Wright, que dizia que o edifício, assim como um organismo vivo, precisa 

crescer a partir de seu meio, deve partir da função para a forma, ao se olhar para uma 

construção desse tipo é muito fácil saber a que se destina. A obra mais famosa de Wright é 

a Casa da Cascata, em Bear Run. A casa está implantada sobre a cascata, que pode ser 

desfrutada de seu interior. É impressionante a integração da casa com a natureza, como 

podemos apresentar na imagem: 
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Já os funcionais da escola de Le Corbusier subordinam a função à forma, porém, nos dois 

tipos, a forma está em harmonia com a função. Le Corbusier é o autor do Le Modulor, 

conjunto de estudos que visa mesurar o homem e suas atividades, criando assim o conceito 

de ergonomia, o desenvolvimento de seu pensamento faz com que ele proponha a casa 

como “máquina de morar”. Sua genialidade pode ser verificada na capela de Ronchamp, na 

França. A maior e mais complexa invenção do homem, a cidade, passa agora a ser projetada 

de forma integral, e não há nada mais notável do que a construção das cidades de 

Chandigarh, na Índia, por Le Corbusier e Brasília, no Brasil, por Oscar Niemeyer e Lúcio 

Costa. 

 

IMAGENS A SEREM CONSIDERADAS 

O Antes e depois de Brasília projetada por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa: 
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Casa da Cascata (original: Fallingwater) em Bear Run por Frank L. Wright, abaixo projeto 

e construção: 
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Barcelona Pavilion arquitetada por Ludwig Mies van der Rohe, abaixo projeto e construção: 
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CONCLUSÃO 

Com o exposto acima, concluímos que no seu tempo, o Modernismo rompeu com uma 

tradição jamais retomada, de tal forma que até hoje a arquitetura mostra “resquícios” 

Modernistas, como se o ponto de ruptura constituído pelo Movimento Moderno servisse, 

para sempre,  de base para a formação de nossos conceitos atuais. As obras Modernistas 

apresentam uma clareza de intenção e uma honestidade com seus princípios que, no 

mínimo, buscavam coerência e qualidade. 
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RESUMO 

A obra nonsense “Alice no País das Maravilhas”, de Lewis Carroll, consagrou-se no campo 
da literatura infantil e foi objeto de inspiração e ilustração para muitos artistas, incluindo a 
japonesa Yayoi Kusama, cuja saúde mental é afetada por sua esquizofrenia. Propõe-se neste 
texto a observação das semelhanças entre a obra criada por Carroll e as ilustrações 
realizadas pela artista, incluindo: história, simbolismos, significados e influências. Por meio 
do estudo da obra, do autor e da artista, procedeu-se à criação de ligações entre os três 
elementos por meio de uma análise em profundidade destes, que concretizaram o País das 
Maravilhas. 
PALAVRAS-CHAVE: literatura infantil; ilustração; surrealismo; Alice no País das 
Maravilhas; Yayoi Kusama. 
 

INTRODUÇÃO 

Meu interesse pela obra inglesa Alice no País das Maravilhas e sua sequência Alice Através 

do Espelho veio em 2010, após assistir a versão cinematográfica de Tim Burton que mescla 

essas duas obras literárias. 

Não só fiquei interessada no simbolismo da história, mas também nos personagens icônicos 

criados pelo autor, Lewis Carroll, e o comportamento destes no fictício País das 

Maravilhas. Isso me levou à leitura de ambas as obras do autor sobre o tema – Alice no País 

das Maravilhas (1865) e Alice Através do Espelho (1872). 

No início de 2011, meu gosto pela história levou à criação de meu próprio blog dedicado 

somente a essas obras literárias, seu autor, Lewis Carroll, e o universo em que ele viveu 
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(incluindo as tradições, conceitos e a sociedade típica da época). Já acumulo mais de 20.000 

seguidores, que se interessam pela história e seus personagens tanto quanto eu. Essa legião 

de fãs de Alice cresce cada vez mais, alimentada pelas várias versões cinematográficas, 

literárias e artísticas da obra que são produzidas todas as décadas. 

Não sou apenas uma grande fã desses livros infantis, como também já assisti a quase todas 

as versões cinematográficas da história disponíveis em vídeo. Percebi que cada uma 

apresenta uma visão singular da mesma história, o que permite a atualização da mesma para 

as gerações mais jovens e a eternização do universo de Alice no mundo cinematográfico. 

O mesmo pode ser dito a respeito das muitas versões literárias de Alice no País das 

Maravilhas e Alice Através do Espelho. As ilustrações originais de John Tenniel foram 

copiadas, transformadas e adaptadas tantas vezes que é quase impossível listar todos os 

artistas que já representaram os icônicos personagens do País das Maravilhas no papel. 

Essas também são “revitalizações” da história, as quais, como eu disse anteriormente, 

contribuem significativamente para o legado de Alice através das décadas.  

Assim sendo, considero-me uma leitora singular de Alice, e tenho um vasto repertório de 

informações a respeito das obras para a realização de uma análise em profundidade do 

conteúdo, tanto escrito quanto ilustrado. 

Minha escolha para análise é versão de Alice no País das Maravilhas ilustrada pela artista 

japonesa Yayoi Kusama, publicada em 2014 pela Editora Globo S.A. no Brasil. 

Essa pode ser considerada uma visão bem “atípica” da história de Lewis Carroll pela versão 

ter sido ilustrada por uma artista singular como Yayoi, que há mais de quarenta anos vive 

voluntariamente em um hospital psiquiátrico em Tóquio sob os diagnósticos de 

esquizofrenia e transtorno obsessivo compulsivo.  

As ilustrações da artista parecem entrar em perfeita harmonia com o que Lewis Carroll 

visionou para o universo nonsense apresentado no livro 1, o País das Maravilhas – que na 

realidade não é maravilhoso, e sim sombrio, perigoso, quase um pesadelo para uma criança. 

Quando se trata de Alice, quanto mais singular, melhor. Por isso, essa versão é uma das 

melhores já publicadas em muito tempo. 
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A obra já foi ilustrada pelos surrealistas Max Ernst e Salvador Dalí, ambos, inegavelmente, 

deram um toque único à obra de Lewis Carroll. Mas Yayoi, que apresenta esse quadro de 

esquizofrenia clínica acrescido à sua tendência artística de surrealismo e 

desproporcionalidade, apresenta um tipo ilustrativo nunca antes visto numa publicação de 

Alice, que conta com agigantamento das formas e impressões alucinógenas nas cores. 

 

SOBRE O AUTOR 

O universo de Alice foi criado por Charles Dodgson, sob o pseudônimo de Lewis Carroll. 

Ele nasceu em 1832 em Daresbury, no Reino Unido, numa família católica. Ingressou na 

Universidade de Oxford em 1850 como membro da Igreja Católica para estudar 

matemática. Posteriormente, Carroll passaria a dar aula de Matemática e Lógica.  Seu 

talento como matemático o garantiu a Licenciatura Matemática da Igreja Católica (Christ 

Church Mathematical Lectureship) em 1855. Ele permaneceu na Igreja Católica até sua 

morte. 

Por ter passado muitos anos de sua vida discursando como reverendo, Carroll sempre teve 

facilidade em comunicar-se com plateias pequenas e, especialmente, crianças; Ele havia 

adquirido uma gagueira da infância que era minimizada na presença de bons amigos e 

crianças. O contato com estas também pode ter ajudado o autor na escrita das histórias 

infantis de Alice. 

Um dos hobbies do autor era a fotografia, ainda uma novidade no século XIX, mas o inglês 

já exibia talento na técnica e era bem procurado para a realização de trabalhos profissionais, 

como fotografar famílias e peças de museu.  

Boa parte de suas modelos fotográficas eram crianças, especialmente meninas. Isso ocorria 

pela imagem da criança, no século XIX, ter sido tida como um símbolo de inocência e 

virtude; crianças eram figuras angelicais para a sociedade Vitoriana, e foi nessa época que a 

imagem do Cupido – o anjo do amor, na maioria representado completamente nu e armado 

de uma flecha – foi popularizada.  
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Lewis Carroll surgiu com a história de Alice no País das Maravilhas em 4 de Julho de 

1862, numa viagem a barco, na companhia das garotas Alice, Edith e Lorina Liddell – 

filhas de seu amigo Henry Liddell, um pastor da Igreja – e seu amigo e mentor George 

Macdonald. As crianças estavam entediadas e Carroll inventou a história naquele momento 

para entretê-las, usando o nome e características de Alice Liddell para criar a Alice da 

história. 

O relacionamento de Carroll com a família Liddell foi muito polêmico na época e é 

considerado um mistério até os dias atuais. Iniciou-se quando o inglês tornou-se decano na 

Igreja Católica e passou a ser amigo do pastor Henry Liddell, de sua mulher, Edith e seus 

seis filhos – entre eles as crianças Alice, Lorina e Edith Liddell. Carroll sempre fotografava 

sua família, incluindo as três meninas, quase sempre fotografadas juntas. 

Em 1863, antes de Alice ser posta no papel, o relacionamento do autor com a família de 

Alice Liddell sofreu uma ruptura repentina. Na época, rumores diziam que o autor havia se 

relacionado com a governanta das meninas, o que gerou a separação. 

Após a publicação de Alice, Carroll e a família Liddell ficaram incomodados com a fama 

que os circundava.  A família proibiu o autor de fotografar Alice Liddell, que só seria 

fotografada novamente aos 18 anos, em 1870, antes do lançamento de Alice Através do 

Espelho (1872). Não houve mais contato entre o autor e a família Liddell depois disso. 

 

SOBRE A NARRATIVA 

“Alice no País das Maravilhas” conta a história da jovem inglesa Alice, que ao adormecer 

no parque ouvindo uma história contada por sua irmã, avista um coelho branco andando de 

paletó e um relógio de bolso. Curiosa, Alice persegue o Coelho até sua toca, que na verdade 

é uma profunda passagem para o País das Maravilhas. 

A gata de Alice, Dinah, acidentalmente cai no buraco do Coelho e Alice se vê forçada a ir 

atrás para resgatá-la. Caindo, a menina percebe que o ambiente ao seu redor é estranho, 

atípico, completamente inédito: objetos desafiam as leis da gravidade, nada é proporcional, 

nada é lógico. Ao finalmente tocar o chão, Alice percebe que perdeu a gatinha de vista. 
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Ela se depara com várias portas, mas apenas uma está destrancada: a menor de todas, 

impossível de se passar. Alice então descobre que pode diminuir de tamanho bebendo de 

um líquido desconhecido que diz “Beba-me”, e pode aumentar de tamanho comendo um 

bolo que diz “Coma-me”. Ela come e bebe o equilíbrio exato para passar pela portinha, 

após derramar muitas lágrimas por pensar ter fracassado. Assim ela entra no País das 

Maravilhas. 

Lá, Alice encontra animais falantes que correm em círculos para se secarem de litros de 

lágrimas que uma Alice gigante chorou. Depois, avista o Coelho Branco e o segue até sua 

casa, onde atinge novamente proporções mínimas e máximas, por acidente.  

Num tamanho bem pequeno, Alice anda pelo País das Maravilhas procurando Dinah, mas 

acaba encontrando a Lagarta, que repousa num cogumelo enquanto fuma um narguilé de 

seu tamanho. A Lagarta pede para Alice se explicar, mas a menina não sabe mais quem é. 

Mudar de tamanho a deixou bem confusa. 

A Lagarta sugere à Alice que coma de um dos lados de seu cogumelo para atingir um 

tamanho maior. A menina o faz e anda até a casa da Duquesa do País das Maravilhas, onde 

avista um gato que aparece e desaparece por vontade própria, deixando apenas o largo 

sorriso para trás. 

Um bebê chora energicamente. Após tirá-lo da casa (que estava barulhenta por causa do 

Cozinheiro, que quebrava pratos e gritava na execução dos pratos), Alice percebe que o 

bebê na verdade é um porco e o solta para andar livremente pelo bosque. 

Ainda sem Dinah, Alice se depara novamente com o Gato Risonho, o gato que desaparece e 

deixa apenas seu sorriso como evidência de que está presente. A menina pergunta ao Gato 

qual caminho seguir, mas o Gato faz perguntas retóricas, e então questiona a sanidade de 

Alice (que, até aquele momento, se considerava a única pessoa sã naquele País das 

Maravilhas). Ele diz que estará jogando croquete com a Rainha de Copas mais tarde 

naquele dia e desaparece repentinamente. 

Alice caminha mais um pouco e encontra uma pequena casa. Na frente dela, uma longa 

mesa com várias cadeiras, mas os únicos três seres que lá estavam haviam se amontoado 

num canto só. Alice senta-se e eventualmente descobre que aqueles três seres – o 



 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 
 

  
 

 

 157 

Chapeleiro Maluco, a Lebre e o Dormidongo – estão parados no tempo, sempre tomando o 

tradicional chá da tarde inglês, servido às 17h. Eles foram amaldiçoados pelo Tempo por 

terem-no desperdiçado.  

Os personagens – excetuando o sonolento Dormidongo – começam jogos de palavras, e 

Alice é desafiada a citar coisas que começam com a letra M. Ao cansar-se dos trocadilhos 

com palavras e ofender-se com a aspereza dos personagens, ela levanta-se, irritada, e os 

abandona tomando chá. 

No bosque, ela avista uma porta encrostada numa das árvores. Usando a chave que 

conseguiu no Salão das Portas, Alice destranca a porta e entra no jardim da Rainha de 

Copas. 

Lá encontrou o apressado Coelho Branco, que estava sempre correndo pois queria chegar a 

tempo de anunciar a entrada da Rainha no jogo de croquete. Os súditos da Rainha são, na 

sua maioria, cartas que a protegem, mas a temem acima de tudo. 

Uma confusão leva a outra, e Alice é injustamente acusada de roubar as tortas da Rainha. A 

tirana a manda para um julgamento, a pedido do tímido Rei de Copas, antes de decapitá-la.  

No tribunal, a Rainha convoca várias testemunhas para depor sobre o ocorrido, entre elas o 

Chapeleiro Maluco, a Lebre, e outros personagens com os quais Alice teve contato durante 

sua estadia no País das Maravilhas. 

Enfurecida com os depoimentos e com a própria Alice - que era uma menina respondona - a 

Rainha ordena a suas cartas/súditos a decapitação da menina. Desesperada, Alice desperta 

de seu sono, e percebe que tudo aquilo não passava de um sonho bem maluco, quase um 

pesadelo. 

 

PERCEPÇÕES DE UMA LEITORA SINGULAR 

Alice no País das Maravilhas trata-se de uma crítica a diversos fatores presentes na 

sociedade inglesa do século XIX. As características de muitos dos personagens são 

baseadas em pessoas reais que viveram naquela época, portanto os personagens de Lewis 

Carroll são caricaturas de tipos da época Vitoriana. 
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Ao assistir a versão de Walt Disney (1951) da história, quando criança, não tive interesse 

pela história como tive pelas histórias das princesas da Disney como Cinderela, Bela 

Adormecida e Branca de Neve. Hoje, quando olho para trás, percebo que é porque meninas 

pequenas são acostumadas a serem inseridas, por meio de filmes, num universo fantasioso 

de romance, amizades e aventuras emocionantes. Alice não se encaixa nesse universo, pois 

trata-se de uma história de autoconhecimento, a exploração do novo, do bizarro. 

Enquanto a maior parte das fantasias infantis conta a história de jovens heróis que 

descobrem a felicidade (seja essa o amor verdadeiro, riqueza, etc) no final de suas 

aventuras, os livros Alice relatam algo completamente fora do padrão. Pai da literatura 

nonsense, Carroll não se preocupou em relatar as alegrias do País das Maravilhas, mas sim 

os assombros, o que é curioso, o que causa pânico e insegurança. Isso faz com que essas 

histórias sejam menos agradáveis para o público infantil, porém mais atraentes para o 

infanto-juvenil e adulto: são histórias de maior maturidade, e o leitor/espectador precisa 

acompanhar esse nível de complexidade. 

Na produção do filme de 1951, Walt Disney sempre fora inseguro em relação ao 

lançamento do mesmo. Ele não gostava das histórias escritas por Carroll e não achava que 

fariam sucesso entre o público-alvo, que era o infantil. E Disney não estava errado: o filme 

foi um fracasso nas bilheterias e recebeu muitas críticas negativas. 

O fracasso do filme persistiu até a década de 1960, quando apoiadores da subcultura do 

LSD associaram o filme ao consumo da droga, que causa efeitos alucinógenos no cérebro. 

Em 1967, a banda de rock psicodélico Jefferson Airplane lançou a música “White Rabbit” 

(Coelho Branco), cuja letra é inteiramente relacionada a Alice e ao País das Maravilhas e 

seus personagens. No entanto, a música contém um forte subtexto de drogas, e associa 

Alice a uma consumidora de substâncias alucinógenas, e sua jornada ao País das 

Maravilhas seria o efeito das drogas em seu cérebro. 

Essa época do século XX marcou para sempre a história criada por Carroll. Até então, Alice 

não era associado ao consumo de drogas alucinógenas, mas a partir dessa associação, 

simpatizantes da história também passaram a questionar a sobriedade do autor na escrita 



 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 
 

  
 

 

 159 

dessas obras. Alguns supõe que Lewis Carroll surgiu com a história de Alice enquanto 

estava sob efeito do ópio, o que resultou nessa história completamente fora do comum.  

Essas suposições, no entanto, são equivocadas e se baseiam em grande parte no impacto 

que as décadas de 1960 e 1970 tiveram no legado de Alice no País das Maravilhas. 

Posteriormente será discutido o simbolismo e os significados presentes na obra, e com eles 

parece altamente improvável que o País das Maravilhas seja fruto do consumo de ópio. 

 

ANÁLISE SEMÂNTICA (TEXTO VERBAL) 

Como Lewis Carroll era um matemático na Igreja Católica, é sugerido que muitas 

referências a conceitos matemáticos forma inseridos na temática de Alice no País das 

Maravilhas e Alice Através do Espelho. Exemplos: 

No Capítulo I, enquanto diminui de tamanho, Alice se pergunta o quão pequena ficará, ou 

se a diminuição resultará nela “sumindo como uma vela”. Essa ponderação reflete o 

conceito de um limite.  

No Capítulo II, para “ver se ainda sabe tudo que sabia”, Alice realiza mentalmente cálculos 

usando bases e sistemas de posicionamento numeral diferentes.  

No Capítulo VII, a Lebre de Março argumenta com Alice que ‘Eu gosto daquilo que tenho’ 

não é a mesma coisa que ‘Eu tenho aquilo que gosto’. No campo da lógica e da matemática, 

essa seria uma discussão sobre relacionamento inverso ou antimetábole (o valor semântico 

de A não tem o mesmo valor semântico do inverso de A). 

O Gato Risonho desaparece em fade até sumir completamente e deixa apenas seu sorriso 

suspenso no ar. Alice então pensa consigo mesma, no Capítulo VI, que tem visto muitos 

gatos sem sorriso, mas não um sorriso sem um gato. Essa relação gato-sorriso pode ser 

incluída nos conceitos de álgebra abstrata e de lógica matemática, esta ainda nova na época 

de lançamento do livro, em meados do século XIX. 

A loucura do Chapeleiro Maluco não é em vão. Naquela época, chapeis eram um acessório 

essencial no guarda-roupa, e eram produzidos em larga escala por um número de 

trabalhadores. No entanto, esse trabalho envolvia o contato com o mercúrio, uma substância 

tóxica cujo vapor pode causar depressão, ansiedade, insônia, falhas de memória, mudanças 
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de humor e até demência. O autor criou o Chapeleiro como crítica aos maus tratos sofridos 

por esses trabalhadores da época. 

A vontade de consumo por comida e bebida afeta a jornada de Alice pelo País das 

Maravilhas pelo efeito que elas causam no tamanho da menina. Essas mudanças fazem com 

que ela sempre esteja mudando de posição na cadeia alimentar, e, portanto, deve sempre ter 

muita atenção na atitude de “comer ou ser comido”. Essas concepções abordam conceitos 

biológicos de níveis tróficos, que também não eram muito abordados na época de Carroll. 

Essa constante mudança no tamanho do corpo de Alice, que também engloba noções de 

desproporcionalidade, gera desconforto na menina no decorrer da história: ela nunca parece 

estar no tamanho ideal. Essa é uma visão fortemente ligada à pré-adolescência e à 

puberdade pela qual todos passam nessa época de transição para a vida jovem: seus corpos 

começam a gerar estranhamento e às vezes até desconforto até adaptação.  

O autor Lewis Carroll não teve filhos, mas acompanhou a pré-adolescência dos filhos de 

seus amigos da Igreja e, é claro, a sua própria: ele atingiu seus 1,83m numa idade 

relativamente jovem e precoce, e seu corpo esguio sempre o fez parecer ainda mais alto que 

o homem médio do século XIX, o que gerou em si mesmo, na sua pré-adolescência, o 

desconforto pelo qual Alice passa no País das Maravilhas. 

A Rainha de Copas é uma paródia da Rainha Vitória, rainha do Reino Unido por 63 anos. O 

Governo desta foi marcado por crescimento tecnológico e uma transição nos direitos da 

mulher, que gerou uma onda de mulheres que almejavam maior independência. Sua 

popularidade e seu status superior como rainha, quando comparada ao marido, Príncipe 

Albert, fez com que a Rainha de Copas fosse apresentada, de forma bem humorada, como 

uma tirana que dá ordens ao Rei de Copas. Seu corpo redondo, estatura baixa, 

temperamento nervoso e morais rígidas também são características da Rainha do Reino 

Unido dadas à personagem tirana de Carroll. 

 

ANÁLISE SINTÁTICA (TEXTO VISUAL) 

YAYOI KUSAMA 

Yayoi Kusama é uma artista pop japonesa cujas obras contemporâneas fazem parte de um 

estilo único seu, o chamado Polka Dot.  
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A artista é obcecada por pontos e bolas e esses são a principal temática de todas as suas 

obras, que são uma mistura de surrealismo, modernismo e minimalismo. Assim como polka 

dots (“bolinhas” em inglês), a artista trabalha com repetição e acumulação, o que causa, em 

plano geral, um efeito de movimento e alucinação. 

Kusama desde a infância sofre com alucinações, parte dos efeitos da esquizofrenia. Essas 

alucinações realmente fazem a artista enxergar pontos e bolinhas por toda parte, e essas 

formas são incorporadas em seus trabalhos. 

Sua mãe não aceitava seu lado artístico e chegava a agredir Yayoi fisicamente, o que pode 

ter contribuído para o agravamento de seu estado psíquico. A artista fez uso de sua 

instabilidade mental e emocional para criar sua arte, uma forma de fuga de sua 

atormentadora realidade. 

Segundo Yayoi, sua arte é uma expressão da sua vida, sobretudo sua doença mental, 

originária das alucinações que vê. Todos os seus trabalhos em pastel, inclusive as 

ilustrações feitas para Alice no País das Maravilhas, são os produtos da neurose obsessiva e 

estão intrinsecamente ligado à doença. 

 

YAYOI E ALICE 

É inegável que o sonho de Alice possa se parecer com uma experiência alucinógena, pois 

sonhos em geral não fazem coerência com a realidade, assim como os efeitos colaterais de 

uma substância que altera a percepção do cérebro.  

O consumo de cogumelos, feito por Alice para atingir uma estatura maior no Capítulo V, é 

também associado à alucinação, por conta de certas espécies de cogumelo possuírem 

substâncias que alteram o cérebro.  

Assim sendo, o próprio País das Maravilhas parece produto de uma doença mental, o que 

torna as ilustrações de Yayoi Kusama tão harmoniosas com a história escrita por Carroll. 

A própria artista alegou que é a versão moderna de Alice no País das Maravilhas. A 

personagem Alice poderia se identificar com o tormento de Yayoi em ver imagens 

obsessivas que a atormentam: sua jornada na história foi assustadora e bizarra. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Alice no País das Maravilhas é uma obra prima da literatura infantil e a obra mãe da 

literatura nonsense. Isso significa que Lewis Carroll foi um dos fundadores desse gênero, 

que não é um emaranhado de informações randômicas, ou uma paródia ou sátira, mas sim 

uma verdadeira e distinta forma de arte. Carroll foi o pioneiro, juntamente a Edward Lear, 

escritor de Book of Nonsense, em unir as características desse gênero à uma espécie de 

“pegadinha” literária elaborada: Alice é rico em humor. 

Além de tudo, a obra contém simbolismos diversos, que vão de críticas à nova matemática 

da época até os campos de sociologia e biologia, com os estudos e descobertas de Charles 

Darwin. Esses simbolismos revelam a posição do autor em relação a certos conceitos 

daquela sociedade século XIX. 

Os aspectos surrealistas da obra levaram muitos a crer que o livro é sobre drogas ou o autor 

estava sob o efeito delas quando criou a história. Na verdade, nunca saberemos ao certo se 

ele realmente estava, mas parece improvável inserir tanto simbolismo, crítica e citações 

numa obra se ela tivesse sido criada numa “viagem” alucinógena do autor. 

Ainda nesse tópico, vale a pena ressaltar que na Era Vitoriana não haviam leis para drogas 

como as conhecemos hoje. Ópio, cocaína e láudano (um extrato de ópio sedativo) eram 

usados para fins medicinais e podiam ser obtidos na farmácia. LSD só seria descoberto 

décadas depois, em 1938. 

Assim, caso o autor realmente tivesse feito uso de substâncias desse gênero, não teria sido 

por recreação ou com o fundamento de escrever uma boa história infantil. A própria parte 

em que Alice dialoga com a Lagarta que fuma o narguilé, no Capítulo V, que é a única 

referência concreta a drogas, foi acrescentada pouco antes da publicação da história, a 

Lagarta personagem de apoio para autorreflexão de Alice. 

Num plano geral, Alice é uma história de curiosidades, descoberta de novas pessoas (ou 

criaturas), novos lugares, e também de autodescoberta por meio da reflexão. E todas essas 

descobertas de novas pessoas e ambientes as quais Alice faz fazem parte do que uma 

criança passará: conhecerá novos lugares, terá curiosidade de conhecer pessoas e como as 
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coisas do mundo funcionam, crescerá, ficará insatisfeita com seu tamanho, será respondona 

mas sempre com boas intenções, apesar de pouca paciência. 

Alice, de certo modo, prepara a criança para o que virá em sua vida, as mudanças, as 

alegrias e os medos, e faz isso de forma artística e muitas vezes mal compreendida pelos 

leitores preconceituosos e céticos. Apesar disso, é possível afirmar que essa história 

continuará sendo contada por séculos, assim como já foi. Não há nada remotamente 

parecido à história e à Alice de Carroll, e suas infinitas possibilidades de adaptação podem 

ser exploradas por muito tempo. 
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RESUMO 
Este artigo terá como tema a série televisiva Supernatural, com o objetivo de colocar em 
perspectiva a história e o heroísmo dos protagonistas, sendo eles, Dean e Sam Winchester. 
A partir disso, alguns conceitos serão traçados e exemplificados, como: trajetória do herói, 
o conceito do duplo, a literatura fantástica e a intertextualidade. A finalidade é comprovar 
que tanto os aspectos mitológicos e literários podem ser vistos dentro de Supernatural.  
PALAVRAS-CHAVE: Supernatural; heróis; duplo; fantástica. 

 

INTRODUÇÃO 

A mitologia sempre será atemporal, independente da circunstância, será possível analisar as 

mídias com base na mitologia. O herói é o ponto inicial para que seja feita uma dicotomia 

entre o real e a ficção, por isso que até hoje, não faltam hipóteses sobre o retorno do herói 

em diversas narrativas, inclusive em séries televisivas. A série, Supernatural, produzida 

pelo canal americano CW e criada por Eric Kripke, estreou em meados de 2005 e continua 

surpreendendo os fãs fanáticos pelo próprio sobrenatural. Já indo para o seu décimo ano, 

Supernatural, conta a história de dois irmãos, Dean e Sam Winchester, que são caçadores de 

criaturas inexplicáveis e bastante questionáveis, seja mencionada no folclore ou na Bíblia, 

há demônios, fantasmas e muitos outros seres. O que será feito, por meio do artigo 

científico, é uma análise sobre o mito do herói nessa série. Teremos a chance de observar as 

atitudes que tanto Dean quanto Sam tomam quando se diz respeito a morte e a 

sobrevivência pela família. 
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Sam e Dean tem suas diferenças em termos psicológicos. Pode-se dizer que enquanto o 

mais novo (Sam) é racional, Dean, é a parte emocional, completando-se entre si. Há 

episódios e temporadas que essa carga emocional inverte-se, transformando um conjunto de 

paradoxos entre eles, em que a razão e a emoção são colocadas a prova. Mas, o que será 

realmente importante para cada um deles? A família ou a independência? A série busca 

acompanhar os irmãos durante suas caçadas, levando sempre em conta o elo que une ambos 

e o relacionamento complicado e natural que os envolve. Dean, por ser tão emocional, 

chega a ser egoísta e individualista, preocupando-se somente com o pensamento de não 

perder seu irmão. Logo, usa de todos os artifícios do mundo sobrenatural para que ele 

sobreviva, custe o que custar. Entretanto, pode-se dizer também que o instinto de irmão 

mais velho tenha influenciado Dean a cometer deslizes sobre-humanos, no sentido de 

proteger e cuidar de seu irmão. Sam, por outro lado, quando vemos a sua trajetória durante 

esses anos, é conectado a razão e aos motivos. Ele também não quer perder seu irmão, 

entretanto, sabe que para tudo se tem limite, e quebrar a barreira entre o céu e inferno é um 

deles. Por isso mesmo que Sam não seria capaz (devido a sua mentalidade e desvios 

psicológicos) de realizar as mesmas façanhas que Dean, pois, sua moral não deixa. 

Dean quanto herói não tem nenhum problema, já que suas razões provam ser dignas de 

serem consideradas de atos heroicos. Sam, também é um herói, por ser quem ele é, 

independente da situação catastrófica que pode vir acontecer. O caçula é influenciado por 

Dean, só que com o passar dos anos, Sam virou Sam. Em outra análise, Dean representa e 

faz conforme seus ideais sobre o bem. E Sam, não vai por esse caminho. No entanto, o 

destino dos irmãos sempre é refeito de acordo com as atitudes que são tomadas, e é por 

causa disso, que o termo herói pode ser considerado para ambos.  

Sam, nas primeiras temporadas tem um possível destino fixo, pois é a “criança do destino”: 

 

[...] a criança do destino tem de enfrentar um longo período de obscuridade. 
Trata-se de uma época de perigo, de impedimento ou desgraça extremos. Ela é 
jogada para dentro, em suas próprias profundezas, ou para fora, no 
desconhecido; de ambas as formas, ela toca as trevas inexploradas. 
(CAMPBELL, 1995, p.316) 
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Dean é o herói moderno: 

 

O herói moderno, o indivíduo moderno que tem a coragem de atender ao 
chamado e empreender a busca da morada dessa presença, com a qual todo o 
nosso destino deve ser sintonizado, não pode — e, na verdade, não deve — 
esperar que sua comunidade rejeite a degradação gerada pelo orgulho, pelo 
medo, pela avareza racionalizada e pela incompreensão santificada. "Vive", diz 
Nietzsche, "como se o dia tivesse chegado." Não é a sociedade que deve orientar 
e salvar o herói criativo; deve ocorrer precisamente o contrário. Dessa maneira, 
todos compartilhamos da suprema provação — todos carregamos a cruz do 
redentor —, não nos momentos brilhantes das grandes vitórias da tribo, mas nos 
silêncios do nosso próprio desespero. (id., p. 376) 

 

E a série Supernatural em si, é baseada constantemente no herói mitológico, em que ambos 

os personagens podem se encaixar quando a série é vista como um todo, sem 

especificações, tornando-se um ciclo sem fim.  

 

O herói mitológico, saindo de sua cabana ou castelo cotidianos, é atraído, levado 
ou se dirige voluntariamente para o limiar da aventura. Ali, encontra uma 
presença sombria que guarda a passagem. O herói pode derrotar essa força, 
assim como pode fazer um acordo com ela, e penetrar com vida no reino das 
trevas (batalha com o irmão, batalha com o dragão; oferenda, encantamento); 
pode, da mesma maneira, ser morto pelo oponente e descer morto 
(desmembramento, crucifixão). Além do limiar, então, o herói inicia uma 
jornada por um mundo de forças desconhecidas e, não obstante, estranhamente 
íntimas, algumas das quais o ameaçam fortemente (provas), ao passo que outras 
lhe oferecem uma ajuda mágica (auxiliares). Quando chega ao nadir da jornada 
mitológica, o herói passa pela suprema provação e obtém sua recompensa. Seu 
triunfo pode ser representado pela união sexual com a deusa-mãe (casamento 
sagrado), pelo reconhecimento por parte do pai-criador (sintonia com o pai), pela 
sua própria divinizaçao (apoteose) ou, mais uma vez — se as forças se tiverem 
mantido hostis a ele -—, pelo roubo, por parte do herói, da bênção que ele foi 
buscar (rapto da noiva, roubo do fogo); intrinsecamente, trata-se de uma 
expansão da consciência e, por conseguinte, do ser (iluminação, transfiguração, 
libertação). O trabalho final é o do retorno. Se as forças abençoaram o herói, ele 
agora retorna sob sua proteção (emissário); se não for esse o caso, ele empreende 
uma fuga e é perseguido (fuga de transformação, fuga de obstáculos). No limiar 
de retorno, as forças transcendentais devem ficar para trás; o herói reemerge do 
reino do terror (retorno, ressurreição). A bênção que ele traz consigo restaura o 
mundo (elixir). (id., p. 241) 
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Joseph Campbell15, em seu livro O Herói de Mil Faces (1995), explicita detalhadamente o 

percurso do herói em 12 passos, que podem ser transmutados na jornada de Sam e Dean 

quanto personagens fictícios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com isso, as histórias que regem ao mundo Supernatural, podem ser explicadas como a 

fuga do inconsciente: 

 

O céu, o inferno, a era mitológica, o Olimpo, bem como as outras moradas dos 
deuses, são interpretados, pela psicanálise, como símbolos do inconsciente. A 
chave dos modernos sistemas de interpretação encontra-se na equação: reino 
metafísico = inconsciente. De modo correspondente, a chave que abre a porta do 
caminho inverso é essa mesma equação, com as formas invertidas: inconsciente 
= reino metafísico. (CAMPBELL, 1995, p. 256) 

 

Além de que, a série pode ser “lida” como parte da literatura fantástica, afirmando seus 

propósitos no sentido de guia para os heróis durante sua jornada. Toda a narrativa da série é 

baseada em histórias sobrenaturais, e em seres fantásticos, só existentes em outros mundos. 

                                                
15 A imagem referida diz respeito à Jornada do Herói conforme Joseph Campbell assinala em sua obra, O 
Herói de Mil Faces (1995). Disponível em: <http://alquimiapopular.com.br/2013/04/02/a-jornada-do-heroi-
em-nossas-vidas-segundo-joseph-campbell/> 
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Howard Phillips Lovecraft (1890-1937) foi um notório escritor de contos de terror, 

mistificando essa literatura. Em seu livro, Supernatural Horror in Literature, publicado 

após sua morte, em 1945, ajudou a designar o termo literário: 

 

Na introdução do seu livro o autor define a literatura fantástica como sendo 
aquela capaz de suscitar o medo, mais exatamente o medo do desconhecido, no 
leitor. O desconhecido e o imprevisível seriam os aliados do sonho na criação de 
um mundo não real ou espiritual. Assim, fatos não explicáveis através da ciência, 
mas pertinentes ao mundo real, constituiriam o foco da narrativa fantástica. Estes 
fatos seriam acrescidos do desconhecido, tratado e formalizado em rituais 
religiosos, do mistério não decifrado dos cosmos e do folclore popular. 
Lovecraft, define, desta maneira, não somente o conjunto temático que seria o 
causador do medo, mas também a condição para que o fantástico fosse gerado, 
ou seja, a emoção que atingiria o leitor implícito. (SÁ, 2003, p.19) 

 

E mais, 

 

A verdadeira estória sobrenatural possui algo mais que um assassinato secreto, 
ossos sangrando ou formas em lençóis balançando correntes conforme as regras. 
Uma certa atmosfera de terror sufocante e inexplicável composta por forças 
exteriores e não conhecidas deve estar presente, e deve ser sugerida, expressa 
com seriedade e força tornando-se assunto da mais terrível concepção do cérebro 
humano - a suspensão maligna e particular ou a derrota das leis fixadas pela 
natureza na qual reside nossa única salvação contra os assaltos do caos e dos 
demônios do espaço desestabilizado. (LOVECRAFT, 1973, p.15). 

 

Mais que isso, os próprios heróis dentro desse mundo fantástico podem ser caracterizados 

como personagens redondos:  

 

As personagens classificadas como redondas, por sua vez, são aquelas definidas 
por sua complexidade, apresentando várias qualidades ou tendências, 
surpreendendo convincentemente o leitor. São dinâmicas, são multifacetadas, 
constituindo imagens totais e, ao mesmo tempo, muito particulares do ser 
humano. (BRAIT, 2002, p. 41). 
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Por meio dos irmãos, o mito do herói está sendo recontado em perspectivas diferentes, 

criando também o aspecto da intertextualidade em relação com a mitologia e a ficção: 

 

A re-escritura do mito não é pois simplesmente repetição de sua história; ela 
conta também a história de sua história, o que é também uma função da 
intertextualidade: levar, para além da atualização de uma referência, o 
movimento de sua continuação na memória humana. Operações de 
transformação asseguram a sobrevida do mito e sua continua passagem. 
(SAMOYAULT, 2008,p. 117). 

 

Além disso, para afirmar que o objetivo dos irmãos ora combinam, ora não, Joseph 

Campbell, em seu livro O Poder do Mito, dita: 

 

O objetivo moral é o de salvar um povo, ou uma pessoa, ou defender uma idéia. 
O herói se sacrifica por algo, aí está a moralidade da coisa. Mas, de outro ponto 
de vista, é claro, você poderia dizer que a ideia pela qual ele se sacrificou não 
merecia tal gesto. E um julgamento baseado numa outra posição, mas que não 
anula o heroísmo intrínseco da proeza praticada. (CAMPBELL, 1999, p.141). 

 

Assim, sendo a jornada do herói de Sam e Dean é feita conforme as necessidades dos 

personagens sejam no quesito individualista ou coletivista (salvar a humanidade de criaturas 

sobrenaturais, por exemplo). Como ambos são heróis e partilham do mesmo sangue, o 

conceito de duplo pode ser enxergado. O duplo ocorre quando um indivíduo é projetado 

originalmente pelo “eu”, obtendo características positivas ou negativas. Como já 

explicitado, Sam e Dean possuem semelhanças e diferenças entre si em termos de ações e 

pensamentos, por isso que o termo duplo pode ser identificado em ambas as personagens, 

provando o fato que Sam é o duplo de Dean e vice-versa: 

 

A sua coexistência [...] nem sempre é pacífica. Podem ocorrer duas modalidades: 
a) o DUPLO apresenta, segundo o julgamento do “eu”, características positivas, 
sendo resultante de um processo de identificação entre o “eu” e o seu DUPLO; 
b) o DUPLO apresenta, de acordo com o julgamento do “eu”, características 
negativas, resultantes de um processo de oposição entre o “eu” e o seu DUPLO, 
pela constatação de uma não correspondência de traços ou características afins. 
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Desta forma, podemos deparar com um ambiente ou contexto em que o sujeito e 
o seu DUPLO coexistem em perfeita simbiose, ou então, sujeito e o 
seu DUPLO afirmam-se e afastam-se pela iminência de uma diferença 
consagrada. (CUNHA; EDTL – online)16 

 

O propósito desse artigo foi analisar a série Supernatural a partir dos conceitos do 

fantástico e do duplo; os protagonistas como heróis diferentes (para que a dicotomia desses 

heróis opostos, ou duplos, fossem sistematizada), seguindo a jornada definida por 

Campbell, além de analisar os irmãos como personagens. A partir destas perspectivas, 

entendemos melhor o processo de construção destas personagens dentro dos conceitos 

criados pelos autores e relidos pela série televisiva. 

 

METODOLOGIA 

Foi utilizada uma metodologia de caráter bibliográfico, conforme as indicações de teóricos 

citados ao longo do texto anteriormente apresentado, para que o embasamento teórico seja 

feito. A mídia, ou seja, excertos da série Supernatural, foi utilizada a fim de comprovar e 

ilustrar o conceito de herói em ambas as personagens, além da concepção do duplo e do 

mundo fantástico que a série Supernatural se passa. 
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RESUMO 
O presente trabalho tem como meta fazer um estudo comparativo entre o conto 
dinamarquês A Rainha da Neve, escrito por Hans Christian Andersen, e o filme Frozen dos 
estúdios Disney 
PALAVRAS-CHAVE: Rainha da Neve; Hans Cristinsen Andersen; Frozen; Disney; 
Literatura. 
 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

O presente trabalho tem como meta fazer um estudo comparativo entre o conto 

dinamarquês A Rainha da Neve (1844), escrito por Hans Christian Andersen, e o filme 

Frozen (2013) dos estúdios Disney.  O objetivo primordial é verificar como a obra literária 

foi analisada e modificada para ser colocada nas telas dos cinemas. A obra e a literatura 

dinamarquesas serão consideradas, nesta pesquisa, como o texto base para todo o 

desenvolvimento do trabalho.  

O conto é pouco conhecido no Brasil mas é considerado um clássico da literatura européia.  

No entanto, é preciso dizer que a animação se trata de uma adaptação bastante livre, pois o 

roteiro não apenas mudou completamente o enredo, como também grande parte de sua 

simbologia, mantendo apenas a idéia final - e mais importante - de que o amor é o principal 

instrumento de salvação dos personagens. 

Um ponto interessante nesta história é a mudança do enredo clássico Disney. O núcleo 

central é a relação das irmãs, de onde surge o "amor verdadeiro", que até então selava o 
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destino dos príncipes e princesas. Embora as animações sejam repletas de personagens 

femininas fortes, aqui elas são responsáveis pelo final feliz. O que causa estranheza nesse 

ponto é o apressado desfecho, pouco comum para filmes infantis. 

Entretanto é importante destacar que em 1957, o diretor russo Lev Atamanov produziu, 

numa parceria com o Soyuzmultfilm de Moscou, a primeira versão cinematográfica de 

Snezhnayakoroleva (A Rainha da Neve). O filme começa com o personagem Ole Lukoje 

narrando as aventuras da pequena Gerda. Tudo começa numa noite de inverno quando ela e 

Kayreunem-se ao lado da avó que lhes conta a lenda da Rainha da Neve. Impetuoso, após a 

narrativa, Kay lança um desafio, ameaçando destruir a Rainha caso ela aparecesse. Como a 

história era mais que uma simples lenda, a Rainha da Neve que tudo via e ouvia, aceita o 

desafio e transforma Kay numa figura maléfica. Para salvá-lo, Gerda inicia uma fantástica 

jornada para o derradeiro confronto com a Rainha. Ao longo desta jornada Gerda envolve-

se em várias aventuras com diferentes personagens, e cada um, à sua maneira, contribuem 

para que ela alcance seu objetivo. Apesar das diferentes versões, onde as características de 

alguns personagens sofrem alterações, a essência do filme é a narrativa da luta do bem 

contra o mal. 

Após o lançamento da primeira versão do clássico, a Universal Pictures fez sua própria 

adaptação da obra contando com Sandra Dee e Tommy Kirk como dubladores na versão 

norte-americana. Lançado em 1959, o filme contava com um prólogo sobre o Natal de cerca 

de seis minutos com o ator Art Linkletter e também uma nova trilha sonora. Em 1990, uma 

nova adaptação foi feita, dessa vez pela Films By Jove; a trilha sonora foi modificada e 

contou com a participação de Kathleen Turner, Mickey Rooney, Kirsten Dunst e Laura San 

Giacomo. O longa metragem foi ao ar no programa Stories from My Childhood, de Mikhail 

Baryshnikov.17 

Já em 2012 foi lançado o filme de animação russo Reino Gelado. Computadorizado em 3D, 

dirigido por Vladlen Barbe e SveshnikovMaxim e produzido pela Wizart Animation, é 

baseado no conto A Rainha da Neve, de Andersen.18 

                                                
17http://allclassics.blogspot.com.br/2013_04_01_archive.html 
18http://www.snowqueenfilm.com/ 
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Na literatura de Hans Christian Andersen, a Rainha da Neve,a história traz a aventura de 

dois irmãos, Pedro e Gerda. Pedro é antigindo por pedaços de um espelho mágico de um 

duende e assim fica mal e perverso. Pedro acaba fugindo de casa e em seu caminho 

encontra a Rainha da Neve que o leva para seu castelo e o faz esquecer-se de tudo. Gerda 

então parte por caminhos desconhecidos e começa uma aventura sozinha para achar o 

irmão. 

O filme Frozen, por outo lado, traz Anna e Elsa, que são duas princesas do reino Arendelle. 

Porém, Elsa guarda um segredo que a mantém isolada no castelo: ela tem o poder de 

controlar a neve. Quando os pais morrem em um naufrágio, Elsa é coroada rainha, mas sem 

querer congela todo o reino e acaba fugindo por medo. Anna, que passa a entender porque a 

irmã nunca esteve presente em sua vida, sai em busca de Elsa.  

O tema contos de fadas sempre esteve presente em nossas vidas, pois somos contadores de 

histórias. Os contos fazem parte de histórias antigas, transmitidas de boca em boca, 

passadas de geração em geração. Eles fazem parte de uma herança cultural, conhecida como 

tradição oral.   

Justamente por conta de sua extensa história, e devido à escassez de vestígios arqueológicos 

que sirvam de registro sobre como e quais histórias eram contadas nos primórdios da 

civilização, pensar em definições exatas sobre o que são e como surgiram é tarefa quase 

impossível. 

Desde cedo homens e mulheres contavam histórias por questões sociais. Os contos serviam 

como rito de passagem, como rito de iniciação ou eram transmitidos para que as pessoas se 

preparassem para enfrentar situações relatadas nas historias.  

Os contos de fadas que hoje conhecemos no Ocidente, têm suas origens nessa longa jornada 

histórica, que se inicia na pré-história, passa pela Idade Média e chega ao período de 1450 a 

1700, momento em que vemos os avanços na linguagem e avanços tecnológicos, como a 

invenção da imprensa escrita, propiciando assim os meios para que o conto literário possa 

existir. 

O conto de fadas como gênero literário surge em 1690 na França: 
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Foi nesse período que inúmeras escritoras talentosas como Mme d´Aulnoy, Mne 
de Murat, Mlle Lhéritier, Mme de La Force e Mme Bernard introduziram os 
contos de fadas em seus salões literários, publicando também escritos por 
Charles Perrault e Jean de Mailly. Assim, iniciam uma moda, propiciando meios 
para a institucionalização do conto de fadas como gênero. [...] Foram essas 
escritoras francesas que batizaram seus contos, contes de fees, ou contos de 
fadas. (ZIPES, 2009, p.XXII). 

 

Pesquisadores acreditam que esses contos já estavam completamente institucionalizados em 

1720, quando os temas abordados pelas historias eram conhecidos por uma grande parcela 

da população européia. 

Entretanto, os contos de fadas receberam um tom especial nas mãos de Hans Christian 

Andersen, um dos autores mais importantes da literatura infantil universal. 

 

A literatura infantil é um gênero situado em dois sistemas. No sistema literário, é 
espécie de primo nobre. No sistema da educação ocupa lugar mais destacado, 
graças a seu papel na formação de leitores, que cabe à escola assumir e realizar. 
Sendo assim, nas conceituações e definições do que seja literatura infantil, não é 
raro que encontremos a alternância, ou a convivência, de crtiérios estéticos e 
pedagógicos. (CADEMARTORI, 1980, p.13). 

 

O autor cresceu sob a influência de dois mundos, o de seu pai, povoado de histórias e lendas 

acrescido do fato de ser ateu convicto, e o de sua mãe, iletrada, temente a Deus e 

supersticiosa. Paralelamente a esse mundo familiar paradoxal, convivia com a sociedade 

local que o ridicularizava por seus hábitos e trejeitos, além de ser sempre lembrado de que 

era neto de um louco.  

Já adulto, deixou transparecer caráter sensível e emoções inconstantes. Hipocondríaco, de 

saúde frágil, viveu durante muito tempo sob o terror de terminar seus dias em um hospício. 

Sem amigos, H. C. Andersen cercava-se de um mundo criado por ele e sobre o qual tinha 

total domínio.  

Carvalho (1984) pesquisadora da história da literatura infantil comenta a respeito do autor: 

"as regiões nórdicas, cheias de névoas e de sonhos, guardavam o mistério de suas legendas, 

que tanto encantaram o menino Andersen. Andersen adormecia embalado pelas velhas 
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lendas do Norte, contadas por seu pai. Muitas vezes visitava os abrigos dos pobres, para 

ouvir de alguns velhinhos as extraordinárias estórias encantadas. Tudo isso povoou sua 

alma de sonhos. Era de família pobre e humilde. Seu pai era um modesto sapateiro, porém 

de acentuada vocação literária, estimulando no filho o gosto que mais tarde veio torná-lo 

famoso. Durante a noite, enquanto trabalhava, narrava ao filho belos contos, lia cenas de 

teatro, fábulas, etc.". 

O pano de fundo de seus contos é moldado num universo fantástico, seja de reis, princesas e 

cavaleiros; seja de sereias no mar e anjos no céu; seja no mundo animal; ou, ainda, entre 

objetos. Mas, através dessas construções fantásticas, Andersen retoma uma característica da 

literatura Humanista da Baixa Idade Média – de Boccaccio, Chaucer e de As Mil e Uma 

Noites – que é a de tratar de reflexões profundas sobre o ser humano através de contos que 

suscitam a reflexão por meio de grandes analogias.  

Andersen, nesse mundo de fantasia, valoriza aquilo que transcende o texto formal. E assim, 

o autor apresenta um universo que tem lugar para o fraco, o menos privilegiado, defeitos e 

erros. Denuncia, à sua maneira, os preconceitos e as desigualdades sociais. É marcante em 

sua obra a sua origem humilde, como filho de um sapateiro. 

Histórias como A Menina dos Fósforos, O Patinho Feio, A Novas Roupas do Imperador, O 

Soldadinho de Chumbo e O Anjo apresentam sempre um forte conteúdo de crítica aos 

valores preponderantes na sociedade de então: a exclusão social e a infância, a beleza e os 

valores estéticos, dentre muitos outros. O valor de sua crítica recobre-se de atualidade nos 

dias de hoje – quando o autor completaria 200 anos. 

A importância de Andersen, porém, vai além de sua crítica. Mesmo no campo da literatura 

modernista, Andersen influenciou o conto, ou mesmo toda a prosa, de maneira indelével. 

Os contos de James Joyce nos Dubliners, as duas fábulas de William Faulkner em 

Palmeiras Selvagens, toda a literatura de João Guimarães Rosa, sem falar na vasta obra de 

Julio Cortázar – com especial menção a Historia de Cronopios y Famas. Em um conto 

deste livro, Cortázar faz uma analogia ao conto O Soldadinho de Chumbo: constrói uma 

busca a um fio de cabelo pelos canos e pelo esgoto de um edifício.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Hans Christian Andersen marcou a literatura modernista, marcou a literatura infantil e 

influenciou os autores que realizaram incursões nesse campo. Mesmo a televisão e o 

cinema ficaram marcados pela obra de Andersen que, durante o século XX, a companhia de 

Walt Disney adaptou para transformar em desenho animado. 
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RESUMO 
Este artigo teve por objetivo, apresentar, uma análise intertextual do romance Drácula 
(1897), de Bram Stocker, e da série televisiva norte-americana Drácula (2013), de Steve 
Shill, a partir dos estudos literários e da abordagem da sexualidade por meio da perspectiva 
sociológica. Para estudar o ponto de vista erótico, o discurso do romance foi analisado em 
texto escrito, enquanto a série de TV foi estudada a partir de três cenas, tendo assim, o 
auxílio de componentes fora do texto. A pesquisa teve como ponto de partida, uma análise 
pautada na intertextualidade e interdiscursividade, sob os conceitos do erotismo percebidos 
a partir do personagem Drácula. O projeto proporcionou uma análise sobre o personagem 
pela perspectiva erótica na época em que o romance foi escrito, a Era Vitoriana, e sua 
representação na narrativa televisiva.  
PALAVRAS-CHAVE: Drácula; erotismo; intertextualidade; releitura. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo pretende estabelecer uma relação entre o romance de Bram Stocker, 

Drácula (1897), e a adaptação televisiva Drácula, feita pelo canal NBC em 2013, 

considerando o contexto histórico do hipotexto, chamado de período vitoriano e sua 

releitura na contemporaneidade. A análise do artigo se preocupa em verificar de que forma 

as questões pertinentes ao erotismo sob a ótica de Stocker são apresentadas, enquanto fruto 

da Era Vitoriana, e compará-las intertextual e interdiscursivamente com a série norte-

americana, dirigida por Steve Shill. 

Drácula é apresentado como um romance epistolar, ou seja, aquele que apresenta sua 

narrativa contada por cartas/diários, publicada no final do reinado da rainha Vitória (1897). 
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A obra já foi nomeada, posteriormente, como literatura de vampiro, romance gótico e ficção 

de horror, por apresentar elementos que são peças-chave de tais vertentes literárias. O 

romance narra a história de Jonathan Harker que vai ao castelo do Conde Drácula, figura 

excêntrica e até assustadora que acaba por tornar o rapaz um prisioneiro. Harker foge do 

castelo, encontra-se com sua noiva, Mina, e se casam. Drácula e Mina se conhecem, esse 

lhe dá o seu sangue para que ela o beba em um ritual que os faz ficar ligados 

espiritualmente. Ao final da história, o castelo é destruído antes que o Conde fuja e Mina é 

libertada do encantamento. 

A obra literária de Stocker já foi adaptada muitas vezes, especialmente para o teatro e 

cinema, o vampiro, ainda, foi usado em diversas histórias e paródias independente da obra 

original. Sua adaptação para a televisão foi disponibilizada pelo canal NBC, contando com 

a direção de Cole Haddon, em 2013, trazendo um Conde Drácula bastante diferente do 

romance. Na série, Drácula é apresentado como um empresário americano chamado 

Alexander Grayson, que vai para Londres com a intenção de levar a ciência moderna à 

sociedade vitoriana. Todavia, esse é apenas um disfarce para que assim ele possa se vingar 

daqueles que destruíram sua vida séculos antes. Na cidade ele acaba por encontrar Mina, 

uma mulher que aparenta ser a reencarnação de sua finada esposa Ilona. 

A adaptação de um texto implica em selecionar da obra original o material a ser empregado. 

A adaptação pode operar em toda ou em parte da história, respeitando seu ponto de vista 

narrativo ou alterando-o. Esse processo também é feito por meio da intertextualidade, na 

qual ocorre um discurso dialógico entre as duas narrativas.  

Entende-se, então, que a série homônima Drácula (2013) apresenta relações 

interdiscursivas e intertextuais com a obra de Stocker. Ambos os protagonistas viviam em 

uma sociedade vitoriana, na qual quando se tratava de erotismo, conhecimento da religião, 

exige uma experiência pessoal, igual e contraditória, da proibição e da transgressão, como 

nos apresenta Bataille (1988, p. 30).  

 

Quando se tratava de erotismo (ou geralmente de religião) a experiência interior 
lúcida era impossível numa época em que permanecia oculta a interdependência 
entre a proibição e a transgressão, interdependência que dita a possibilidade de 



 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 
 

  
 

 

 182 

uma e de outra. Não chega ainda sabermos que essa interdependência existe. O 
conhecimento do erotismo, e da religião, exige uma experiência pessoal, igual e 
contraditória, da proibição e da transgressão. 

 

Sempre que há um deslocamento de uma obra literária para outra mídia, há uma releitura, 

ou seja, não é necessário que haja uma relação de fidelidade com a história original. Como 

vemos na série na qual o Conde se passa por um empresário norte-americano, enquanto no 

livro, ele era um homem recluso em seu castelo. 

O texto de Stocker e a série estão inseridos na Era Vitoriana, considerada uma época de 

grandes avanços na ciência e na tecnologia, como, também, novos rumos na área da 

filosofia. O reinado de Vitória (1837 – 1901) foi marcado por uma sociedade moralista 

rígida, puritana e extremamente radicalista no que diz respeito à família. As mulheres, desse 

período, eram submissas a seus maridos, não tinham voz perante a sociedade. 

 

A imagem de que a mulher era sexualmente passiva encontrou, na época, 
respaldo no mundo da medicina. Em 1857, William Acton (1813-1875), 
em The Functions and Disorders of the Reproductive Organs, corroborava 
a ideologia predominante, ao assegurar a seus leitores que as únicas 
paixões sentidas pelas mulheres eram pelo lar, filhos e deveres 
domésticos. Segundo o referido autor, a mulher submetia-se ao marido só 
para satisfazê-lo e, se não fosse pelo prazer da maternidade, preferia não 
ter atenção sexual. (MONTEIRO, 1998, p.62) 

 

Através do contexto histórico em que ambas as narrativas acontecem, o presente artigo 

pretende analisar a obra literária e a série homônima, pela perspectiva erótica baseando-se 

na teoria de Bataille. Por meio desse estudo, buscou-se entender de que maneira o erotismo 

era abordado na Era Vitoriana; por meio do romance e como a série contemporânea 

abordou o tema em sua releitura. 

O objeto fundamental, portanto, desta pesquisa, será a análise de uma parte do livro e uma 

cena da série. A escolha pela análise de tais cenas se deu pelo fato de existir uma grande 

diferença na abordagem das narrativas que tratam de um mesmo contexto histórico. 
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Concentraram-se, então, em torno desses interesses – estudo do intertexto e interdiscursivo, 

levando em conta os estudos dialógicos. 

 

JUSTIFICATIVA 

Poucos estudos acadêmicos abordam as questões voltadas ao ponto de vista do erotismo na 

literatura dita canônica. Há, na atualidade, uma certa "febre" de romances considerados 

eróticos, como Cinquenta Tons de Cinza (2011), de E.L. James, e similares, que brincam 

com o imaginário coletivo e, principalmente, o ao comportamento erótico.  

No que diz respeito, estudos que se pautam em personagens clássicas são, de maneira geral, 

deixados de lado quando esta temática é colocada em pauta. Assim, o presente artigo 

propôs um estudo sobre o personagem Drácula, da obra de Stocker, e da personagem 

homônima na série televisiva. 

O artigo ofereceu uma análise sobre o personagem pela perspectiva erótica na época em que 

foi escrito o romance, a Era Vitoriana, e como o personagem foi representado na 

contemporaneidade, a partir da narrativa televisiva. Sustentados pela afirmação de que o 

mito do vampiro é puramente ligado a este tema, e, portanto, atemporal, visou-se, então, 

abordar sua influência, de uma obra publicada em 1897, que foi, agora, revisitada por outra 

mídia. 

 

OBJETIVO 

 objetivo geral do presente trabalho foi o de analisar as duas obras selecionadas, com bases 

nos fundamentos teóricos do erotismo e em estudos sobre a intertextualidade presente, para 

verificar como foi dada a transposição do personagem. 

Os objetivos específicos teve por propósito um aprofundamento no estudo teórico do 

erotismo e também do dialogismo da obra literária para a televisão. 

 

MÉTODO 
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O método empregado para a construção do artigo foi embasado em textos teóricos, como o 

estudo da personagem, a partir de Antônio Cândido (2002) e Beth Brait (2002). Podendo, 

assim, posteriormente analisar de que maneira os personagens foram construídos em cada 

narrativa. 

Dentre as teorias estudadas, foi de extrema importância o estudo do contexto, para que 

assim pudesse traçar os traços de semelhanças e diferenças entre a obra e sua releitura. 

Foi necessário mostrar a influencia histórica que esse período teve nas narrativas. 

Apresentando as características sociais e comportamentais da época, relacionando com os 

personagens analisados em referencia ao tema proposto – o erotismo.  

O texto também se focou no estudo acerca das técnicas utilizadas para se realizar 

adaptações literárias para o cinema/televisão, por meio de Tânia Pellegrini (2003) e José 

Luiz Sanchez Noriéga (2000). Apresentando todo o processo de comparação entre as 

mídias, tendo como foco a obra Drácula. 

Para a análise acerca do erotismo, teve-se como base a teoria de Georges Bataille (1988), 

Lou Andreas-Salomé (1991) e Jesus Antônio Durigan (1985). Podendo assim, 

compreender, analisar e discorrer sobre as cenas estudadas. 

Portanto, pode-se dizer que, o trabalho de iniciação científica buscou, em um primeiro 

momento, analisar a adaptação de uma obra literária para outra mídia, levando em conta a 

intertextualidade entre os textos. Feito isso, o estudo erótico e de contexto, em suas formas 

teóricas, colaborou para que fossem assim provadas que dialogicamente ambas as leituras 

estavam inseridas dentro do assunto, e, assim, mesmo de formas um pouco diferentes, 

conseguiram ser apresentadas. 

 

RESULTADOS 

ERA VITORIANA 

A Era Vitoriana vivenciada pela rainha Vitória foi marcada por profundas mudanças. Foi 

nessa época em que se obteve o ápice da Revolução Industrial, que acabou por influenciar 

toda a sociedade e cultura inglesa. Houve o êxodo rural, marcado pela superpopulação nas 
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cidades, pois muitas famílias abandonaram a vida campestre para irem trabalhar nas 

fábricas.  

Esse período foi caracterizado por enormes contrastes, pois, por um lado, a população se 

desenvolvia rapidamente, no âmbito político e econômico. Enquanto, por outro, vivia a 

euforia provocada pelo crescimento dos avanços tecnológicos, contrastando com o medo 

pela modernização. A sociedade temia a modernidade, a agilidade com a qual as mudanças 

chegavam e a incerteza que o novo provocaria. 

De uma maneira geral, é possível afirmar que a literatura do período vitoriano: 

 
Foi uma época de moralidade convencional, de grandes famílias em que o pai 
era uma espécie de chefe divino, e a mãe, uma criatura submissa [...]. A 
moralidade rígida, o caráter sagrado da vida em família era devido em grande 
parte ao exemplo da própria rainha Vitória, e sua influencia indireta sobre a 
literatura. (BURGESS, 1996, p.215) 

 

exerceu um papel muito importante na época, pois tinha uma função moralista. Nessa 

época, as bases da sociedade eram conduzidas pelos ideais e valores das famílias.  

O progresso econômico-social e o crescimento no comércio refletem nas camadas sociais 

da época. Há, no entanto, uma moderação sexual, um puritanismo, que prevalece 

fortemente durante o reinado de Vitória. Bataille diz que: 

 

Quando se tratava de erotismo (ou geralmente de religião) a experiência interior 
lúcida era impossível numa época em que permanecia oculta a interdependência 
entre a proibição e a transgressão, interdependência que dita a possibilidade de 
uma e de outra. Não chega ainda sabermos que essa interdependência existe. O 
conhecimento do erotismo, e da religião, exige uma experiência pessoal, igual e 
contraditória, da proibição e da transgressão. (1988, p. 30)  

 

Na maior parte das vezes, o erotismo era pouco considerado em relação com o casamento, 

pois o casamento era, acima de qualquer coisa, existente para a procriação, e a mulher 

estava lá para procriar. O ato carnal só seria praticado no casamento. 
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A mulher da Era Vitoriana era pura, delicada, submissa e bela. O papel da mulher na 

sociedade vitoriana limitava-se a vida domestica, idas a bailes, visitas a igreja e chás da 

tarde. 

 

Na Inglaterra do século XIX, mais precisamente no período vitoriano, o 
progresso das ciências e a sofisticação da técnica, com reflexos em todas as 
camadas sociais, criaram um ambiente propício para o surgimento de um tipo 
feminino cujo perfil se pode nitidamente traçar. Nessa época, com efeito, o 
questionamento religioso de par com um processo evolutivo indiferente aos 
anseios sociais suscitou a necessidade de se buscar um ponto de equilíbrio entre 
o público e o privado, uma base que refletisse solidez e estabilidade. Esta base, 
naturalmente, era o lar, e como seu representante elegeu-se alguém com as 
qualidades de guardião da moral e da castidade. A exigência de um anjo do lar 
fez nascer a mulher vitoriana. (MONTEIRO, 1996, p.61)  

 

A mulher desta época não sonhava em realizar grandes feitos, mas em casar, dar herdeiros 

ao marido – de preferencia homens – e para isso, tinha relações sexuais com seus maridos. 

Submetiam-se aos desejos carnais que eles tinham, porque esse era o único meio de honrar 

a seus maridos. O sexo não era um assunto do qual as damas conversavam.  

A literatura na Era Vitoriana se fosse erótica, não seria explícita, Durigan explica que “[...] 

por ser um fator cultural, o texto erótico se apresenta como uma representação que depende 

da época, dos valores, dos grupos sociais, das particularidades do escritor, das 

características da cultura” (1985, p.7). 

 

EROTISMO 

Dentre as lendas da mitologia grega, uma das mais conhecidas é a de Eros e Psiquê 

Eros era filho de Afrodite, deusa do amor, um imortal de beleza inigualável. Já, Pisiquê, 

uma mortal, era a mais bela filha de um rei, capaz de despertar a admiração de qualquer 

pessoa. Por conta de sua beleza inigualável, Afrodite, enciumada, pede a seu filho que 

castigue Psiquê. Logo, as duas irmãs da moça se casam, mas ela não. Os pais da jovem 

foram consultar os oráculos e se entristecem ao saber o destino da filha. Foram 
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aconselhados a vestirem-na com trajes de núpcias e a levarem-na num alto de uma 

montanha para que possa se encontrar com seu marido que viria a ser um monstro. 

Assim que deixada no alto da montanha, um vento muito forte soprou-a e a levou-a pelos 

ares e ela foi colocada em um bosque. Psiquê adormece, e, ao acordar, sente-se como em 

um sonho; encontra um castelo enorme, que descobre ser seu novo lar. Lá ouve vozes 

sussurradas que lhe informavam tudo que precisa. Foi levada aos seus aposentos, conheceu 

seu marido, ele era extremamente carinhoso e a fazia se sentir bastante amada, mas ele 

havia imposto uma condição, a de que ela não poderia vê-lo, pois se assim o fizesse, ela o 

perderia para todo o sempre. Psiquê concorda com a condição e permanece com ele. Eros, 

que tinha sido encarregado de executar a ordens de vingança da mãe, se apaixona por 

Psiquê, mas tem de se manter escondido para evitar a fúria de Afrodite. 

Psiquê, ao reencontrar as irmãs é bombardeada de perguntas sobre o marido; e ela acaba 

revelando que nunca vira seu rosto. Elas acabam convencendo-a que deveria vê-lo e mata-

lo caso seja um monstro ou uma serpente, e ela se enche de curiosidade.  

Ao anoitecer, pega uma vela e uma faca e vai até Eros para ver como ele é então ela acende 

uma vela e procura ver o rosto do marido. Fica totalmente encantada pela beleza do marido. 

Psiquê não percebeu que uma gota da cera da vela pinga no ombro do marido que acorda 

assustado. Ele, ao ver que ela tinha quebrado a promessa, abandona-a. 

Infeliz, Psiquê começa a vagar pelo mundo. Passa, por alguns desafios impostos por 

Afrodite como uma vingança por ela ter ferido o seu filho. Tentando recuperar o amor de 

Eros, a jovem entra em um sono profundo ao abrir uma caixa que deveria ter levado para 

outra pessoa por intermédio de uma das provas. Eros, que também sofria, implorou 

tivessem misericórdia deles. Com a concessão de Zeus, usou uma de suas flechas, 

despertando a amada, transformando-a numa imortal e a levou para o Olimpo. 

Segundo Jesus Antônio Durigan, 

 

Etimologicamente, erótico provém de erótikos (relativo ao amor) e deriva de 
Eros, o deus do amor dos gregos – Cupido entre os romanos. Mais tarde, a 
psicanálise transformou-se em símbolo da vida, do desejo, cuja energia é a 
libido, princípio da ação. [...] Erotismo representa, assim, o resultado da 
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conjunção entre erot(o) + ismo e significa, nos dicionários, paixão amorosa, 
amor lúbrico (1986, p.30) 

 

O erotismo pode ser considero um fator cultural, sendo assim, representando de acordo com 

a época, dependendo dos valores dos grupos sociais. O erótico está ligado aos sentidos, ao 

imaginário, resulta de um conjunto de relações de prazeres da realidade, mas não só da 

realidade. O erotismo nada mais é do que uma sexualidade socializada. Mas, para Durigan: 

 

[...] apesar de negar qualquer diferença essencial entre sexualidade e erotismo, 
Octavio Paz admite que a ‘sexualidade não vê nunca o jogo erótico; ilumina-o 
sem vê-lo. É uma luz cega. O par está só, em meio a essa natureza a que imita. O 
ato erótico é uma cerimônia que se realiza às costas da sociedade e frente a uma 
natureza que jamais contempla a representação. [...] Este jogo erótico, segundo o 
autor, se apresenta através da palavra como, que é a chave do erotismo. “Só que 
é uma metáfora irreversível: o homem é leão, e o leão não é homem. O erotismo 
é sexual, e sexualidade não é erotismo. O erotismo não é uma simples imitação 
da sexualidade é sua metáfora” (1986, p.38) 

 

O erotismo nada mais é do que uma representação, uma imitação do sexo. O prazer erótico 

é elaborado no imaginário e não no intelecto. 

O prazer carnal, na Era Vitoriana, no que se refere ao erotismo, era impossível uma 

experiência interior. Visto que era uma época em que a mulher ficava mais velada, logo, 

seus desejos eram deixados de lado e a mulher só tinha relações sexuais com seus maridos 

para procriar. Bataille apresenta, por meio de Sade “que a reprodução se opunha ao 

erotismo, mas, se é verdade que o erotismo se define pela independência do gozo erótico e 

da reprodução como fim, o sentido fundamental da reprodução continua a ser a chave do 

erotismo” (1988, p.12). 

Sobre o casamento, Bataille diz ainda que “A maior parte das vezes considera-se que o 

casamento pouco tem a ver com o erotismo. [...] O casamento, é acima de tudo, o 

enquadramento da sexualidade lícita. <<Praticarás o acto carnal – no casamento e só no 

casamento>>” (1988, p. 95). 
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ANÁLISE DA CENA DO ROMANCE 

Drácula é um romance epistolar de 1897 de Bram Stocker. Segundo Beth Brait (2002, 

p.61), 

 

Quando a personagem expressa a si mesma, a narrativa pode assumir diversas 
formas: diário íntimo, romance epistolar, memórias, monólogo interior. Cada um 
desses discursos procura presentificar a personagem, expondo interioridade de 
forma a diminuir a distância entre o escrito e o ‘vivido’. No artifício do diário, 
do emissor, a voz narrativa, não pressupõe um receptor. Dessa forma, cada 
página procura expor a “vida” à medida que se desenvolve, flagrando a 
existência da personagem nos momentos decisivos de sua existência, ou pelo 
menos nos momentos registrados como decisivos. 

 

Um personagem de ficção pode ser considerado como uma representação da realidade. Os 

autores dessas obras literárias utilizam-se de métodos para poder representar a chamada 

realidade. Segundo Stam “[...] dentro de uma visão bakhtiniana, pelo agregado de relações 

sociais vigentes [...] pelos horizontes ideológicos dos interlocutores eróticos [...] e pela 

situação concreta que envolve os interlocutores” (1992, p.93), ou seja, “O discurso só 

adquire sentido no interior de um universo de outros discursos, lugar no qual ele deve traçar 

seu caminho” (MAINGUENEAU, 2001, p.55). 

Na obra, Stoker apresenta a cena em que Lucy, amiga de amiga de Mina, ainda fraca, pois 

havia sido mordida por Drácula, escreve em seu diário: 

 

De alguma forma, Arthur tornou-se ainda mais ligado a mim. Minha impressão é 
de sentir o calor de sua presença me envolver. Suponho que moléstia e fraqueza 
sejam uma forma de egoísmo e fazem nosso olhos e nossa compreensão se 
voltarem para dentro de nós mesmos. Por outro lado, a saúde e a energia dão 
rédeas livres ao amor, o qual pode vagar por onde lhe apetecer, ou por 
intermédio da mente, ou do coração. 

Eu sei muito bem onde estão agora os meus pensamentos. Oh, se Arthur pudesse 
adivinhar o que se passa em minha mente! (STOKER, 2002, p. 133).  
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A mulher da Era Vitoriana deveria ser puritana e nunca ter pensamentos mais “maliciosos”, 

ou seja, voltados para o erótico, para o desejo carnal dela. Ao dizer “Minha impressão é de 

sentir o calor de sua presença me envolver”, dá-se a entender que, Lucy, sente-se excitada 

ao estar perto de Arthur, mas, por conta do contexto em que vive, ela não tentará 

experimentar nada. Durigan afirma isso ao dizer que “[...] por ser um fator cultural, o texto 

erótico se apresenta como uma representação que depende da época, dos valores, dos 

grupos sociais, das particularidades do escritor, das características da cultura [...].” (1985, 

p.7). A mulher da Era Vitoriana não vai atrás de suas vontades, é o homem que impõe as 

vontades dele, e elas apenas obedecem.  

Lucy começa então a divagar sobre o que está sentindo. Está entre a tristeza, a dor física e o 

amor que sente por Arhtur... Mas, também, o ardor que sente por aquele homem. E afirma 

isso ao escrever “Eu sei muito bem onde estão agora os meus pensamentos. Oh, se Arthur 

pudesse adivinhar o que se passa em minha mente!”. A personagem começa então a ter 

pensamentos impuros, e, então, diz “Oh, se Arhtur pudesse adivinhar o que se passa em 

minha mente!”. Essa frase pode ser lida de duas maneiras. A primeira é a de que ela 

gostaria que ele lê-se a mente dela, e soubesse desses pensamentos impuros, dessa 

imaginação dela, pois, o erótico está no imaginário, Durigan afirma que “[...] a 

representação erótica consegue camuflar e dessesualizar o homem, colocando-o em um 

lugar onde sexo é imitação de sexo” (1985, p.38), ou seja, o prazer erótico não no intelecto. 

A segunda leitura dessa frase é a de que para ela, Arthur acha que ela não passa de uma 

pessoa ingênua.  

Para Bataille: 

 

Em princípio, tanto um homem pode ser objecto do desejo duma mulher, como 
uma mulher pode ser objecto do desejo dum homem. No entanto, O romper 
inicial da vida sexual é mais frequentemente a procura da mulher pelo homem. 
Como são os homens que tem a iniciativa, as mulheres têm o poder de provocar 
o desejo dos homens. Se não há qualquer razão para que se possa dizer que as 
mulheres são mais belas ou mais apetecíveis do que os homens, verdade é que, 
na atitude passiva que é a delas, as mulheres tentam obter, suscitando o desejo, a 
conjunção de que os homens atingem perseguindo-as. As mulheres não são mais 
apetecíveis, mas propõem-se mais ao desejo. Melhor: propõem-se objectos ao 
desejo agressivo dos homens. (1988, p. 114) 
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ANÁLISE DA CENA DA SÉRIE 

A obra de Stoker já foi adaptada para filmes e peças teatrais diversas vezes. A última 

adaptação foi a para a televisão, em 2013, pelo canal NBC, com a direção de Steve Shill, 

com o mesmo título Drácula. 

No episódio “Servindo a Dois Mestres” (Servant to Two Masters) 1x07: 
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Lady Jane: Você é virgem, não? Vi você flertando. Sua inexperiência aparece 
como um blush barato. 

Lucy: Agora você está sendo cruel. 

Lady Jane: Sabe, todas as jovens se exibem como pavões, pensando que as mais 
barulhentas e mais brilhantes atrairão olhares. Mas qualquer uma pode dar 
risadinha e se exibir. Vou ensiná-la a assombrar os sonhos de Jonathan. O poder 
de uma mulher não está na beleza ou não, sorriso delas, mas na inteligência e no 
bom, uso da sua, vai capturar os cinco sentidos de Jonathan. Tato. Seus dedos no 
braço dele, no peito, na bochecha. Olfato. Memórias do verão e do calor do sol 
na pele e nua dele. Audição. Seu riso. Leve e gentil como um sino de cristal. 
Visão. Um olhar... Que se demora de promete muito mais. E finalmente.  

Lucy: Sim? Vá em frente. 

Lady Jane: Palavras. Use bem essas armas, querida e Jonathan será uma presa 
fácil. 

 

No caso da série, no que se refere ao erotismo, acaba por se tornar mais explicito. Tanto 

imageticamente quanto pelo texto. Tânia Pellegrini diz que:  

 

[...] a narrativa literária está irremediavelmente presa à linearidade do discurso, 
ao caráter consecutivo da linguagem verbal, e só pode representar a 
simultaneidade descoberta pelo novo conceito de tempo de modo sucessivo. 
Assim, o que ela cria é uma série de artifícios e convenções (recursos de 
composição e modos narrativos que a teoria da literatura procura mapear), 
destinada a criar ilusão do simultâneo, buscando fazer com palavras o que o 
cinema faz com as imagens. (2003, p.23). 

 

A movimentação da câmera no ritmo certo, a sonoridade privilegia um efeito de sentido 

mais intensificador no receptor. Ou seja,  
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ao destacar equivalências entre as palavras e as imagens, ou entre o ritmo 
musical e o de um texto escrito, entre a tonalidade de um enunciado verbal e a de 
uma fotografia, colocam-se no terreno do que chamamos de estilo. Tomam o que 
é específico ao literário (as propriedades sensíveis do texto, sua forma) e 
procuram sua tradução no que é específico ao cinema (fotografia, ritmo de 
montagem, trilha sonora, composição das figuras visíveis das personagens). Tal 
procura se apoia na ideia de que haverá um modo de fazer certas coisas, próprias 
do cinema, que é análogo ao modo como se obtêm certos efeitos do livro, “modo 
de fazer” que diz respeito exatamente à esfera do estilo. E essa analogia que 
sugere equivalências estilísticas estará apoiada na observação de um gradiente de 
ritmos, distâncias, tonalidades, que estão associadas a emoções e experiências, 
bem como a um uso figurativo da linguagem que permite dizer que palavra e 
imagem procuram explorar as mesmas relações de semelhança (as metáforas) e 
as mesmas cadeias de associação e causalidade (as metonímias). Esse é o terreno 
em que a avaliação de passagem do livro ao filme, reconhecidamente decisiva, 
se apresenta mais complicada [...]. (PELLEGRINI, 2003, p. 63) 

 

Na cena do episódio sete da primeira temporada de Drácula, Lady Jane está tentando ajudar 

Lucy a conquistar Jonathan, para que assim ela possa se vingar de Mina. Na série, Lucy é 

apaixonada por Mina, e, em um determinado episódio, Lucy declara sua paixão, mas é 

desprezada. Lady Jane resolve então que Lucy precisa se vingar de Mina.  

Diferentemente da obra literária, na série, neste episódio, o erotismo não está velado. Trata-

se do amor de uma mulher por outra – no caso, de Lucy por Mina -, por intermédio de Lady 

Jane que, em plena Era Vitoriana, coloca a vontade carnal de uma mulher mais importante 

que a de um homem. 

A personagem de Jane diz “O poder de uma mulher não está na beleza ou não, sorriso delas, 

mas na inteligência e no bom, uso da sua [...]”, nesta frase, a mulher é exaltada, tendo assim 

valor.  

Mas, ao tratar de erotismo “Seja qual for o ponto de vista em que abordemos [...], temos 

sempre o sentimento de proceder com extrema parcialidade. Pode estar particularmente 

certo quando o tentamos fazer através de métodos da lógica, ou seja, partindo do seu 

aspecto interior” (SALOMÉ, 1991, p.13). 

Os desejos da mulher são levados em consideração, assim como sua opinião, seus 

pensamentos, e seu posicionamento. Na cena, Lady Jane é apresentada como uma mulher 
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forte e decidida e com um sex appeal fortíssimo, enquanto Lucy, uma moça ainda pura, está 

se descobrindo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A narrativa televisiva muda completamente da obra original, pois sua estrutura, seu 

contexto de mundo no qual é apresentada a população é diferente; e esse processo de 

adaptação pode ser explicado pela teoria dialógica de Bakhtin (1984), na qual o princípio 

dialógico é a característica essencial da linguagem e, também, o princípio constitutivo dela. 

Ou seja, os textos dialogam com textos já existentes; dialogam com o contexto sócio-

histórico-cultural vitoriano que acaba por refletir no comportamento dos personagens. 

A adaptação é o feito de experimentar uma nova linguagem diferente da que foi criada 

originalmente (NORIEGA, 2000). Pellegrini diz que  

 

[...] o estabelecimento de uma hierarquia normativa entre a literatura e o cinema, 
entre uma obra original e uma versão derivada, entre a autenticidade e o 
simulacro e, por extensão, entre a cultura de elite e a cultura de massa – baseia-
se numa concepção, derivada da estética kantiana, da inviolabilidade da obra 
literária e da especificidade estética. Daí uma insistência na ‘fidelidade’ da 
adaptação cinematográfica À obra literária originária. Essa atitude resulta em 
julgamentos superficiais que frequentemente valorizam a obra literária sobre a 
adaptação, e o mais das vezes sem uma reflexão mais profunda. (2003, p. 40). 

 

Compreende-se, assim, que cada mídia possui característica própria. Cada meio de 

produção cultural irá trabalhar a obra de uma determinada maneira. Enquanto o romancista 

terá a disposição à linguagem verbal, o cineasta irá trabalhar com as imagens e os sons, por 

exemplo. Não há como existe uma fidelidade total entre a obra original e sua releitura.  

Elisa Guimarães diz, em seu livro que a 

 

[...] heterogeneidade discursiva diz respeito tanto à propriedade constitutiva de 
qualquer texto como ao conjunto de relações explícitas ou implícitas que um 
texto estabelece com outros textos. Segundo Charaudeau e Maingueneau (2004), 
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na primeira acepção, a intertextualidade trata-se de uma verdadeira 
interdiscursividade. (2008, p.31). 

 

Tânia Pellegrini já apresenta que  

 

É muito mais produtivo, quando se considera a relação entre literatura e cinema, 
pensar na adaptação, como quer Robert Stam, como uma orma de dialogismo 
intertextual; ou como quer James Naremore, que vê a adaptação como parte de 
uma teoria geral da repetição, já que narrativas são de fato repetidas de diversas 
maneiras e em meios artísticos ou culturais distintos [...] (2003, p. 44). 

 

Nota-se a relevância do contexto histórico-social dentro da literatura que reflete por 

completo na construção dos personagens e da narrativa.  

Percebeu-se que na obra literária o erotismo é muito mais velado do que na série televisiva, 

por serem apresentadas em dois momentos diferentes na história do mundo, mesmo que 

tratando do mesmo período histórico.  

Por fim, segundo Alexandre Guimarães e Ronaldo Batista, as  

 

personalidades exprimem razoes de ser para a comunidade cinematográfica, que 
de modo intertextual vivencia suas obras tornando-as mitos, imortais e 
atemporais. Se o mito é uma linguagem, como assim pensa Roland Barthes, as 
imagens que o cinema cria e reproduz – seja em nome do puro entretenimento, 
seja na busca por reflexos mais aprofundadas – nem o natural e o comum, em 
razão de sua inserção histórica e social em momentos específicos, com diferentes 
atuações ideológicas, que, por atingirem os espectadores com a força que a arte 
demonstra, tornam o produto mesmo algo tão necessário e vital que em sua 
própria essência torna-se também um mito, a ser perpetuado, como as grandes 
histórias das mitologias grega e romana, por exemplo (2013, 591). 

 

Ou seja, por meio do erotismo, que, etimologicamente, tem suas raízes na mitologia grega, 

percebeu-se a importância da interligação entre a obra de Bram Stoker (1897), e sua 

releitura de Steve Shill (2013) com seu contexto histórico, demonstrando sua 

atemporaneidade. 
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RESUMO 
Este artigo é fruto da pesquisa científica desenvolvida a partir do incentivo do programa 
PIVIC/Mackenzie e da orientação da Profª Dra Paula Renata Camargo de Jesus. Ele foi 
escrito com o objetivo de analisar a linguagem verbal e suas adaptações dentro do 
Facebook. Como objeto de análise, foram verificadas as postagens na rede social entre 
junho e julho de 2013, período em que aconteceram as manifestações sociais em São Paulo 
e outras grandes cidades do Brasil. O texto teve como base teórica autores da Comunicação 
e semiótica, e mostrou, por meio da análise, as mudanças na estrutura comunicacional e na 
relação entre texto e imagem.  
PALAVRAS-CHAVE: comunicação, linguagem verbal, Facebook. 

 

INTRODUÇÃO 

Com o objetivo de analisar o papel da linguagem verbal e descobrir como ela está 

configurada no Facebook, este artigo pretende se embasar em teóricos da Comunicação e 

Semiótica e nos estudos das Mídias digitais. A pesquisa teve como ponto de partida as 

questões que envolvem a comunicação de uma forma geral e da passagem dela para o meio 

digital, levando em consideração o contexto histórico-social e pegando como exemplo as 

postagens na rede social no período de junho/julho de 2013.   

O tema da pesquisa surgiu a partir do questionamento do uso do texto para comunicação no 

Facebook em meio ao novo cenário de utilização de imagens como forma de mensagem 

informativa e de entretenimento. 
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Essas mensagens podem ser denominadas como tirinhas, quadrinhos, memes ou apenas 

fotos. São elas que compõem boa parte das postagens na rede social e que conseguem o 

interesse dos usuários através de “curtidas” e “compartilhadas”. 

 

O INÍCIO DA MUDANÇA: O SURGIMENTO DA INTERNET 

A internet foi desenvolvida como instrumento de comunicação na época da Guerra Fria, em 

um cenário onde a troca de informação entre os militares precisava ser rápida e fazia toda a 

diferença no combate. Segundo o site Sua Pesquisa, os Estados Unidos desenvolveram a 

internet para que, caso fossem atacados e tivessem os meios de comunicação convencionais 

destruídos, ainda conseguissem se comunicar com os militares. 

(Em:<http://www.suapesquisa.com/internet/>. Acesso em: 17 de março de 2014)  

Mas a aparição da internet para a população geral só aconteceu na década de 1990, ano em 

que o engenheiro inglês Tim Bernes-Lee desenvolveu o World Wide Web, o hoje, tão 

conhecido, WWW. (Em:<http://www.suapesquisa.com/internet/>. Acesso em: 17 de março 

de 2014)  

Desde o início a ideia da internet era facilitar a interação entre as pessoas de diversos 

lugares, mas com objetivos sólidos – político e militar.  Mas com o avanço das tecnologias, 

o desenvolvimento de navegadores e a criação de interfaces dinâmicas, a internet acabou se 

tornando algo interessante e facilitador da vida de pessoas comuns.  

 

AS REDES SOCIAIS  

Toda essa expansão da internet fez com que se desenvolvesse uma nova forma de 

sociedade, onde a convivência e a comunicação se dão a partir dos códigos da web, esses 

ainda pouco estudados, não só pela novidade, mas pela dificuldade que temos em falar 

sobre algo tão próximo a nós, como disse MacLuhan em seu livro Revolução na 

Comunicação (1980, p.13), “A atual revolução eletrônica já se encontra de tal modo 

difundida que temos dificuldade em afastarmo-nos dela para a examinarmos objetivamente, 

de uma certa distância”.  
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Como símbolo dessa nova Era, temos o Facebook, rede social desenvolvida por Mark 

Zuckerberg, um estudante de Harvard, em 2004. O site proporciona reunir amigos, 

conhecidos e desconhecidos em um perfil que mostra as características do usuário, - a partir 

daí cria um novo modo de relacionamento, seguido, hoje, por milhões de pessoas de todos 

os países.  No livro Bilionários por acaso, Mezrich cita (2010, p77), “A ideia de Mark era 

mesmo diferente. Era transferir seu círculo social da vida real para a internet”. 

Segundo o próprio fundador, Mark Zuckerberg, o objetivo inicial do Facebook era facilitar 

as relações entre os amigos da mesma faculdade, já que os estudos impediam conversas e 

encontros pessoais. Mas com o passar do tempo, um tempo bem curto, já que na internet 

tudo acontece muito rápido, o Facebook começou a substituir o mundo real e servir 

principalmente para comunicação. 

Por ser um local na web, logo, multimídia, o Facebook reúne todos os sistemas em sua 

estrutura. O usuário é atraído pela linguagem, pelas imagens e pelo som, tudo pensado para 

haver fácil interação, a ponto de o site virar peça essencial no cotidiano da pessoa. 

“Bilionários por acaso: a criação do Facebook” apresenta o seguinte: 

 

Embora o the facebook estivesse no ar havia pouco tempo, ele já vinha mudando 
a rotina de Harvard e se insinuava a entrar na rotina de qualquer um: você 
acordava, checava o Facebook para ver quem o havia convidado para ser seu 
amigo e quais convites tinham sido aceitos ou rejeitados. Então você ia cuidar 
das suas coisas. Quando voltasse para o quarto, depois de ver uma menina bonita 
ou mesmo alguém por quem você passou no refeitório, bastava procurar no 
Facebook e convidá-la para ser sua amiga (MEZRICH, 2010, p.102). 

 

E é essa dinâmica desenfreada que está causando, ainda em pequena escala, uma mudança 

em diversas estruturas sociais. Por ser recente, ainda não se pode ter certeza se mudará para 

melhor ou pior, mas isso ficará mais claro a longo prazo, visto que não é uma situação 

passageira.  

Como tudo que é novo e que entra em nossas vidas de forma brusca, sem algum preparo, 

essas redes tomaram grandes proporções, chegando a atingir a sociedade real/física. 

Abordado por John Thompson, o tema é colocado no livro A Mídia e a Modernidade: Uma 
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teoria social da mídia: “O uso dos meios de comunicação implica a criação de novas formas 

de ação e de interação no mundo social, novos tipos de relações sociais e novas maneiras de 

relacionamento do indivíduo com os outros e consigo mesmo (2002 p.13)”. 

 

COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO 

Dentre essas mudanças ainda em curso, o destaque está na comunicação. A comunicação 

como um todo teve seu início juntamente com a vida humana, afinal, desde os primórdios 

as pessoas precisavam passar e receber informações. Sendo assim, todos os estudos feitos 

até hoje sobre os variados tipos de comunicação tiveram a participação ativa do estudioso. 

Essa relação implica na influência do pensamento teórico na ação comunicativa, pois, pela 

lógica, o estudioso é contemporâneo à linguagem que estuda. E isso acontece também em 

relação à internet. 

O fato é que antigamente a comunicação era feita de forma linear, sendo mais fácil 

pesquisar os elementos e o contexto da ação. Hoje, a comunicação se tornou um 

conglomerado cheio de formas e meios que atravancam as pesquisas e os resultados.  

 

Os meios eletrônicos de comunicação do homem pós-letrado contraem o mundo, 
reduzindo-o às proporções de uma aldeia ou tribo onde tudo acontece a toda 
gente ao mesmo tempo: todos estão a par de - e, portanto, participarem em tudo - 
tudo o que está acontecendo, no minuto em que acontece (MCLUHAN, 1980, 
p.16). 

 

O que temos de mais novo em termos de comunicação são as relações interpessoais através 

da internet. Essa tecnologia trouxe para nós uma nova forma de linguagem e entendimento. 

O que antes era focado na mensagem, hoje se reflete no meio. A internet e suas vertentes 

transformaram a linguagem escrita, as formas de expressão e as relações sociais. Mezrich 

escreveu (2010, p.77), “A ideia de Mark era mesmo diferente. Era transferir seu círculo 

social da vida real para a internet”.   

E visto que a comunicação pela internet se dá principalmente pela escrita - na internet é 

necessário digitar para ser ouvido, como se a escrita e a fala se fundissem num só ponto -  o 
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verbal começou a sofrer modificações a fim de facilitar e deixar a troca de informação mais 

rápida. Diante disso, o Facebook passa a ser uma das principais fontes de difusão dessa 

nova linguagem e começa ainda a inovar com a relação palavra-imagem, com diferentes 

formas de expressão e de interesses de grupos.  

É uma situação que favorece a preferência pelo visual e motiva o entendimento, ou intenção 

de, apenas pela interpretação de um símbolo. Mas como analisa Flusser (2010, p.45), “O 

registro de imagens, contudo, deve ser evitado por ocasião do escrever. Escrever deve 

explicar as imagens, racionalizá-las. O pensar imagético, representacional e imaginário 

deve ceder ao conceitual, discursivo, crítico”. 

É possível analisar esse meio com um olhar crítico, tendo como embasamento não a teoria, 

mas o que se está pondo em prática nas relações online e off-line, afinal, já há pessoas que 

estão trazendo a linguagem virtual para a vida real, e isso terá, sem sombra de dúvidas, 

consequências estruturais, tanto na comunicação, quanto na sociedade.  

Analisar a linguagem e a forma como ela se faz atualmente, requer um rumo. No caso do 

entendimento do texto e da substituição dele pela imagem nos últimos anos, a Análise do 

Discurso é a melhor forma de chegar ao ponto, pois, com ela, além da escrita, pode-se 

chegar ao contexto em que o assunto está inserido, como diz Maria Virgínia Amaral em seu 

livro O avesso do discurso: 

 

 A análise do discurso nos possibilita enxergar para além da aparente 
transparência da linguagem, identificar no funcionamento dos discursos e sua 
história, que sustenta e possibilita a atuação discursiva na prática social, 
propondo-nos avessar o discurso e observar nos seus meandros outros dizeres 
(2007, p. 11). 

 

O discurso é entendido como algo referente à interação social. Segundo Marcuschi (2010, 

p.19) “mesmo que realizada por um organismo individual, a enunciação humana é sempre 

um ato social.”. É o ato do uso da linguagem para interagir com outro ou vários indivíduos. 

Nessa área, há diversas formas de análise, visto que, a linguagem pode ser usada de forma 

oral ou escrita. O mesmo autor ainda escreve: “Os domínios discursivos operam como 
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enquadres globais de superordenação comunicativa, subordinando práticas sociodiscursivas 

orais e escritas que resultam nos gêneros.” (2010, p.194). 

A tarefa de comunicar algo para tanta gente é, antes de tudo, complexa. O ato deve ser 

pensado e programado para que a mensagem chegue com o sentido no qual foi criada. Mas 

nas redes sociais, isso fica mais fácil. O meio é puramente interativo e tem como tema 

questões que estão em voga para a maioria. Logo, colocar uma mensagem no Facebook está 

totalmente ligado com o contexto no qual os internautas estão inseridos: “Podem também 

ser analisadas no seu aspecto singular, como uma mensagem que existe, aqui e agora, em 

um determinado contexto, oferecendo-se à percepção.” (SANTAELLA, 2004, p.48). 

 

CONTEXTO HISTÓRICO 

Pensando no avanço das máquinas e do poder que elas dão aos humanos, a tecnologia veio 

realmente para facilitar as nossas vidas. Mas levando em consideração que um grande feito 

afeta toda uma estrutura, e que os processos tecnológicos afetam a forma de pensar e de agir 

da sociedade, organismos como a comunicação teve parte de sua estrutura refeita. 

A comunicação é muito mais do que simplesmente emitir e receber uma informação. Ela 

faz, através de um signo comum, com que todo um grupo se entenda. É com ela que 

expressamos nossas opiniões e geramos histórias. É por isso que uma mudança em sua 

estrutura pode afetar tanto a sociedade atual quanto as futuras. 

E falar de linguagem é lembrar suas regras e como ela influência o comportamento de uma 

sociedade. Logo, uma mudança na linguagem de hoje, afetará a sociedade de amanhã. 

Segundo Edward Lopes (1989, p.27), “as regras linguísticas são regras do comportamento 

social dos indivíduos e, sob esse título, fazem parte da tábua de valores que uma geração 

transmite àquela que a sucede.”.  

Dentro das redes sociais, em especial o Facebook, a mudança da forma de se comunicar 

está estritamente relacionada às mudanças sociais e históricas. A análise do discurso 

trabalha em cima dessa possibilidade, encontrando no objeto de estudo – o texto, uma 

forma de entender todas as mudanças. 
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A mudança mais visível está na diminuição de palavras em uma construção textual. Os 

internautas tendem a “enxugar” a história/pensamento/opinião de forma a deixá-las mais 

fáceis de serem lidas. Mas antes de pensarem no receptor, têm indiretamente a consciência 

de que textos curtos, com palavras simples são muito mais fáceis de serem elaborados.  

Mas essa característica não é algo intencional, criada pelos próprios internautas. Ela é uma 

consequência de todo um histórico de não valorização do texto e da leitura. Há algum 

tempo, principalmente com o avanço das tecnologias, a teoria e a produção textual vem 

perdendo espaço para a TV, rádio e internet. 

Sem aprendizado e direcionamento não há forma de se chegar à escrita. Com essa análise, 

percebe-se que o discurso tende a ser conduzido para o campo do visual. Na internet é 

muito mais comum encontrar imagens fazendo referência a um conceito ou opinião, do que 

textos baseados em teorias.  

Com a imagem, os usuários das redes sociais conseguem maior facilidade em se expressar e 

também em ser entendido, já que o texto requer muitas manobras, como a acentuação e o 

contexto. Isso fica claro na citação de Marlene Teixeira (2005, p.15), “Em sensação de 

fracasso diante da palavra, tantas vezes registrada na produção literária, está também 

presente nas mais corriqueiras expressões de língua corrente: ‘Não sei se me fiz entender’, 

‘É isso mesmo que você quer dizer?’, ‘Não compreendo bem.’ , ‘Isso não quer dizer nada.’ 

.” 

A forma como uma pessoa se expressa pode não fazer sentido algum para o receptor. É 

preciso um contexto comum e nível de estudo parecido para que um assunto ou palavras 

sejam compreendidos por ambos participantes do processo comunicacional. 

Sendo assim, o que se pode perceber é que a produção na web tem muita ligação com o que 

se desenvolve fora dela. O pensamento descrito numa postagem no Facebook está 

estritamente ligado ao que o internauta vive e entende do mundo real. Seja em termos 

gramaticais ou de opinião, o texto unido à imagem ou sozinho demonstra o embasamento 

do ser fora do computador.  

O uso da internet influi diretamente no uso da linguagem. Sendo ela um meio em que a 

comunicação acontece pela digitação (escrita da web) e, mais ainda, pelos códigos visuais. 
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O fato é que, com tantos estímulos de cores e imagens, as letras já não despertam tantos 

interesses, logo, a produção verbal, dentro e fora da escola, começa a diminuir.  Flusser cita 

(2010, p.70), “Com os novos códigos dos computadores tornamo-nos iletrados de novo.”.  

Esse acontecimento faz parte de um ciclo, sendo assim, todas as etapas, influenciam o ser a 

ter mais ou menos habilidade com o verbal. A criança ensinada na escola de forma teórica, 

pode ou não, desenvolver interesse por produção textual e, por consequência, uma fala e 

escrita corretas frente às normas cultas. Mas esse mesmo ser pode não captar as técnicas 

ensinadas e aprender de forma informal, com outras pessoas e também com a internet. 

Diante disso, a linguagem ganha outras formas de aprendizado e interfere não só na 

comunicação interpessoal, como no desenvolvimento geral de um ser humano. A 

diminuição da escrita afeta diretamente a evolução do homem como ser pensante e crítico. 

 

Somente quando se escrevem linhas é que se pode pensar logicamente, 
calcular, criticar produzir conhecimento científico, filosofar - e, de 
maneira análoga, agir.” (FLUSSER, 2010, p.22). 

 

Mas há na internet, antes da linguagem, o visual, pois as interações que no mundo off-line 

acontecem com a fala, na web são resolvidas pelo que se vê.  

 

As mensagens podem ser analisadas em si mesmas, nas suas propriedades 
internas, quer dizer, nos seus aspectos qualitativos, sensórios, tais como na 
linguagem visual, por exemplo, as cores, linhas, formas, volumes, movimento 
dinâmica (SANTAELLA, 2004, p.48). 

 

Acontece que, a partir do momento em que a palavra é escrita, como acontece no Facebook, 

ela pode ser entendida tanto como uma mensagem verbal, quanto como uma mensagem 

visual, como diz Pietroforte: 

 

Fala-se imagem da fotografia, da pintura, da escultura, da arquitetura, etc, 
sugerindo que imagem se refere a qualquer manifestação numa semiótica 
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plástica. [...] Qualquer palavra-própria das semióticas verbais, quando escrita, é 
antes vista que ouvida, o que faz desse registro linguístico uma semiótica 
sincrética em que se combinam palavra e imagem escrita (2008, p.33). 

 

Sendo assim, o que se pode perceber é que a produção na web tem muita ligação com o que 

é desenvolvido fora dela. O pensamento descrito numa postagem no Facebook está 

estritamente ligado ao que o internauta vive e entende do mundo real. Seja em termos 

gramaticais ou de opinião, o texto unido à imagem ou sozinho demonstra o embasamento 

do ser fora do computador.  

 

MÉTODO 

O objetivo desse projeto foi analisar os diversos usos da linguagem verbal dentro do 

Facebook e descobrir como ela está sendo adaptada e utilizada junto à imagem.  

Para isso foi utilizada a pesquisa Exploratória de Dados Secundários, através de livros de 

teorias sobre a comunicação geral, sobre o novo tipo de comunicação na internet e 

alterações na estrutura escrita para ascensão de imagens como mensagem. Os principais 

teóricos estudados foram: Lúcia Santaella, José Fiorin e Marshal MacLuhan.  

Na segunda etapa foi feita a pesquisa Descritiva Qualitativa, destinada ao objeto de estudo, 

o Facebook. Nela foram analisados perfis de jovens com idade entre 18 e 22 anos, durante o 

período de manifestações, para coletar imagens sobre o assunto.  

Por fim, todos os dados coletados, teóricos ou não, foram reunidos, analisados e 

interpretados de acordo com o tema do artigo.  

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO  

Para entender melhor essas mudanças, é possível analisar as imagens compartilhadas dentro 

do Facebook entre junho e julho de 2013, período em que ocorreram as manifestações por 

todo o Brasil, e, a partir daí, entender a relação texto-imagem e contexto na comunicação 

via internet.  
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A escolha desse momento se deu devido à grande produção de conteúdo, a maioria tendo 

como característica a união entre o visual e o verbal. Nesse período de manifestações, 

muitas imagens já existentes, outras manipuladas por programas de imagens e as fotos reais, 

tiveram sua estética unida a uma frase e sua reprodução feita em grande escala. Nesse 

sentido, não importa quem criou ou postou pela primeira vez a imagem, e sim a sua 

representação e o que ela significa para cada pessoa que irá compartilhá-la.  

Ao analisar as postagens de uma determinada amostra de perfis do Facebook nesse período, 

muitas imagens relacionadas com as manifestações foram encontradas. A primeira é a 

imagem abaixo, com a frase “Desculpe o transtorno. Estamos mudando o Brasil.” É o 

primeiro exemplo desse cenário e uma das que teve maior repercussão nas redes sociais. Ao 

tratar do tema que estava em voga no momento, ela se tornou um símbolo para os usuários 

que compartilharam algo sobre o assunto.  

Essa grande distribuição de imagens/mensagens que acontece no Facebook, acaba por tirar 

o significado real do que está sendo passado, e isso também aconteceu a essa foto: 

 

                                                     Fonte: Facebook.com.br 

A frase que compõe a imagem perde o seu sentido de texto por que vira uma foto. Dessa 

forma, ela passa a ter características que só fazem sentido para quem estava inserido no 

contexto do momento em que ela foi criada.  

 



 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 
 

  
 

 

 207 

Nosso percurso analítico ou metodológico pode dar conta das questões relativas 
às diferentes naturezas que as mensagens podem ter, às suas misturas possíveis 
(palavra e imagem, por exemplo), aos seus processos de referência ou 
aplicabilidade, e aos modos como, no papel de receptores, as percebemos, 
sentimos e entendemos, enfim, como reagimos diante delas (SANTAELLA, 
2004, p.49). 

 

Escrita apenas com letras maiúsculas e tendo uma composição curta, a frase lembra um 

título. Este, como sabemos, tem a intenção de chamar a atenção, não de passar uma 

mensagem, e é isso que acontece com essa frase. Magalhães explica (1993, p.50),  “Parte 

componente e importante da mensagem, o título é um fator estratégico da articulação do 

texto, podendo desempenhar tanto a função factual e de chamado, como função poética e 

expressiva.”.  

Provavelmente, a mensagem que o criador da frase gostaria de passar, não teve adesão de 

toda a massa, pois tirada do contexto, ela não representa nada. Tem apenas o sentido de 

chamar a atenção para algo que está implícito.  

Mas ao colocá-la dentro do ambiente em que a foto foi tirada, mesmo a frase tendo a 

mesma composição, a chance do espectador entender a mensagem é muito maior. 

 

                                                   Fonte: Facebook.com.br 
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A frase, na verdade, faz parte de um cartaz usado em uma das manifestações do período 

citado acima. Ela está inserida no contexto social que muitas pessoas fizeram parte, e isso é 

mostrado na foto. 

A multidão na rua, as bandeiras e os outros cartazes ajudam a passar a mensagem inicial da 

frase do cartaz principal. Por isso essa foto foi uma das mais compartilhadas durante o 

período das manifestações.  

E dentro do contexto, mesmo não fazendo sentido para algumas pessoas, a frase ajuda a 

imagem a passar a mensagem. Ou seja, o verbo aqui acaba sendo um complemento do 

visual.  

Outra imagem emblemática desse período e que teve grande repercussão nas redes sociais, 

foi essa:  

 

                                                 Fonte: Facebook.com.br 

 

Essa imagem também tem o verbal como elemento de discurso. Logo, a frase colocada em 

destaque teve a intenção de comunicar algo sobre um determinado tema.  

Para os que estavam a par da situação no período de junho/julho desse ano (2013), o 

discurso fez todo o sentido. A frase “Enfia os 20 centavos no SUS!” teve como ideia 

relacionar o aumento da passagem do ônibus, que foi de 20 centavos, com a má 

administração da saúde pública do Brasil. 
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Mas para os que não tiveram contato com as notícias, o uso do duplo sentido pode ter 

dificultado o entendimento do tema. É isso que Fiorin explicita em seu livro Para Entender 

o Texto - Redação e Leitura: 

 

Normalmente, ao construir um texto, seu produtor pretende que haja uma 
adequação entre o que disse e o que deseja dizer. Quando alguém diz a outra 
pessoa “você é grosseiro”, está querendo dizer o que disse, ou seja, que a pessoa 
em questão não tem a educação, não tem modos refinados. É claro que essa 
adequação entre o que se diz e o que se quer dizer, nem sempre ocorre (2008, 
p.193). 

 

Como um discurso voltado para a web tem elementos e sentidos bem específicos, pode-se 

analisar também nessa imagem o uso do texto todo em letra maiúscula, que dá o sentido de 

grito. Esse tipo de construção passa a ideia de imposição, é uma forma de se mostrar brava 

ou pedir atenção.  

 

                                                  Fonte: Facebook.com.br 

A frase faz parte de uma foto, como pode ser visto acima. Logo, a questão não verbal pode 

dificultar o discurso ou deixá-lo menos linear.  

O texto apenas verbal tem como estrutura básica o título e o conteúdo dividido por 

parágrafos, sendo fácil chegar ao tema e à conclusão, mas numa foto como essa, isso não 
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ocorre. O espectador pode olhar para a frase e para o rosto da menina ao mesmo tempo, o 

que acaba por dispensar a principal intenção, que é a de comunicar sobre um fato.  

 

Se, na linguagem verbal, é impossível conceber uma palavra encavalada em 
outra, na pintura, por exemplo, várias figuras ocorrem simultaneamente. Quando 
contemplamos um quadro, captamos de maneira imediata a totalidade de seus 
elementos e, depois, por um processo analítico, podemos ir decompondo essa 
totalidade (FIORIN, 2008, p.372). 

 

Por último, temos essa outra imagem do mesmo período que levanta outras questões. Uma 

delas é a utilização de um poema popular de Vinícius de Moraes “A casa”, para citar os 

problemas do país em um dos muitos protestos que houve.  

 

                                                Fonte: Facebook.com.br 

Mas é claro que o entendimento do texto depende de alguns elementos: Primeiro, o leitor 

precisa conhecer o poema, depois saber o que estava acontecendo no Brasil naquele 

momento.  

O cartaz carrega uma espécie de paródia – estrutura que utiliza da comédia para modificar o 

sentido de alguma obra já existente. Nesse caso, a pessoa que escreveu a frase, mudou a 

estrutura do poema e seu sentido, mas escreveu de uma forma com que a rima ficasse igual 

a do original.  
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                                                      Fonte: Facebook.com.br 

A mudança da estrutura do poema e também a forma bagunçada em que as letras estão 

dispostas na cartolina poderiam causar certa confusão na hora de entender o texto. Mas o 

fato dele ter relação com o poema e fazer parte de uma foto que mostra uma das 

manifestações, acaba deixando o entendimento do cartaz mais fácil.  

 

Quando se trata de um bom texto, por trás do aparente caos, há ordem. Quando, 
após várias leituras, encontra-se o fio condutor, a primeira impressão de 
desorganização dá lugar à percepção de que o texto tem harmonia e coerência 
(FIORIN, 2008, p.35). 

 

Toda a comunicação da internet, por mais diferente que pareça ser, faz sempre referência ao 

texto verbal. A diferença é que a utilização e a ligação com a imagem vêm dando forma a 

uma nova estrutura que, para os internautas, faz mais sentido e é de mais fácil compreensão.  

 

CONCLUSÃO 

Entender a atual situação da linguagem verbal dentro do Facebook requereu o entendimento 

da comunicação de uma forma geral, desde seu surgimento. E a conclusão é que a 

linguagem verbal, como vários outros elementos, possui um ciclo de evolução e, hoje, se 

encontra em decadência devido aos meios tecnológicos.  
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Por causa desses mesmos meios, a interação e a comunicação estão cada vez mais em voga, 

mas o verbal, especificamente, perdeu espaço para as tantas facilidades que a internet e os 

aparelhos eletrônicos disponibilizam.  

E nesse ponto, pode-se concluir que sim, o verbo está sofrendo várias adaptações – como as 

abreviações e os códigos da linguagem digital – e está sendo substituído pelas imagens, 

pelo menos dentro do Facebook.  

O visual é mais fácil de ser entendido e de ser transmitido, além de atrair mais atenção. No 

caso da rede social, gera maior número de curtidas e muito mais popularidade para quem 

compartilhou a imagem. Por isso o texto está ficando em segundo plano.  

 

REFERÊNCIAS 

AMARAL, Maria, O avesso do discurso: Análise de Práticas Discursivas no Campo do 

Trabalho, São Paulo: Edufal, 2007. 

FIORIN, José. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2008. 

FLUSSER, Vilém. A escrita: Há futuro para a escrita? São Paulo: Annablume, 2010. 

LOPES, Edward. Fundamentos da Linguística Contemporânea. São Paulo: Cultriz. 11ª 

edição, 1989. 

MACLUHAN, Marshall, Revolução na Comunicação, São Paulo: Zahar, 1980. 

MAGALHÃES, Elisa. A articulação do texto. São Paulo: Ática, 1993. 

MARCUSCHI, Luíz. Produção Textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: 

Parábola, 2010. 

MEZRICH, Ben. Tradução de Alexandre Matias. Bilionários por acaso: a criação do 

Facebook. São Paulo: Intrínseca, 2010.  

PIETROFORTE, Antonio. Análise do texto visual – a construção da imagem. São Paulo: 

Contexto, 2008. 

SANTAELLA, Lúcia. Semiótica Aplicada. São Paulo: Thomson, 2004. 



 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 
 

  
 

 

 213 

TEIXEIRA, Marlene. Análise de Discurso e Psicanálise. São Paulo: Edipucrs,  

THOMPSON, John, A Mídia e a Modernidade: Uma teoria social da mídia, São Paulo: 

Vozez, 2002. 

www.suapesquisa.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 
 

  
 

 

 214 

RETROSPECTIVA SOBRE A AQUISIÇÃO DE LINGUAGEM: A 
RELAÇÃO ENTRE TEORIAS E O CINEMA 

 
Juliana PIZZOLATO 

Regina BRITO 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 
Trabalho submetido ao IV Fórum de Pesquisa CCL - 2014, na  modalidade Artigo Científico. 

Aluno: Juliana Escames Pizzolato Curso: Letras E-mail: julianaescames@gmail.com 

Orientador: Dra. Regina Pires de Brito E-mail: rhbrito@mackenzie.br. 
 
RESUMO 

Este artigo parte de uma retrospectiva teórica sobre o processo de aquisição de linguagem, 
com base em bibliografia especializada e materiais específicos, tendo como centro a 
Psicolinguística. Nesse percurso, focalizamos quatro vertentes representadas por teóricos 
distintos, a saber: Piaget, Vygotsky, B.F. Skinner e Chomsky. Em seguida, procuramos 
relacionar os aspectos teóricos levantados a algumas obras cinematográficas: O Menino 
Selvagem, em 1969, de François Truffaut; O Enigma de Kaspar Hauser, em 1974, dirigido 
por Werner Herzog; Nell, de 1994 dirigido por Michael Apted; e o Documentário: Crianças 
Selvagens, de 1994. Com esse confronto, pretendemos verificar em que medida esses filmes 
recorrem (ou não) a questões cientificamente tratadas pela Psicolinguística. 

PALAVRAS-CHAVE: psicolinguística; aquisição da linguagem; análise de filmes 
 

INTRODUÇÃO 

SOBRE A PSICOLINGUÍSTICA 

Disciplina criada a partir da convergência de dois campos das Ciências Humanas, a 

Psicologia e a Linguística, a Psicolinguística visa estudar o comportamento humano 

correlacionando a língua com a fala. Enquanto a Linguística faz a descrição e a 

sistematização dos processos e unidades que organizam as línguas naturais, considerando a 

relação entre sociedade e a interação dos indivíduos que por elas se representam, a 

Psicologia concentra-se nos estudos sobre linguagem, na análise e na interpretação do 

funcionamento verbal do sujeito, como condutas e comportamentos linguísticos. Assim 

sendo, entende-se a Psicolinguística como a união das duas ciências, que tem como objetivo 
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estudar “os processos psicológicos implicados na aquisição e no uso da linguagem” (RÉ & 

PRÉNERON, 2010, p.14), visando à compreensão da linguagem humana verbal e 

procurando abranger a mente como uma mediação com a língua.  

Segundo o Dicionário de Termos Linguísticos, Psicolinguística é o:  

 

Ramo da linguística que estuda a relação entre processos mentais e a linguagem 
verbal. Essa relação implica, por um lado, estruturas cognitivas como a 
percepção, a memória, a atenção e, por outro, processos de produção que 
permitem ao indivíduo construir uma interpretação a partir de uma cadeia de 
sons e, ainda, processos e mecanismos de aquisição de uma língua natural e 
desenvolvimento da capacidade de linguagem. Os estudos sobre aquisição e 
desenvolvimento da linguagem, resultando do contributo de várias disciplinas 
(Psicologia do Desenvolvimento, Psicometria e Patologia da fala) para além da 
Linguística, desenvolveram-se paralelamente às outras áreas da Psicolinguística, 
e de modo consistente ao longo do tempo. CLARK & CLARK (1977) / 
GARNHAM (1985) / NEWMEYER (ed.) (1988). 

 

Um dos temas mais instigantes dessa disciplina é o processo de aquisição de linguagem. O 

questionamento acerca de como a fala é balbuciada pelas crianças em seus primeiros meses 

de vida é, de fato, um fator externo que pode estar relacionado com a mente ou não, 

dependendo das teorias disseminadas desde o século XX. Esse escopo da Psicolinguística 

foi estudado por vários teóricos, procurando desenvolver um método eficaz de compreensão 

sobre a origem da fala. Desses, destacamos, em ordem cronológica: Jean Piaget (1923), Lev 

Vygotsky (1929), B.F. Skinner (1953) e Noam Chomsky (1957). Entretanto, foi com 

Chomsky (1957) que ocorreu maior divulgação da Psicolinguística e dos estudos sobre o 

processo de aquisição de linguagem, ao apontar que a Linguística estaria atrelada 

internamente à cognição e ao desenvolvimento da fala. 

A Psicolinguística foi apresentada a partir de um texto de N.H. Proncko, no artigo: 

“Language and Psycholinguistics: a review” (1946) em que traça um paralelo entre as duas 

ciências: a Psicologia e a Linguística. O autor propõe que a Psicolinguística seja uma 

disciplina dupla, com possibilidades de correlacioná-la no âmbito do comportamento 

humano e da linguagem/fala humana. Nesse texto, Proncko apresenta a relação que há entre 
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as disciplinas e como a Psicolinguística pode trazer novos olhares para o estudo sobre o 

desenvolvimento humano.  

Foi na década de 50 que a Psicologia e a Linguística juntaram-se, a partir da contribuição 

do Estruturalismo, com Ferdinand de Saussurre (Curso de Linguística Geral); em 1916; e 

do Comportamentalismo (behaviorismo, desenvolvido por Chomsky). Essas teorias 

possibilitaram o surgimento da Psicolinguística como um meio de comunicação entre as 

ciências humanas citadas. Entretanto, apenas com a Teoria da Informação (1948), a 

Psicolinguística alcançou um enquadramento epistemológico mais adequado.  

Surge, então, a Gramática Gerativa Transformacional, proposta por Chomsky, que consistia 

no processo inatista de aquisição de linguagem, fornecendo informações de como, onde e 

quando se dá o desenvolvimento da fala. O modelo chomskyniano era totalmente inatista, 

baseado no desempenho e na competência do indivíduo para desenvolver o ato da fala de 

maneira eficaz. Chomsky criticou o behaviorismo de Skinner, mas não impediu que outras 

vertentes teóricas ganhassem espaço na teoria da aquisição de linguagem na 

Psicolinguística, como é o caso da corrente cognitivista, com Piaget e Vygotsky. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A aquisição de linguagem fora bastante discutida em décadas passadas. Diversos teóricos 

analisaram e apresentaram teorias que procuravam explicar como se dá o desenvolvimento 

da fala em crianças. Nesse cenário, a Psicolinguística foi o ponto de partida para que novas 

possibilidades fossem descobertas e inovadas. Com a finalidade de refletir sobre a aquisição 

de linguagem, apresentamos aspectos teóricos de trabalhos de pesquisadores interessados 

em explicar o fenômeno da linguagem em crianças: Piaget, Vygotsky, Skinner e Chomsky. 

 

PERSPECTIVA DE JEAN PIAGET 
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Jean Piaget19 (1999) baseia-se no cognitivismo, segundo o qual o desenvolvimento da 

linguagem em crianças se dá pela capacidade de interação entre ela e o mundo externo, os 

instrumentos. Preocupado em traçar uma ponte entre o pensamento e a linguagem, Piaget 

afirma que há uma conexão entre o sujeito que realiza as ações e as experiências vividas. 

Logo, a criança, por meio de experiências, consegue interagir socialmente e ativar sua 

comunicação efetivamente. Entretanto, Piaget adverte que, ao mesmo tempo em que a 

criança consegue ficar exposta a isso, ela também deve estar preparada para atingir o 

sucesso. Para isso, é necessário passar por estágios para conseguir uma perfeita 

sincronização entre ela e o ambiente. 

Piaget formulou sua hipótese a partir do fato de que a criança não necessita da interação 

com o outro, já que sua evolução cognitiva se dá por ela mesma, de forma individual; é um 

processo egocêntrico. Nesse aspecto, a linguagem passa a ter um papel fundamental de 

forma individual, em que o interlocutor não aparece como agente transformador no papel 

comunicativo da criança. Em outro momento de sua vida, ela passa a se socializar por 

vontade própria, sem influência, pois sua maturidade foi alcançada com sucesso.  

Os estágios pelos quais a criança passa para entender como a sociedade é regida são: 

• Sensório-motor, de 0 a 18/24 meses, que precede a linguagem; 

• Pré-operatório, de 1/2 a 6/7 anos, fase das representações, dos símbolos; 

• Operatório-concreto, de 7/8 a 11/12 anos, estágio da construção da lógica; 

• Operatório-formal, de 11/12 anos em diante, fase em que a criança raciocina, 

deduz etc. (RÉ & PRÉNERON; 2006; p.22) 

O primeiro estágio caracteriza-se pela assimilação e o contato por meio das sensações. A 

criança usa seus sentidos para interagir com o meio, isto é, com os objetos que 

proporcionam o desenvolvimento da linguagem e da inteligência. No pré-operatório, surge 

o conceito de função simbólica, em que a criança articula os objetos em seu redor e começa 

                                                
19Sir Jean William Fritz Piaget (1896 – 1980) foi um psicólogo suíço que revolucionou o modo como se via o 
desenvolvimento mental infantil, iniciando sua carreira acadêmica em Biologia, Psicologia, Epistemologia e 
Educação. A partir de 1923 seus livros acerca do pensamento infantil e como se é dado, são lançados, 
sucessivamente: A linguagem e o pensamento na criança (1923); O raciocínio da criança (1924); A 
representação do mundo na criança (1926); A causalidade física na criança (1927); e O julgamento moral na 
criança (1931). 
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a representá-los por meio de sua intuição e consegue ter percepção dos acontecimentos que 

acontecem perto dela. No terceiro estágio, a criança já é capaz de perceber as noções de 

tempo e casualidade, ou seja, pelas experiências concretas do cotidiano, é possível formar 

vínculos com o mundo real de maneira efetiva. O último estágio se aplica à adolescência, 

período dedicado ao mundo real, onde há uma independência em relação às suas atitudes; 

há hipóteses, deduções, e não se baseia em objetos e sim em experiências e realidades.  

Para Piaget, o desenvolvimento da linguagem da criança é o produto da interação com o 

objeto. Está biologicamente determinado em sua mente o quanto, quando e como deve 

entender certos tipos de percepções relacionados à realidade. Piaget também se baseia na 

técnica racionalista, segundo a qual possuímos em nossa mente um gatilho pronto para ser 

desenvolvido, conforme o tempo passa; assim, a linguagem é desenvolvida de maneira 

efetiva. 

 

PERSPECTIVA DE LEV VYGOTSKY 

Lev Vygotsky20 (1929)21 com sua teoria interacionista, partiu dos estudos de Piaget e 

formulou conceitos próprios a partir da aquisição da linguagem das crianças em interação 

com os adultos. Segundo ele: 

 

Todo conhecimento se constrói socialmente, pela aprendizagem nas relações 
com os outros. O adulto tem, aqui, um papel fundamental no processo de 
aquisição de linguagem, funcionando enquanto regulador/mediador de todas as 
informações que as crianças recebem do meio. Essas informações são sempre 
intermediadas pelos que as cercam e, uma vez recebidas, são reelaboradas num 
tipo de linguagem interna, individual (RÉ & PRÉNERON: 2006; p.23). 

 

                                                
20Lev Semenovitch Vygotsky (1896 – 1934) viveu na Rússia e formou-se em Direito. O encanto pela área da 
psicologia deu-se em 1928, ao analisar o estudo psicológico acerca das obras de arte. Estudos de Piaget, da 
Psicanálise e do Behaviorismo fizeram com que ele se dedicasse a entender o desenvolvimento intelectual das 
crianças, publicando os principais livros: The Problem of the Cultural Development of the Child (1929); Ape, 
Primitive Man, and Child: Essays in the History of Behaviour (1930); Tool and symbol in child development 
(1934). 
 
21 Em 1929, Lev Vygotsky escreve seu primeiro artigo sobre o processo de aquisição de linguagem em 
crianças, chamado: The Problem of The Cultural Development of The Child. 
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O interacionismo faz com que a criança estabeleça relações entre as ações dos adultos e sua 

capacidade de entendimento acerca delas. É por meio da interação com o adulto que a 

criança aprende como se portar no mundo futuramente, quando conseguir, sozinha, realizar 

comportamentos e atitudes reais de acordo com sua percepção. De acordo com Vygotsky, o 

papel do adulto é de instruir a criança a partir de sua Zona de Desenvolvimento Inicial 

(quando a mesma não tem noção e não entende o sentido da ação), fazendo com que ela 

aproxime suas próprias ações e atinja o sucesso quando alcança a Zona de Desenvolvimento 

Final (tem controle sobre a ação ensinada “inconscientemente”). 

A fala é desenvolvida a partir de estágios que facilitam a percepção de mundo por meio de 

jogos, brincadeiras e gestos. Além disso, a criança tende a copiar e a imitar as ações dos 

adultos, gerando atitudes novas e significativas, cabendo ao mediador explicá-las da melhor 

maneira. A interação com o ambiente (intermediador) promove amplo conhecimento 

coletivo acerca das coisas que rodeiam o mundo. O simples gesto de apontar, bater, 

choramingar, cutucar, podem trazer significados importantes ao desenvolvimento mental e 

comunicativo; afinal, a criança, por meio de interação com o adulto, entendeu, 

conscientemente, que tal gesto significa uma dada realidade e assim por diante. 

O conceito de instrumento é visto como essencial para ajudar a criança a se portar no 

mundo. O instrumento em si é o mediador da ação; logo, o ambiente também faz diferença. 

Mas é necessário ter em mente que o adulto tem de estar realizando as ações perto da 

criança e não apenas as expondo; e o instrumento é catalisador dos símbolos que as crianças 

selecionarão para realizar uma ação independentemente daquilo que fora ensinada pelo 

“instrumentador”. 

Vygotsky afirmava que o Interacionismo era a base de qualquer relação humana, podendo 

ser comparada à ideia do cognitivismo de Piaget; entretanto, há divergências entre as 

teorias: o interacionismo parte do pressuposto da maneira como a mente é condicionada por 

meio da interação com outro agente; a linguagem se dá exclusivamente desse jeito, com o 

acúmulo de pensamentos e ações, capazes de transformar a mente para um futuro 

totalmente independente. 
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PERSPECTIVA DE B.F. SKINNER 

B.F Skinner22 (1953) também analisou o processo de aquisição de linguagem em crianças. 

Com base no Behaviorismo, desenvolveu análise minuciosa, caracterizada em primeira 

instância por estímulos e respostas. Pela sua teoria, a criança só consegue desenvolver o ato 

da fala a partir de influência externa e pautada no “certo” e “errado”. A cada estímulo dado, 

há uma resposta e a cada resposta certa, a lição é aprendida; a cada resposta errada, a 

“Pergunta” é repetida, até estar completamente preenchida na mente.  

Baseado inicialmente em aspectos comportamentais e sensoriais, a hipótese behaviorista 

iniciou-se com a publicação de seu primeiro livro, Verbal Behavior (1957), cuja principal 

tese era: “[E]m todo comportamento verbal há três eventos importantes a serem 

considerados: um estímulo, uma resposta e um reforço” (p.81). Assim, para Skinner, a 

aprendizagem necessita desses três conceitos juntos, já que, a partir de um condicionamento 

operante dirigido à criança, o resultado pode ter duas perspectivas: o correto e o errado. O 

correto seria o prêmio e a criança conseguiria o sucesso por meio de seu comportamento 

operante; o errado deverá ser corrigido e repetido para que haja completa “obediência” 

acerca de seu comportamento.  

Na hipótese behaviorista, o processo de estímulo e respostas faz com que o 

desenvolvimento da fala (e, assim sendo, do aprendizado), seja totalmente mecânico e 

automático, e não espontaneamente ou por parte da criatividade da mente em criar algo 

novo. Assim, o comportamento da criança é sistematizado a condições operantes e a 

reforços estimulantes, capazes de conduzi-la a processos positivos e negativos acerca do 

aprendizado da fala e da realização da mesma. Para melhor compreensão, é importante o 

conceito de Condicionamento Operante:  

 

Inclui todos os movimentos de um organismo dos quais se possa dizer que, em 
algum momento, têm um efeito sobre ou fazem algo ao mundo em redor. O 

                                                
22Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) nasceu na Pensilvânia e tentou, primeiramente em ser escritor. Com o 
fracasso e desilusão, se interessa pelo comportamento humano e seu desenvolvimento. Em 1928 entra em 
Harvard para cursar psicologia, iniciando sua fase acadêmica, com diversos pós-doutorados. Em 1953 lança 
seu livro, considerado como manual básico da teoria comportamentalista, Ciência e Comportamento Humano. 



 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 
 

  
 

 

 221 

comportamento operante opera sobre o mundo, por assim dizer, quer direta, quer 
indiretamente. (KELLER e SCHOENFELD, 1970, p.10) 

 

Assim sendo, os reforços também fazem parte dessa condição comportamental de Skinner: 

o reforço positivo seria aquele que fortalece comportamento correto; o reforço negativo 

seria o que fortalece um comportamento que deve ser removido completamente. Outro 

conceito importante para Skinner é o da extinção, um comportamento, uma reação 

indesejada e inadequada que necessita de ser removida imediatamente.  

O estímulo tem também um grande papel; dependendo da situação, a condição e o contexto 

definem o que deve ser feito ou não. Para isso, a existência da obediência, tentativa e erro, 

consequentemente levando à punição ou ao sucesso. Skinner acreditava que a aquisição da 

linguagem se dava desse jeito, e as crianças aprendiam conforme suas tentativas, os 

estímulos que eram dados e os reforços obtidos. A partir disso, a criança consegue definir 

suas escolhas, dependendo do tipo de castigo que lhe foi dado por conta de um 

comportamento errado. Assim, o aprendizado parte do pressuposto de que as crianças 

necessitam do acompanhamento de um adulto para que ele seja o denominador comum, isto 

é, o controlador da situação.  

Em suma, a proposta de Skinner, 

 

Não considerava a mente como um componente fundamental para justificar o 
processo de aquisição. Para ela, importava o fato de o conhecimento humano ser 
derivado da experiência e de a única capacidade inata que ela possuía ser aquela 
de formar associações entre estímulos ou entre estímulos-respostas. Por essa 
razão, a teoria behaviorista acredita que a criança é uma “tábula rasa”, ela só 
desenvolve seu conhecimento linguístico por meio de estímulo-reposta (E-R), 
imitação e esforço (RÉ & PRÉNERON; 2006; P.18) 

 

PERSPECTIVA DE NOAM CHOMSKY 
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Noam Chomksy23 (1957) procurou desenvolver uma teoria que explicasse a origem da fala 

humana. Para tanto, elaborou a teoria inatista ou teoria gerativista, que se relacionaà 

corrente racionalista desenvolvida por Platão (séc IV a.C), em que há três tipos de ideias 

que permeiam nossa mente: ideias fictícias (criadas), ideias adventícias (de fora) e ideias 

inatas (pré-determinadas). Chomsky focaliza o último conceito, formulando as bases de 

uma Gramática Universal (G.U), isto é, inata e pré-determinada, capaz de proporcionar o 

desenvolvimento da linguagem de maneira universal e eficaz. Assim, a proposta 

chomskyniana levará em conta o processo de criatividade do ser humano, refletindo na 

“capacidade [...] de fazer uso da linguagem no seu dia-a-dia” (QUADROS, 2007, p.26). 

Afirmando que a criança possui uma Gramática Universal, sendo capaz de realizar funções 

cognitivas acerca da linguagem de forma altamente efetiva e coerente, o autor acredita que 

a mente é responsável pelo desenvolvimento da fala, e que nós temos um dispositivo inato 

para ligar essa “chave”. Ao estarmos em contato com o ambiente e com outras pessoas, a 

criança tem a competência inata de falar em uma estrutura sintática correta. A base não é a 

imitação e sim a Gramática Universal que ela tem e que permite que faça uma escolha entre 

diversas possibilidades e acerte. 

Quando nascemos, temos um sistema pré-determinado em nossa mente para ser usado 

quando necessitamos, independentemente do que ouvimos ou vimos. A criança consegue, 

por meio dessa pré-disposição, chegar à comunicação efetiva com o ambiente e com sua 

família. Entretanto, quando não há interação, não tem como acionar esse dispositivo, já que 

ela não foi estimulada ou influenciada a querer fazer isso. É necessário que a fala seja 

desenvolvida a partir do contato, mas não precisamente devido à fala de outras pessoas, e 

sim com a interação e ambiente. A criança, em suas primeiras tentativas em atingir uma 

comunicação e aquisição de linguagem efetiva, oferece falas truncadas e fragmentadas, mas 

que, de qualquer forma, já conhece, inconscientemente, devido à sua GU, regras complexas 

de estruturação sintática e etc.: 

                                                
23Avram Noam Chomsky (nascido em 1928, na cidade da Filadélfia), ainda é atuante em suas perspectivas 
acerca do inatismo. Em 1945, inicia sua graduação em Linguística e Filosofia na Universidade da Pensilvânia. 
Foi em 1957 que sua obra principal, Syntactic Structures, auxiliou o entendimento sobre o processo de 
aquisição de linguagem. Hoje, Chomsky é professor de Linguística no Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts. 
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Tal teoria fundamenta-se na observação de que a criança, simplesmente por viver num meio 

em que se fala uma determinada língua, começa a produzir sons dessa língua, a desenvolver 

e a adquiri-la, e aos 3/4 anos já está com sua “gramática” quase completa. [...] De acordo 

com o autor, pelo fato de as propriedades da língua serem tão abstratas e complexas, elas 

seriam transmitidas geneticamente – daí o termo inato, trata-se de algo biologicamente 

determinado – e, portanto, as crianças já as conheceriam (competência) antes de terem 

contato com sua língua. [...]. Contudo, esse conhecimento inato só é ativado no contato com 

outro/falante, trabalha a partir de sentenças (input) e gera como resultado a gramática da 

língua à qual a criança estava exposta, por meio de um dispositivo: o DAL (Dispositivo de 

Aquisição de Linguagem). Mas para que o processo se inicie, não basta essa capacidade 

inata, é preciso que a criança esteja em um determinado meio (social, cultural etc), em que 

haja pessoas falando, para que seja estimulada a falar (performance). (RÉ & PRÉNERON, 

2006, p.19-20). 

Em 1981, Chomsky reformula sua teoria, que passa a ser conhecida como Teoria dos 

Princípios e Parâmetros. Nessa perspectiva, 

 

A GU passa a ser constituída por dois tipos de princípios: os princípios rígidos, 
que qualquer gramática final terá que incorporar, e um sistema de princípios 
abertos, chamados de parâmetros. Esses últimos apresentam um valor final e 
definitivo no processo de aquisição, pois captam as variações das línguas através 
de opções determinadas pela GU, sendo essas muito limitadas por serem em 
número finito e por possuírem, por hipótese, apenas dois valores, que 
tecnicamente se expressam na forma positiva ou negativa. Quando todos os 
parâmetros estão fixados, a criança atinge o estado estável. (QUADROS, 2007, 
p.30). 

 

A partir disso, para Chomsky, a criança também tem uma capacidade em fazer uma escolha 

de acordo com o contexto em que está inserida. Certas estruturas só serão escolhidas se a 

criança necessitar delas em algum momento de sua vida. Por isso, há uma diferença entre os 

parâmetros e os princípios. Enquanto um permite a criatividade, outro define a opção 

correta naquela determinada situação. Nesse sentido, a criança seleciona o que é certo e 

descarta, inconsciente e biologicamente determinado, o resto. 
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Chomsky relaciona o processo de aquisição de linguagem com uma faculdade que já temos 

em nossa mente, e que só precisa ser estimulada e desenvolvida para ser acionada de 

maneira eficaz e eficiente. A proposta inatista e gerativista afirma que já temos essa 

capacidade de desenvolver a fala e conseguir realizar o ato, especialmente quando somos 

estimulados a isso, conforme acima.  

Atualmente não despontaram outras teorias acerca do processo de aquisição de linguagem. 

Tanto o cognitivismo (Chomsky) quanto o inatismo (Piaget) continuam em pauta, sendo 

analisados de maneira prática. O desenvolvimento da fala em crianças está sendo estudado 

com maior evidência em crianças surdas ou com alguma patologia.  

 

MÉTODO 

O projeto visou a uma retrospectiva teórica acerca do processo de aquisição de linguagem. 

Com isso, após o levantamento da bibliografia especializada, passamos à seleção de obras 

relevantes e a leitura e resenha das mesmas. Em seguida, concentrando-se na produção 

referente à temática dos quatro estudiosos escolhidos, expusemos um quadro com pontos 

convergentes e divergentes desses estudos. Esse quadro será importante para o 

estabelecimento das categorias de análise do corpus selecionado. Após essa etapa, 

verificamos a existência de obras cinematográficas que utilizam da temática abordada nesse 

artigo. A partir disso, analisamos e comparamos as teorias estudadas com o teor narrativo 

dos filmes a fim de identificar o quanto a visão cinematográfica recorre as pesquisas 

teóricas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

AQUISIÇÃO DE LINGUAGEM EM FILMES 

A partir da década de 60, houve um certo interesse na indústria cinematográfica em tratar 

do processo de aquisição de linguagem.  

Em 1969, François Truffaut produziu o filme O menino selvagem, narrando a história de 

Victor, um garoto encontrado nas florestas francesas em 1798, baseando-se em fatos reais. 
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Victor foi levado a Paris para ser estudado por um psiquiatra, Dr. Pinel, (que insistia na 

ideia de que o selvagem era completamente desprovido de inteligência) e por um estudante 

de medicina, Dr. Itard (interpretado por Truffaut), que pediu a tutela do menino e se 

empenhou em ajudá-lo, já que pensava que seu não-desenvolvimento na linguagem se dava 

devido ao seu isolamento total. Victor não emitia palavras audíveis; comportava-se como 

um animal e sua vida até os 12 anos de idade fora ficar nu em uma floresta na companhia de 

animais selvagens. A obra retrata a dificuldade de Victor em aprender a linguagem, os 

sentimentos e as ações. Foram ensinadas frases mecânicas de fácil memorização e LIBRAS. 

Entretanto, o filme não representa a história real, pois indica que Victor atingiu sucesso e 

felicidade, chegando ao uso efetivo da linguagem. A realidade, no entanto é outra: Victor 

fora abandonado, pois seu progresso havia diminuído muito, levando à perda do interesse 

por seu estudo.  

A partir da informação dada sobre O Menino Selvagem, de Truffaut, analisamos a obra a 

partir de elementos propostos por B.F. Skinner. A teoria behaviorista concentra-se no 

estímulo de certo e errado, isto é, no condicionamento de repetir comportamentos e 

escolhas para atingir o resultado esperado: Victor é condicionado a aprender a linguagem 

conforme os padrões normais. Mesmo que tenha também aprendido LIBRAS, a 

personagem fora estimulada a fazer relações entre objetos para ganhar recompensas, e 

assim, atingir o sucesso do aprendizado. Para Skinner, para que a criança desenvolvesse a 

fala corretamente, seria necessário trabalhar simultaneamente três conceitos: estímulo, 

resposta e reforço. Na obra cinematográfica, além de Victor receber influência externa de 

seu tutor, também era dependente das ações que o cercavam, pois, a partir da resposta ou 

ensinamento dado, Victor necessitava acertar para que fosse assimilasse a informação. 

Influências de ideias defendidas por Chomsky também podem ser verificadas em O Menino 

Selvagem: a tese do inatismo pode ser observada na personagem devido à defasagem na 

produção da sua fala. Como a criança fora encontrada aos 12 anos de idade, a sua 

Gramática Universal não fora acionada e identificada no período certo (a partir dos 3 anos 

de idade). Como Victor não conhecera a linguagem, e não tinha o convívio com o ambiente 

social, o processo de aquisição de linguagem não foi internalizado e aprendido; logo, aos 12 
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anos de idade, a dificuldade e o atraso “mental” eram indícios da inoperância do conjunto 

“linguagem e pensamento”, já que Victor não foi apresentado a ele. 

Em 1974, surge O enigma de Kaspar Hauser, dirigido por Werner Herzog, e que conta a 

história verídica de um jovem que fora trancafiado em uma torre inóspita sem ter acesso a 

qualquer tipo de linguagem. Kaspar foi descoberto em 1828 (1928, no filme), numa praça 

em Nuremberg, Alemanha. Seu padrinho cuidava de suas necessidades básicas e ensinou-

lhe duas capacidades: a palavra "horse" e a escrever seu próprio nome. O filme alemão 

narra como foi difícil para Kaspar se enquadrar e se encaixar na sociedade da época, pois 

parecia uma criança e não sabia demonstrar sentimentos ou desejos. Foram-lhe ensinadas 

palavras-chaves, um pouco de religião e quais os comportamentos esperados em certas 

situações. A habilidade mental de Kaspar era muito precária, pois o processo de aquisição 

de linguagem dele iniciou-se no momento em que fora descoberto/deixado na praça. 

Quando seu progresso evoluía, é assassinado. Depois de morto, Kaspar é estudado e os 

médicos encontraram deficiências neurológicas, aumentando a especulação de um possível 

retardo mental desde quando nascera.  

O Enigma de Kaspar Hauser pode ser analisado a partir das posições de Vygotsky e Piaget. 

Quando Kaspar é descoberto e passa a ter contato com a família que o acolhe, a tese de 

Vygotsky sobre a influência de um mediador, isto é, um adulto, para o desenvolvimento da 

fala pode ser explicitada. Tanto ele quanto Piaget salientavam a ideia de que é necessário o 

ambiente externo, sejam os objetos ou a convivência com outras pessoas, para que haja o 

sucesso no ato da fala. Kaspar conseguiu comunicar-se após lições serem ensinadas, desde 

como pegar uma colher, como repetir palavras. Mesmo que a personagem não tenha tido a 

capacidade de relacionar o pensamento com a ação ou vice-versa, ela foi apresentada a elas 

de acordo com que os personagens coadjuvantes pensavam sobre determinado assunto. 

Entretanto, no decorrer do filme, Kaspar começa a raciocinar, indicando que consegue ter 

suas próprias opiniões. Esse aprendizado foi bem sucedido devido aos fatores externos 

ensinados ao rapaz, tanto o raciocínio quanto a influência do meio em que ele estava 

inserido. 
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Em 1994, o filme Nell e o documentário O segredo das crianças selvagens, foram lançados. 

O primeiro, estrelado por Jodie Foster e dirigido por Michael Apted, traz Nell, uma jovem 

que vivera seus 30 anos com sua mãe e sua irmã gêmea nas Montanhas Azuis da Carolina 

do Norte, nos EUA, sem contato com outras realidades. Infelizmente, sua mãe e irmã 

morrem e Nell foi descoberta. De imediato, suas atitudes equivalem as de um animal; 

entretanto, Nell tem um código linguístico bem específico, ensinado por sua mãe e 

desconhecido pela sociedade. Até que um médico, Dr. Lovell, e uma psicóloga, Dra. Paula 

Olsen, passam a estudar este caso e acabam compreendendo sobre sua vida e pensamento. 

A linguagem de Nell é observada e verifica-se que ela conhece o inglês, mas de forma 

bastante reduzida, devido à leitura da Bíblia que sua mãe fazia a ela. São ensinados 

comportamentos e palavras para que ela possa ser inserida na sociedade sem sofrer 

preconceitos ou ser assediada. Após 3 meses de estudo e contato com Nell, a jovem 

consegue sua liberdade (independência) após constatar que ela consegue exprimir suas 

vontades quando quiser.  

Pode-se perceber a tese do Interacionismo defendida por Vygotsky presente no filme Nell: 

baseando-se no contato com o mundo externo, a personagem consegue atingir o sucesso do 

aprendizado. Ao ver que Nell já possuía uma gramática pessoal, desenvolvida desde 

pequena, o processo de internalização foi adquirido; entretanto, após perder o contato com 

outras pessoas, Nell retrai-se, dificultando a prática de socialização e comunicação. Assim 

sendo, podemos associar a teoria de Vygotsky, pois Nell conseguiu se expressar de acordo 

com os padrões “normais” após ser inserida novamente no contato humano e ambiente 

externo. A personagem teve acesso aos instrumentos que a ajudaram e a capacitaram a se 

portar no mundo e na sociedade, comunicando-se efetivamente, além de conhecer as 

relações humanas e os significados das palavras. 

O documentário O segredo das crianças selvagens traz a história verídica de Genie, uma 

menina de 13 anos que fora aprisionada em seu quarto e acorrentada a uma cama/cadeira 

por seus pais, em Los Angeles, em 1970. Sua comunicação baseava-se em emissões de 

monossílabos e grunhidos, além de agir como um bebê. O caso gerou conflitos e um projeto 

de apoio foi proposto. Médicos acolheram e se dispuseram a cuidar dela, como forma de 

alavancar a sua própria carreira e ajudar na inserção de Genie na sociedade. Genie aprendeu 
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palavras e construção de frases, além de assimilar a significação de ações e sentimentos. 

Devido à sua incapacidade (abuso ou retardo mental), o progresso de Genie diminuiu 

depois de 2 anos de tratamento, levando-a ao abandono por lares adotivos (6 ao todo), 

sofrendo abusos e humilhações, gerando consequências irreversíveis ao seu 

desenvolvimento físico, espiritual e mental.  

A teoria inatista de Chomsky pode ser associada ao teor apresentado no documentário, 

sendo explorado como gatilho para a falta de comunicação de Genie. Chomsky baseava-se 

na ideia da Gramática Universal, a qual já está pré-determinada em nossa mente, cabendo a 

nós a acioná-la quando começamos o processo de aquisição de linguagem. Genie, ao ser 

privada da comunicação, não aprendia como formular frases e períodos simples, devido a 

sua idade já avançada. Chomksy explica sobre o período crítico, onde as crianças tem certa 

idade para acionar a G.U. Genie não teve acesso a ela, provocando essa defasagem em 

relação a outras crianças. Assim, a falta de memorização e competência foi a causa da não-

comunicação de Genie quando fora resgatada.  

Em todos os filmes, essas pessoas são muito parecidas, devido ao seu isolamento e a vida à 

margem da sociedade. A zoomorfização está presente em todos os casos, em que o 

comportamento humano foge do estereotipo correto (padrão: nascer, balbuciar, andar, falar 

e assim por diante). Além disso, o fato de a linguagem não ter sido desenvolvida 

corretamente e em um tempo determinado, acarretou consequências permanentes na vida 

dessas pessoas. O oportunismo e a falta de sensibilidade para com os casos de “crianças 

selvagens” foi/é muito frequente. O isolamento total dessas crianças promoveu uma forte 

dificuldade de socialização, ao pensarmos que qualquer atitude nova que elas 

desenvolveriam, proporcionariam a primeira experiência em tudo. Aliás, é possível 

enxergar nessas obras cinematográficas, as teorias abordadas, mesmo que sejam em 

proporções diferentes.  

 

CONCLUSÃO 

Como vimos, Piaget e Vygotsky estudaram o pensamento humano por meio da análise do 

processo da aquisição da linguagem pela criança, – buscando compreender a construção da 
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racionalidade dos seres humanos, como os homens controlam seu comportamento, sua 

subjetividade, como passam a representar o mundo e as “coisas” e os “fatos” do mundo no 

qual se inserem, construindo identidades. Nessa perspectiva, o fator social vincula-se ao 

processo de aquisição de linguagem nas crianças, provando que a influência externa, seja 

por meio de instrumentos ou pessoas, é capaz de estabelecer melhor desenvolvimento da 

fala e do raciocínio. Já Noam Chomsky tentou estabelecer a relação entre fala e mente por 

meio de fatores biológicos, propondo a existência de uma Gramática Universal pré-

determinada, faltando-lhe, apenas, o acionamento para a compreensão da fala e o seu 

desenvolvimento. Skinner, por sua vez, baseava-se em uma ordem behaviorista, segundo a 

qual a criança, por meio de estímulos positivos e negativos, adquiriria a linguagem 

conforme suas atitudes diante de algum fator ou comportamento condicionado. 

Embasados em estudos da Psicolinguística, pudemos refletir acerca do processo de 

aquisição de linguagem e, em seguida, verificamos a presença de aspectos discutidos por 

esses teóricos em algumas produções cinematográficas. Os quatros filmes selecionados – 

Nell, O enigma de Kaspar Hauser, O segredo das crianças selvagens e O menino selvagem 

- apresentam um enredo que focaliza questões tratadas pela Psicolinguística, 

especificamente o desenvolvimento da fala. Naturalmente, pela natureza dos filmes, não há, 

em nenhum deles, digressões teóricas ou aplicação explícita de conceitos. De qualquer 

forma, todos promovem o questionamento e instigam o público a pensar na complexidade 

que envolve o processo de aquisição da linguagem. 
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RESUMO 

Com o desenvolvimento da tecnologia, o livro físico tem encontrado nos seus pares 
eletrônicos, e também em diversas outras mídias, possibilidades de ir além das palavras e 
gravuras, interagindo com o leitor através de outros elementos como o áudio ou uma ação 
do leitor para dar continuidade à história. Apesar dessas possibilidades, a quantidade de 
histórias que possuem múltiplas interações é limitada. Livros em áudio, interativos, novelas 
gráficas e outros recursos são realizados separadamente, cada um com seu profissional 
específico, e publicadas para este ou aquele público alvo. Neste artigo, irei apresentar uma 
pesquisa que está sendo realizada para mostrar a viabilidade de uma história ser contada 
utilizando todas as mídias simultaneamente e o espaço que o mercado oferece para esta 
multimídia literária. 

PALAVRAS-CHAVE: Mídias; Literatura; E-book; Multimídia; Evolução 
 

INTRODUÇÃO 

O conceito de literatura tem se modificado com o tempo de modo que outras mídias, e não 

somente os livros, podem ser considerados literatura e mesmo após a última interação entre 

o texto e o leitor acontecer, a literatura ainda se faz presente, conforme Lajolo: 

 

A literatura é porta para variados mundos que nascem das várias letras que dela 
se fazem. Os mundos que ela cria não se desfazem na última página do livro, na 
última frase da canção, na última fala da representação nem na última fala da tela 
do hipertexto. Permanecem no leitor, incorporados como vivência, marcos da 
história de leitura de cada um. Tudo que lemos nos marca. (2001, pp.44-45) 
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Portanto, é possível compreender que "a Literatura, do mesmo modo que as demais Artes e 

as Filosofias, as Religiões e as Ciências, é uma forma ou tipo de conhecimento"(MOISÉS, 

1975, p.21). Ao encaramos a literatura por esse prisma, podemos ver uma ampla bagagem 

literária no mundo tecnológico atual, observando jogos, websites, webcomics, e-books, 

novelas gráficas e muitas outras mídias como uma forma de literatura. Assim, ao 

compreendermos que a literatura tem formas variadas é possível entender que é possível 

criar literatura utilizando todas essas formas em conjunto. 

 

 

Capa do livro Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll, Editora L&PM, 1998 
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JUSTIFICATIVA 

A evolução da tecnologia permitiu que novos gêneros literários surgissem com o passar do 

tempo, além de tornar o livro físico mais acessível através de suas versões digitais. Desse 

modo, o número de pessoas que tem interesse nas mais variadas histórias cresce em um 

ritmo acelerado e, por mais que o livro físico seja insubstituível para muitos, a aceitação 

desses novos gêneros pode ser comprovada através da rápida expansão do mercado de e-

books. 

Esses gêneros também ganharam um espaço significativo entre muitos jovens, que levam o 

fator história como um dos mais importantes ao escolher novelas gráficas, jogos e outras 

interações, mesmo aqueles que não têm um hábito de leitura regular. 

Observando esta tendência moderna e unificando-a com o clássico, é possível criarmos um 

novo gênero que una todos os outros gêneros e intrigue os mais variados interesses 

literários em maior ou menor escala.  

 

 MÉTODO E OBJETIVO 

Ao se lidar com a proposta de um novo gênero literário, é preciso levar em consideração 

não só a recepção dos leitores, mas também a viabilidade do mercado. Assim, foi escolhida 

a obra de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas (1865), em vista do grande número 

de releituras existentes em outras mídias, procurando identificar a aceitação do público e o 

sucesso das obras, com o objetivo de evidenciar o potencial de uma única publicação com 

um maior número de interações e, a partir disso, demonstrar o potencial evolutivo do livro e 

da arte de contar histórias, tendo como aliada a evolução tecnológica e abordando variadas 

plataformas midiáticas. 

Serão analisados: o romance Alice no país das maravilhas (1865), de Lewis Carroll, como 

ponto de partida; uma de suas adaptações cinematográficas: Alice nos país das maravilhas 

(1951), dos Estúdios Disney; uma novela gráfica: Alice no país das maravilhas (2010), de 

Lewis Carroll, adaptada por Lewis Helfand; um jogo: Alice: Madness returns (2011), para 

os consoles de PlayStation 3, da Sony, Xbox 360, da Microsoft e para computador; e um 
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livro em áudio: Alice no país das maravilhas, de Lewis Carroll24, todos fiéis ou inspirados 

pelo hipotexto. Como parte da análise serão observadas as alterações realizadas para a 

adaptação da obra hipotexto para esta ou aquela mídia específica ou se a obra foi relida sem 

qualquer tipo de alteração.   

 

RESULTADOS PARCIAIS 

Com Alice no País das Maravilhas, Lewis Carroll se destaca na Inglaterra Vitoriana ao 

escrever para crianças buscando não instruí-las ou dar-lhes lições, mas entretê-las. 

Embutido no texto, há inúmeras críticas a sociedade mascaradas ou suavizadas pelo estilo 

nonsense - uma técnica que utiliza o ridículo ou o absurdo como o normal - de sua história. 

Desse modo, ao mesmo tempo que as crianças se sentiam cativadas pelo universo diferente 

e curioso, como a própria protagonista Alice, os adultos também apreciaram a obra e todos 

os seus detalhes que poderiam ser descobertos, apesar - mas talvez justamente por - ser 

escrito tendo como público-alvo as crianças. 

Uma obra com esta bagagem foi alvo de curiosidade pelas gerações, gerando as mais 

variadas releituras que conhecemos hoje, cada uma delas tão peculiares quanto a original, 

algumas com variações e outras não. As gravuras, presentes no original e em suas releituras, 

têm uma importância ímpar, pois, como diz a própria Alice no primeiro capítulo, “(...) e de 

que serve um livro sem figuras nem diálogos?” (2005, p.13). Enquanto críticos associam o 

livro "sem figuras nem diálogos" a própria sociedade Vitoriana, podemos analisar a frase 

em seu sentido literal ao levar em conta que o próprio Lewis Carroll desenhou para seu 

livro e, apesar da editora ter contratado um desenhista profissional para as versões finais 

desses desenhos, a importância de ter essas gravuras em sua obra a ponto de, mesmo 

reconhecendo que seus desenhos eram amadores, ter tal esforço em produzi-los, revela uma 

interação midiática que trouxe resultados positivos para a obra em questão. 

                                                
24 http://www.audiobooktreasury.com/alice-in-wonderland/ 
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O jogo de Croqué da Rainha, por Lewis Carroll 

 

Conforme a jornada percorrida pela protagonista no País das Maravilhas, o tempo 

cronológico e psicológico se intercalam, mantendo a linearidade dos fatos e permitindo que 

a Alice debata sua situação internamente, mesclando o narrador observador com as ideias 

da garota para que possamos descobrir não somente um personagem redondo, mas também 

a postura conflitante àquela esperada pela sociedade. Portanto, apesar dela se portar como 

uma adulta, o que é o esperado pela sociedade de acordo com suas ideologias, Lewis 

Carroll mantém a moral da personagem intacta, mas a lança em uma aventura 

antagonizando a sociedade Vitoriana. 

Toda a aventura vivida por Alice pode ser atribuída a simples causa da jovem seguir o 

Coelho Branco, ou ainda de sua pura curiosidade pelo diferente. O País das Maravilhas, que 

é encontrado após a queda pelo buraco do Coelho, pode ser visto como uma manifestação 

da imaginação infantil, uma crítica a visão de Carroll da era Vitoriana. 

Avançando pelo País das Maravilhas surgem vários personagens no caminho de Alice, a 

maioria deles caricaturas dos homens e mulheres da sociedade Vitoriana, sendo a relação 

mais evidente entre a Rainha de Copas e a Rainha Vitória, pois enquanto uma é temida e 
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não possui respeito algum, o que é evidenciado pelas execuções ordenadas que não são 

efetivadas, a outra não possui poder de decisão dentro da monarquia parlamentarista. 

Entre os personagens, temos: 

Coelho Branco – um coelho branco de colete e relógio de bolsa, que no início da história 

está atrasado e apressado. Ele é tímido, agressivo e pode ser comparado com a visão que 

Alice, ou o próprio autor, tem dos adultos. Quando Alice vai atrás dele e caí na toca do 

Coelho, entrando no País das Maravilhas, pode-se associar com a pressa que a garota ou a 

sociedade tem para que ela cresça, desencadeando a jornada; 

Lagarta – quando Alice encontra com a lagarta, ela está sentada em cima de um cogumelo 

fumando um narguilé. Rígido, ele corrige Alice e a ensina sobre o País das Maravilhas, 

ensinando-a a se adaptar ao ambiente a sua volta. A imagem da lagarta pode ser comparado 

com a de um educador que se preocupa com seu aluno e busca prepará-lo para o mundo; 

Gato de Cheshire – diferente dos outros habitantes do País das Maravilhas, o Gato de 

Cheshire é o único que age de acordo com os padrões de Alice e do mundo de que ela veio, 

explicando que ali é o jeito de pensar da garota, e consequentemente da sociedade, que são 

loucos e não os costumes ou pensamentos dos outros habitantes do País das Maravilhas. Ele 

pode ser comparado com o bom senso de Alice, a consciência que lhe sugere como se 

portar diante disso tudo; 

Chapeleiro – popularmente conhecido como Chapeleiro Louco, ele passa os seus dias 

“preso” na hora do chá, segundo ele, pelo próprio tempo. É rude e provocador com Alice, 

embora no julgamento esteja nervoso e temeroso. O Chapeleiro pode ser comparado com os 

costumes que Alice não compreende e que é obrigada a encarar conforme envelhece; 

Rainha de Copas – uma autoritária tirana, a Rainha de Copas ordena que, por qualquer 

motivo que não a agrade, o responsável por esse motivo tenha sua cabeça cortada. Ela é 

temida por todos no País das Maravilhas por ser explosiva e impaciente. Ela representa o 

coração de Alice em conflito entre as regras do dia-a-dia contra seus sentimentos 

impulsivos típicos das crianças. 
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O mais próximo que se pode encontrar de um antagonista em Alice no País das Maravilhas, 

é a Rainha de Copas. Assim que ela aparece, seu desgosto inicial por Alice somado por seu 

impulso em ordenar que os guardas decapitem qualquer um por qualquer motivo que a 

desagrade representam uma série ameaça, mas logo descobrimos que ela não representa 

uma ameaça real. 

A história atinge seu clímax no julgamento do Valete de Copas, aonde ele é acusado de 

roubar as tortas que a Rainha de Copas assou. Todos os personagens são convocados pela 

Rainha e o Rei de Copas para o julgamento, inclusive Alice. Demonstrando temor pela 

Rainha, eles prosseguem com o julgamento, mas quando Alice é chamada para depor, ela 

não resiste as incoerências e enfrenta a Rainha e o Rei de Copas. A garota cede e se porta 

como uma menina comum, cansada de tentar entender e respeitar os costumes e o baralho 

de cartas pulam nela. O clímax, no entanto, possui um encerramento peculiar que não 

resolve a situação atual. Esse desfecho se dá quando Alice acorda no mesmo lugar que 

estava no começo do livro e descobre que tudo não passou de um sonho. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O romance através da protagonista Alice apresenta fortes críticas a sociedade Vitoriana, 

tanto através dos personagens quanto dos monólogos da garota no decorrer da aventura. A 

antagonista Rainha de Copas somada com o próprio País das Maravilhas representa a visão 

de Lewis Carroll, um homem com muito contato com as crianças, de que a pressão imposta 

pela era Vitoriana para que as crianças se portassem como adultas comprometiam seu 

desenvolvimento e, através de uma narrativa focada para elas, buscou entretê-las enquanto 

criticava para os leitores mais velhos o mundo em que viviam. 

A obra, com todas as suas vendas, mais as suas variadas releituras, impactou fortemente a 

época e encanta os leitores até hoje principalmente por sua narrativa diferenciada. A ideia 

de alguém ingressar em um mundo que destoa tanto do real foi explorada em outras obras 

que vieram a seguir, como Peter Pan de J. M. Barrie. Portanto, podemos sentir seus 

impactos na nossa literatura até hoje. O estilo "nonsense" foi tão impactado por Lewis 



 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 
 

  
 

 

 239 

Carroll que o termo "jabberwocky", de Alice no País do Espelho, é utilizado como 

sinônimo de nonsense na língua inglesa. 

Analisando os acontecimentos de quando Alice no País das Maravilhas foi publicado, pode-

se observar uma recepção positiva do mercado e dos leitores à comunhão do texto com as 

gravuras, de modo que reforça a base desta pesquisa e fornece dados condizentes com o 

resultado esperado de que, além de possível, pode ser considerada como uma evolução 

natural da mídia literária levando em conta todos os recursos atuais disponíveis.  
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RESUMO 

O tema deste artigo são as novas práticas no consumo a partir dos modos de representação 
nos signos das marcas utilizadas pela juventude contemporânea.  Nesse estudo pretende-se 
avaliar o motivo da preferência de pré-adolescentes e adolescentes – de 13 a 20 anos – pelas 
grifes:  Abercrombie, Hollister e Aeropostale. Os resultados alcançados reiteram as 
hipóteses iniciais deste trabalho que são: o motivo da preferência por marcas conhecidas é 
para ser aceito em determinado grupo; a preferência pelas marcas é somente porque as 
pessoas acham bonitas as roupas; o alto índice de uso das marcas é conquistado, porque 
todas as pessoas do seu  ciclo de amigos usam as mesmas. 
PALAVRAS-CHAVE: Abercrombie;  Hollister;  Aeropostale; jovem; consumo 

 

INTRODUÇÃO 

“A marca é uma conexão simbólica entre uma organização, sua oferta, e o mundo de 

consumo” (PEREZ, 2004, p. 10) A marca é um sinal distintivo, visualmente perceptível, 

que distingue e identifica produtos industriais, comerciais ou serviços, e cuja finalidade é 

diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes, ou seja, a marca indica a procedência e 

qualidade, agregando valor ao produto ou serviço. Em outras palavras, marca é um meio de 

se distinguir perante o consumidor e a concorrência. Com isso, no mundo do consumo, as 

pessoas acabam sendo levadas a seguir as tendências do mercado capitalista, que propõe um 

valor representativo da sociedade dando importância aos indivíduos pelo que eles têm, 

independente daquilo que eles são. “A marca representa a possibilidade de os produtos, 
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mesmo que fugazmente, serem apreciados, reconhecidos e ocuparem na memória do 

consumidor um lugar um pouco mais seguro.” (PEREZ, 2004, p. 3) 

A denominação de um signo como marca está vinculada à ideia de 
distintividade, identidade, autoria e propriedade. Acredita-se que, muito antes da 
existência da escrita, os homens já possuíam nomes (designação verbal), pelos 
quais podiam ser identificados de forma clara e unívoca. A própria assinatura das 
pessoas tem sua origem supostamente nas tribos nômades que utilizavam com o 
objetivo de assinalar a propriedade de seu gado e de seus objetos. A assinatura 
era então o signo de propriedade. (PEREZ, 2004, p.5) 

 

Esses interesses são demonstrados pelo poder de adquirir determinado produto ficando para 

segundo plano a funcionalidade da mercadoria e prevalecendo o status e a representação 

social construída.  

 

Os consumidores podem avaliar um produto idêntico de forma diferente, 
dependendo de como sua marca é estabelecida. Eles conhecem as marcas por 
meio de experiências anteriores com o produto e do programa de marketing do 
produto. Descobrem qual delas satisfazem suas necessidades e quais deixam a 
desejar. À medida que a vida dos consumidores se torna mais complexa, agitada 
e corrida, a capacidade que as marcas têm de simplificar a tomada de decisões e 
reduzir riscos é inestimável. (KOTLER, 2006, p. 269) 

 

AS REPRESENTAÇÕES DA SOCIEDADE DE CONSUMO  

A partir da década de 80, ocorreu uma drástica mudança na postura das crianças, 

adolescentes e adultos em relação a “importância” das marcas, na sociedade de consumo.  

Constata-se que além da pequena necessidade e/ou desejo das pessoas em comprarem 

roupas, acessórios e objetos de marca, poucas marcas existiam, e crianças e adolescentes 

não sabiam nem do que se tratava o assunto. Com o aquecimento do mercado em meados 

da década de 1980, quantias altas foram pagas por marcas em fusões e aquisições. Esses 

preços são justificados muitas vezes pela premissa de lucros extras que podem ser obtidos e 

sustentados pelas marcas, assim como a enorme dificuldade de criação de marcas a partir do 

zero.  
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A partir dos anos 90, os adultos iniciaram a experiência de valorização de algumas marcas, 

enquanto crianças e adolescentes observavam esse comportamento, porém não podiam 

copiá-lo devido à ausência de marcas direcionadas a eles.  Nos dias de hoje as coisas 

mudaram e tomaram um rumo um tanto quanto assustador. Além dos adultos fazerem 

questão de usar grifes renomadas, os adolescentes também desejam esse luxo. Gilles 

Lipovetsky (2007) diz que o esnobismo, o gosto de brilhar, de classificar-se e diferenciar-se 

não desapareceram de modo algum, porém não é mais tanto o desejo de reconhecimento 

social que serve de base ao tropismo em direção às marcas superiores quanto o prazer 

hedonista de sentir uma distância em relação à maioria, beneficiando-se de alguma imagem 

positiva para si. “É sobre um fundo de desorientação e de ansiedade crescente do 

hiperconsumismo que se destaca o sucesso das marcas.” (LIPOVETSKY,2007, p.34)  

Lipovetsky (2007) explica a era de consumo em massa. Fala que tem ciclos dentro da 

mesma, e que o primeiro ciclo inicia-se nos anos de 1880 e  termina com a segunda guerra 

mundial, que acaba substituindo mercados locais por grandes mercados nacionais graças a 

infra – estruturas modernas de transporte e comunicação. Nessa fase também houve o 

aumento na elaboração de máquinas de fabricação contínua, que elevaram a velocidade e a 

quantidade dos fluxos e ocasionando aumento de produtividade. Dessa forma os produtos 

que até o ano de 1980 eram anônimos, foram substituídos pelo marketing de massa, onde 

padronizados, empacotados em pequenas embalagens, distribuídos nos mercados nacionais, 

recebendo um nome e uma marca,  bem como o consumidor foi reeducado para ser o 

“consumidor moderno”, que é o  indivíduo seduzido especialmente pela publicidade. Daqui 

em diante não é mais o vendedor que se filia ao consumidor, e sim a marca, sendo a 

garantia e a qualidade dos produtos transferidos para o fabricante.  

 

AS MARCAS E O PÚBLICO ALVO  

Jovens de 13 anos já pensam somente em marcas internacionais, como Hollister, 

Abercrombie e Aeropostale. Meninas se importando muito com maquiagem, eletrônicos em 

alta, tendo que adquirir cada novidade. Essas marcas estão tomando conta dos adolescentes, 
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e estes desfilam com as camisetas das mesmas. Para Gilles Lipovetsky, (2007) o consumo 

emocional indica a vitória do “ser” sobre o “parecer”, do autêntico sobre o “look”.  

Observando os lugares que essa faixa etária frenquenta, vemos poucos indivíduos que não 

seguem esse estilo. Abercrombie e Hollister são marcas descoladas e praticamente iguais, 

mudando somente a logomarca, que cada uma estampa.  Composto por um público com 

idade de 13 a 20 anos, contempla jovens descontraídos, bonitos, e de físico atlético. Tempos 

depois surgiu a Aeropostale, com o mesmo estilo de roupas, porém com um preço mais 

acessível.  

Essas marcas seguiram o caminho que Kotler defende: “Se instalaram na mente do 

consumidor. É uma identidade perceptiva que tem origem na realidade, mas reflete as 

percepções e talvez até as idiossincrasias dos consumidores.” (2006, p. 269)  E ainda mais:  

 

Branding está ligado a criar diferenças, ou seja, para colocar uma marca em um 
produto, é necessário ensinar aos consumidores `quem` é o produto – batizando-
o e utilizando outros elementos de marca que ajudem a indentificá-lo -, bem 
como a `que` ele se presta e `porque` o consumidor deve se interessar por ele. O 
branding diz respeito a criar estruturas mentais e ajudar o consumidor a 
organizar seu conhecimento sobre os produtos e serviços, de forma que torne sua 
tomada de decisão mais esclarecida e, nesse processo, gere valor à empresa.”  
(KOTLER, 2006, p. 269)  

 

Essas três marcas estudadas correspondem exatamente ao ideal para cada empresa: colocar 

na mente de seu público alvo que elas são os melhores e os ideais para o consumidor, 

fazendo com que o desejo de compra e o pensamento deles só girem em torno dessas 

marcas. “A motivação da compra está relacionada às necessidades e aos desejos pessoais e 

a preferência da marca está ligada ao sentimento que está no imaginário coletivo.” 

(MARTINS, 2006, p. 22) 

 

Sem fazer propaganda impressa ou na tevê, tornaram-se objeto de  desejo de 9 
entre 10 adolescentes brasileiros bem-nascidos... Numa tarde ensolarada de um 
domingo de verão, no bairro de classe média alta de Higienópolis, na capital 
paulista, uma sorveteria recebe uma turma de, pelo menos, 15 adolescentes 
ruidosos.  Além da agitação hormonal típica da idade, dos cabelos bem cuidados 
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e dos sorrisos Kolynos, eles apresentam uma outra característica em comum: 
todos, sem exceção, usam camisetas em que se lê, bem grande no peito, 
Abercrombie & Fitch (A&F).”  (Suzana Borin, Revista Istoé, 2011, 11 de 
fevereiro) 

  

 Qual o motivo pela fixação por essas marcas? O que leva os adolescentes terem 

praticamente a preferência geral pelas mesmas? Essa é a maior prova que o mundo 

capitalista está tomando conta da cabeça de todos, e consequentemente impulsionando-os.  

 

O mundo das marcas não apenas se expandiu para dominar praticamente tudo o 
que pode ser feito, fornecido ou esperado, mas também reinventou relações até 
então tradicionais. Produtos disponíveis somente em alguns locais adquiriram 
renome nacional e internacional, tornando-se fontes geradoras de renda e de 
prestígio mundo afora.” (PEREZ, 2004, p. 4)  

 

Portanto, na sociedade que vivemos atualmente, as marcas tornaram-se fundamentais, não 

só para a necessidade básica das pessoas, mas para o status, reconhecimento e autoestima 

de cada uma. No caso das 3 marcas que serão pesquisadas (Abercrombie, Hollister e 

Aeropostale) na faixa etária escolhida, a marca minimiza os esforços com pesquisas 

comparativas em grande parte das situações de compra e para quase todos os produtos. Os 

consumidores reduzem o tempo de escolha por já possuírem um posicionamento perceptivo 

a respeito da marca, e por, nesse caso já serem um sinal de status para os pré-adolescentes e 

adolescentes.  

A seguir, imagens de exemplo de roupa que cada uma oferece, e pode-se também observar 

que o que as diferencia muitas vezes é somente o nome da marca. 

                         

Abercrimbie & Fitch            Hollister & Co              Aeropostale 
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A marca é uma espécie de “máquina” de produzir significações e, nesse sentido, 
opera na construção de um determinado lócus social. Ao usarmos e 
consumirmos um determinado produto de uma certa marca, estamos nos 
posicionando socialmente, estamos declarando quem somos, do que gostamos, o 
que valorizamos, e assim por diante. Estudos neurológicos mostram que 100% 
da motivação da compra é emocional. De acordo com José Souza Martins: 
“Pesquisadores americanos descobriram, que pessoas que sofreram lesões no 
lado do cérebro que controla as emoções, perdem totalmente a capacidade de 
tomar decisões pessoais e avaliar o preço justo das coisas. Quando isso acontece, 
as decisões das pessoas são feitas por uma lógica puramente racional, sem 
influência da subjetividade emocional. Para a maioria das pessoas, no entanto, a 
razão analisa mas é a emoção que mobiliza. Todo querer é desejo, com origem 
emocional.( PEREZ, 2004, p. 18) 

 

Um dos motivos que me fez ter vontade de estudar esse tema foi o meu irmão de 14 anos. 

Algumas vezes levei ele a sessões de matines. É impressionante. Aquelas centenas de pré-

adolescentes na fila da balada, e todos com o mesmo estilo de roupas. Era raro ver algum 

que não estivesse de jeans ou calça branca, vestido uma camiseta escrita bem grande na 

frente Hollister, Abercrombie ou Aeropostale. A partir disso, comecei a reparar em meninos 

da minha idade. Todos têm o mesmo estilo. Eles, ainda usam outras marcas para variar, 

porém a calça e a camiseta não mudam. 

 

PROBLEMA DE PESQUISA 

Nesse estudo pretende-se avaliar o motivo da preferência de pré adolescentes e adolescentes 

– de 13 a 20 anos –  pelas grifes :Abercrombie, Hollister e Aeropostale, marcas de roupa 

muito parecidas entre si. Assim como registrar a importância e relevância das mesmas, para 

o público pesquisado.   

 

A pesquisa de marketing começa com a identificação ou a definição de do 
problema ou da oportunidade de pesquisa. Problemas geralmente levam a 
oportunidades, portanto, do ponto de vista da pesquisa, as duas palavras são 
usadas de forma intercambiável. (MALHOTRA, 2005, p. 04). 

 

E nossa intenção é: averiguar se meninas ou meninos tem maior preferência por essas 

marcas; verificar se a pessoa conhece as 3 marcas;  identificar se a diferença de idade indica 
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aspiração maior ou menos por determinada marca; analisar por que os adolescentes 

compram essas marcas para elas mesmas se sentirem bem ou para as outras pessoas verem 

que possuem; se as pessoas se sentem excluídas quando não estão com posse dessas 

marcas; se as pessoas já sofreram algum tipo de discriminação por não usar determinada 

marca;  se em seu círculo de amigos há conversas sobre preferência de marcas, entre outras 

questões relacionadas ao consumo, hedonismo e monitoramento dos pais.  

As hipóteses iniciais deste trabalho são: o motivo da preferência por marcas conhecidas é 

para ser aceito em determinado grupo; a preferência pelas marcas é somente porque as 

pessoas acham bonitas as roupas; o alto índice de uso das marcas é conquistado, porque  

todas as pessoas do seu  ciclo de amigos usam as mesmas.  

 

METODOLOGIA 

De forma a cumprir os objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa de campo de acordo 

com as seguintes características. Cabe aqui detalhar o conceito de pesquisa de marketing, de 

acordo com Malhotra (2005)  

 

Pesquisa de Marketing é a identificação, a coleta, a análise e a disseminação 
sistemática e objetiva das informações, e esse conjunto de ações é empreendido 
para melhorar as tomadas de decisão relacionadas à identificação e solução de 
problemas (essas também conhecidas como oportunidades) em marketing. Uma 
vez que o problema ou a oportunidade tenham sido identificados, a empresa 
empreende uma pesquisa de solução de problema para enfrentar o mesmo. 
(MALHOTRA, 2005, p. 4)  

 

Continuando com a análise de Malhotra, é necessário formular um projeto de pesquisa, o 

que, para ele: “É uma estrutura ou um esquema elaborados para conduzir a pesquisa de 

marketing. Ela detalha os procedimentos necessários para obter as informações requeridas.”  

(MALHOTRA, 2005, p. 4)  

A pesquisa aplicada foi a exploratória, pois há pouco conhecimento prévio sobre o 

problema de pesquisa, e tem o objetivo de adquirir o entendimento geral sobre o problema. 

Ela é frequentemente utilizada na geração de hipóteses e na identificação de variáveis que 



 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 
 

  
 

 

 248 

devem ser incluídas na pesquisa. “A pesquisa exploratória proporciona a formação de ideias 

para o entendimento do conjunto do problema, enquanto que a pesquisa descritiva procura 

quantificar os dados colhidos e analisá-los estatisticamente.” (MALHOTRA, 1993, p. 156). 

Para analisar o motivo da preferência de pré-adolescentes e adolescentes entre as 3 marcas 

de roupa, muito parecidas entre si, deve ser realizada uma pesquisa quantitativa por meio de 

um questionário. Este método, de acordo com Kotler: “Consiste num conjunto de perguntas 

que são feitas aos entrevistados. Devido a sua flexibilidade, ele é, de longe, o instrumento 

mais usado para a coleta de dados primários.” (KOTLER, 2006, p. 103) e não devemos 

esquecer que: “Em sua preparação, o profissional de pesquisa de marketing escolhe 

criteriosamente as perguntas, assim como seu formato, sua linguagem e sequencia.” 

(KOTLER, 2006, p.104)  

 

As diretrizes para sustentar o formato do questionário são: especificar as 
informações necessárias; especificar o tipo de método de entrevista; 
determinar o conteúdo de cada pergunta; elaborar perguntas para superar a 
falta de capacidade e de disposição dos entrevistados em responder; 
decidir sobre a estrutura das perguntas; determinar o texto das perguntas; 
colocar as perguntas na ordem apropriada; identificar o aspecto visual; 
reproduzir o questionário; e fazer um pré teste.” (MALHOTRA, 2005, 
p.229)  

 

Nessa pesquisa será usada uma amostra não probabilística. 

 

As amostras não-probabilísticas são selecionadas por critérios subjetivos do 
pesquisador, de acordo com sua experiência e com objetivos do estudo. As 
amostras não-probabilísticas não são obtidas usando-se conceitos estatísticos... 
Os elementos da amostra são selecionados de acordo com a conveniência do 
pesquisador. São pessoas que estão ao alcance do mesmo e dispostas a responder 
o questionário. (SAMARA, 2006, p. 94)  

 

Mais especificamente, foi uma pesquisa por conveniência, a fim de ser concluída mais 

rapidamente.   
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A amostragem por conveniência tem a vantagem de ser barata e rápida. Além 
disso, as unidades de amostragem tendem a ser acessíveis, fáceis de medir e 
cooperativas... Na pesquisa exploratória, em que o objetivo é gerar ideias, obter 
uma nova visão ou desenvolver hipóteses, as amostras de conveniência são 
muito úteis.” (MALHOTRA, 2005, p. 266)  

 

Os entrevistados foram 120 pessoas de 13 a 20 anos, de classe média alta e que se encaixem 

no target das marcas, para mostrarem sua preferência ou não pela marca e 

consequentemente demonstrarem seus motivos. Cabe ressaltar que foi feita uma divisão do 

numero de pessoas entrevistadas de cada idade, sendo em média 15 entrevistados de cada 

faixa etária, não havendo desequilíbrio no resultado da pesquisa.  

Com isso, o tipo de amostragem foi o que desconhece a probabilidade de sorteio dos 

elementos amostrais, não permitindo a extrapolação dos resultados amostrais para a 

população. 

Nesse estudo realizou-se entrevistas pessoais estruturadas, nas quais existe um questionário 

já pronto que o entrevistador deve seguir. No entanto, “Entrevistas pessoais são o método 

mais versátil. O entrevistador pode fazer mais perguntas e registrar observações adicionais 

sobre o entrevistado, como o modo de se vestir e a expressão corporal.” ( KOTLER, 2006, 

p.109) 

 

ANALISE DE DADOS  

A análise da pesquisa tem como objetivo conhecer a motivação que leva o consumidor 

adquirir as três marcas escolhidas, ou uma das três marcas, e principalmente qual o impulso 

que ele recebe para a realização da compra. Temos o objetivo de entender o consumidor, o 

publico alvo dessas empresas, para facilitar uma comunicação com os mesmos. Com 

tabelas dos resultados conseguiremos criar estimativas para entender o publico e conseguir 

falar com ele.  “OS dados coletados em pesquisas quantitativas são sempre tabulados e 

avaliados no sentido de se verificar o nível de coerência dos dados entre si.” (FARIA, 2008, 

p. 97)  
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As entrevistas realizadas serão documentadas em folhas impressas, facilitando o manuseio e 

a análise. Na análise os dados serão tabulados e comparados, e com isso será realizado um 

relatório final da pesquisa.  

 

De acordo com Malhotra, o relatório é onde o estudo será documentado, 
abordando as questões especificas da pesquisa: Descrição da abordagem, 
elaboração do projeto de pesquisa, coleta de dados e os procedimentos de análise 
de dados, resultado e principais conclusões. (MALHOTRA, 2005, p. 8) 

 

A primeira pergunta do questionário era se as pessoas entrevistadas se preocupam com a 

moda na hora de se vestir. Por parte das meninas, os resultados não surpreenderam: Entre os 

13 e os 14 anos a maioria se preocupa muito. Entre os 15 e 17, a maioria não se preocupa, e 

aos 18 voltam a se preocupar. Já os meninos, mais da metade, em todas as idades, com 

exceção aos 16 anos, mostram preocupação com a moda na hora de se vestir.  

Na sequência, a pergunta era com qual parte do conjunto as pessoas mais se preocupavam. 

Tanto para as meninas quanto para os meninos, a peça que mais se preocupam é a camiseta, 

camisa, blusa. Eles entendem que é a parte do conjunto que pode ser um “diferencial” 

maior, e que mais pode chamar atenção.   

A terceira pergunta é em relação ao conhecimento das pessoas sobre a marca. A 

Abercrombie é conhecida por todas as pessoas entrevistadas, de ambos os sexos, com 

exceção de uma minoria mínima com 16 anos. A Hollister, entre 13 e 14 anos tem uma 

minoria que também não conhece. No entanto, a partir dos 15, todos os entrevistados de 

ambos os sexos conhecem a marca. Já a Aeropostale, com 13 anos de mercado tem uma 

minoria de meninas que não conhecem, e aos 15 uma minoria de meninos que também não 

conhecem. Nas demais idades, em ambos os sexos, todos conhecem. Com 13 anos, por 

ainda não estar muito por dentro de marcas e consumo, 29% dos meninos não conhecem 

nenhuma dessas 3 marcas.  

Em seguida a pergunta era se as pessoas tinham roupas de uma dessas 3 marcas. A 

Abercrombie, em todas as idades, aparece em mais de 50% das pessoas como posse, tanto 

para meninas, quanto para meninos, com exceção dos 16 anos, onde aparece com menos de 
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50%. A Hollister também está presente em mais de 50% dos guarda-roupas de meninas e 

meninos de 13 a 20 anos, com exceção de meninas de 20 anos, que tem menos de 50%. A 

Aeropostale segue o mesmo caminho das duas primeiras, porém com um índice menor em 

quase todas as idades. Pode-se notar também que em todas as idades tem uma pequena 

porção de pessoas que contam que não tem nenhuma dessas marcas em seus guarda-roupas.  

Quando é perguntado se as pessoas acham as roupas dessas marcas bonitas, têm-se como 

respostas as mais variadas. Aos 13 anos, a maioria das meninas e dos meninos dizem que as 

roupas são bonitas, e fazem comentários como: "Acho bonitas mas todo mundo usa, por 

isso não gosto muito de usar", "São as melhores roupas para mim", "Apesar de serem 

roupas normais, são bonitas, confortáveis e de boa qualidade" e "Eu gosto dessas roupas 

pois são bonitas, descoladas e uso em qualquer ocasião". Aos 14 anos o “depende” começa 

a ter um crescimento nos gráficos, e vem acompanhado de comentários do tipo: "Algumas 

roupas eu acho diferentes, chamativas, mas outras eu acho comuns", "Algumas peças são 

bonitas, outras não.", "Não gosto das camisetas nem das calças, somente dos casacos". A 

partir dos 15 anos, podemos perceber uma diferença nítida entre os sexos: as meninas 

tentem mais para o “depende”, enquanto os meninos, em maioria, acham que são bonitas. 

Isso pode acontecer por conta de uma maior preocupação entre as meninas de não se 

vestirem parecidas e muito menos iguais, quererem inovar e variar, enquanto os meninos 

não devem se importar tanto, por não terem muitas opções de vestimentas (Normalmente 

usam calça e camiseta). O comentário mais frequente daqui para frente é: "Não gosto das 

que mostram o nome da marca muito grande". Alguns chamam essa exposição de marca até 

de “Outdoor”. Outros comentários seriam: "Gosto somente do moleton pois é confortável, 

mas evito usar as que têm a marca exagerada aparecendo", "Parecem uniformes onde todos 

se vestem iguais", "São camisetas com o nome das marcas, nada de demais". Essa diferença 

entre meninos e meninas segue até os 20 anos. Parando para pensar no que vemos nas ruas, 

esse resultado está totalmente coerente. Homens se vestem de maneira mais simples, não 

tem muito como inovar. Sapato, calça, camiseta e um casaco. Já as mulheres podem contar 

com diversos tipos de blusas, camisetas, camisas e batas. Sem contar com acessórios, saias 

e sapatos.  
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Outra pergunta foi o local onde essas roupas são compradas. A grande maioria das pessoas, 

de ambos os sexos, compraram suas roupas nos Estados Unidos. Alguns compraram no 

Canadá ou Europa, mas a minoria no Brasil.  

Quando foi perguntado se as pessoas acham caros os produtos dessas marcas, a resposta 

também teve uma opinião única. Se comprados no exterior, a maioria das pessoas não 

acham caros os produtos, porém, se comprados no Brasil, acham muito caros.  

Em relação à quantidade de peças dessas marcas que as pessoas têm, foi constatado que até 

os 15 anos, em ambos os sexos, a maioria têm 12 ou mais peças. Aos 16 anos esse número 

cai, dos 17 aos 19 ele volta a aumentar e aos 20 cai novamente. Isso pode ser explicado por 

ter tido uma “explosão” dessas marcas há 4 anos, onde todos queriam usar. Após isso deu 

uma leve acalmada, e atualmente a geração de 13 a 15 anos está realizando outra 

“explosão” das mesmas.  

Uma pergunta muito interessante foi o motivo que leva as pessoas a se interessar pela 

primeira vez por essas marcas. Foi unânime. Os entrevistados de todas as idades e ambos os 

sexos disseram que foi porque acharam bonitas. Uma minoria disse que foi por meio de 

sites e redes sociais, e algumas pessoas disseram que foi porque todos os amigos usavam, e 

então queriam usar também. Em todas as idades pôde-se ver que essa parcela – que não é 

muito pequena – se interessou ao ver amigos usando.  

Outra constatação foi que quando perguntado em qual idade acontece o grande interesse das 

pessoas por essas marcas, a maioria disse que um ou dois anos antes do que tem atualmente. 

Essa pergunta nos faz concluir que entre 13 e 20 anos, o auge dessas marcas variou entre as 

diversas faixas etárias: quem tem 20 anos disse que usava mais com 17anos, quem tem 18 

anos falou com 16 anos, quem tem 15 anos falou com 14 anos, e assim por diante.  

Quando perguntado se no seu ciclo de amizades da pessoa tem conversas sobre roupas, 

constatou-se que a maioria dos meninos começa a ter esse tipo de conversa aos 19 anos, e 

as meninas com 17anos. Porém, desde os 13 anos, existe uma faixa de meninas que já 

conversam, mas é pequena. Em seguida foi perguntado quais eram as marcas preferidas. 

Meninas até os 15 anos preferem Hollister e Abercrombie. Em seguida a Forever 21 foi 

ganhando cada vez mais espaço até chegar aos 20 como líder. Outras marcas que também 
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são muito presentes nas conversas de meninas são Calvin Klein e Zara. Em relação a 

meninos, Abercrombie e Hollister caminham junto com outras muito faladas, como Calvin 

Klein e Armani, as duas primeiras muito mais presente nos meninos mais velhos do que nas 

meninas mais velhas. 

Uma pergunta muito curiosa foi em relação ao possível sentimento de exclusão que o não 

uso dessas marcas pode causar. Apenas uma minoria disse que já se sentiu excluído ou 

deslocado, e que consequentemente sente-se mais enturmado usando essas roupas.  Uma 

hipótese para isso, é as pessoas não quererem enxergar que há uma grande influência de 

amizades em relação a vestimentas. Constatei até algumas respostas que não se justificam, 

como começar usar pois todas as amigas usavam, mas na hora de responder se se sentia 

mais enturmado usando essas roupas, respondia que não. O máximo constatado foi entre os 

14 e 17 anos, que 25% das meninas disseram que já se sentiram excluídas ou deslocadas por 

não estarem usando roupas dessas marcas. Junto com isso, pude constatar comentários 

como: “Depois de um tempo essas roupas tornam-se "uniformes" de festas", e "Ás vezes me 

sinto uma ovelha negra".  

 

 

 

 

 

 

Em outra fase da entrevista, tinham três ocasiões (Jantar fora, Balada, Sair com amigos e 

reunião em família), onde as pessoas teriam que dizer se em determinada ocasião usariam 

uma das 3 marcas estudadas, ou outras. Os resultados estão a seguir: 

• Aos 13 anos, a maioria de meninos e meninas usariam uma dessas 3 

marcas para todas as 4 ocasiões.  

75%	  

25%	  

Você	  já	  sen+u	  excluído	  ou	  descolado	  por	  
não	  estar	  usando	  uma	  dessas	  marcas?	  (17	  

anos)	  

Não	   Sim	  
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• Aos 14 anos, a maioria dos meninos e meninas também usariam uma 

dessas 3 marcas para todas ocasiões, com exceção de reunião em família, 

que torna-se um fato curioso.  

• Aos 15 anos, o cenário muda completamente: Nenhuma menina 

usaria uma dessas 3 marcas para ir à balada, uma minoria usaria para jantar 

fora, e a maioria só usaria para sair com os amigos ou reunião em família. Os 

meninos continuam com a maioria usando nas 4 ocasiões uma dessas 3 

marcas.  

• Aos 16 anos o cenário muda mais ainda. Em nenhuma ocasião e em 

nenhum sexo, a maioria usaria uma dessas 3 marcas.  

• Aos 17 anos nenhuma menina usaria uma dessas 3 marcas para jantar 

fora e nem para ir a balada, e a maioria não usaria em reunião de família e 

nem sair com os amigos. Os meninos voltam a ter preferência por essas 3 

marcas, mas em todos os lugares, meio “empatado”. 

• Aos 18 e 19 anos as meninas continuam com a mesma opinião de 17 

anos, porém para os meninos vai crescendo cada vez mais, em todas as 

ocasiões o uso dessas 3 marcas.  

• Aos 20 anos algumas meninas são a favor de usar essas 3 marcas em 

ambientes mais informais, porém nada em baladas, bares. Os meninos 

mostram que continuam tendo uma grande preferência por essas marcas, mas 

que outras já estão entrando em seu dia-a-dia.  

Para encerrar a investigação, foi perguntado se as pessoas acham que daqui a um tempo não 

vai mais usar-se esse tipo de roupa e/ou dessas marcas. As opiniões também se dividiram. 

Dos 13 aos 15 anos, ficou dividido praticamente meio a meio. Dos 16 aos 17, a maioria 

acha que sim, vai continuar usando esse tipo de roupa, e dos 18 aos 20, a maioria acha que 

não vai mais usar-se. Os comentários também foram variados: "Sempre há um público para 

esse tipo de roupa", "acredito que o ciclo dessas marcas já está em baixa, e muito difundida 

nas massas e são marcas de adolescentes", "É uma moda que já passou e as pessoas já 

enjoaram", "Vou estar mais velha, em ambientes que preciso usar outros tipos de roupa", 

"São modas passageiras, logo outras marcas substituirão", entre outras.  
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CONCLUSÃO 

Concluo ser necessário entender o que se passa na mente do consumidor e conseguir 

conversar com o mesmo. E assim poder contribuir para os estudos de marketing, que vive 

de passar ideias para o consumidor, influenciando os consumidores e gerando novas 

práticas de consumo.   

As hipóteses foram confirmadas: Os meninos gostam, usam e dão muito mais valor a essas 

marcas do que as meninas. Os meninos usam dos 13 aos 20 anos essas marcas, e sentem-se 

bem. Já as meninas usam com esse mesmo gosto ate os 15 em media, depois não querem 

mais.  

Ambos os sexos, nas idades de uso correspondentes, deixaram perceber que se incomodam 

com o que os outros pensam, e que opiniões de amigos são levadas muito em conta: Muitos 

se interessaram pelas roupas por ver amigos ou colegas usando. Porém, na hora de dizer que 

sentem-se excluídos pela falta de uso, ou enturmados pelo uso, não querem se dar conta 

disso. Essa e uma normalidade grande na idade estudada. Os adolescentes nessa fase 

buscam sua estabilidade, aceitação, e controle das situações, ou seja, quanto menos forem 

julgados e expostos, melhor.  Desse modo, pode-se concluir que o uso dessas marcas tem 

sim o intuito de aceitação, os adolescentes podem usar roupas parecidas com as de seus 

amigos para ver se encontram-se, se descobrem seu estilo, seu gosto.  

Por fim, o trabalho alcançou todas as hipóteses lançadas, e as mesmas se confirmaram. 

Deparei-me com alguns dados interessantes, curiosidades e surpresas. Para o meu curso, 

fazer esse trabalho foi muito importante. Em minha profissão trabalharei diretamente com o 

consumo do publico, e posso ter que lidar com situações parecidas com essas dessa 

pesquisa. Agradeço a minha professora Orientadora, Selma Felerico, por toda atenção, 

paciência, auxilio e apoio. Agradeço também ao Colégio Pentágono, escola que estudei 

antes de entrar no Mackenzie, por ter me aberto as portas para realizar esse trabalho com 

seus alunos. Sem esse conjunto não teria esse resultado tão satisfatório e essa realização 

pessoal.  
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RESUMO 

Este artigo é resultado parcial de uma pesquisa que tem a intenção de compreender as 
semelhanças e as diferenças entre a identidade oriental e ocidental nas propagandas no 
Século XXI. Para realização desse projeto, o problema proposto consiste em compreender 
quais são as fortes semelhanças e as diferenças locais na comunicação com os jovens 
orientais e ocidentais, visto que são culturas diferentes. E a hipótese central é de que a 
globalização padronizou as mensagens e os estereótipos, mas as individualidades de cada 
cultura permanecem presentes na publicidade.  
PALAVRAS-CHAVE: Cultura; propaganda; ocidental; oriental; influência. 

 

INTRODUÇÃO 

Devido a grandes transformações decorrentes de mudanças em todos os âmbitos do 

conhecimento humano, que começa desde as inovações tecnológicas até as mudanças de 

comportamento e pensamento, a humanidade começou a enfrentar uma indagação onde até 

então nunca tinha se deparado, uma indagação sobre sua verdadeira identidade.  

Como a identidade é consequência de uma interação entre o indivíduo e a sociedade, isso é 

desmantelado na pós-modernidade, pois essa interação é influenciada por culturas externas 

e por identidades que nos são oferecidas. 

Como propõe o crítico cultural Koberna Mercer, “a identidade somente se torna uma 

questão quando está em crise, quando algo que se supõe como fixo, coerente e estável é 

deslocado pela experiência da dúvida e da incerteza” (MERCER, 1990, p. 43) Antes de 

todas as transformações que nos levaram é a essa crise de identidade atual, as pessoas eram 



 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 
 

  
 

 

 258 

relacionadas à sua nacionalidade, pertenciam aquele lugar, onde suas origens e relações 

estavam baseadas na proximidade.  

Com o nascimento do Estado moderno, o indivíduo começa a deslocar-se e ter contato com 

outras culturas, outros idiomas, outros tipos de pensamento, o que ocasiona em certo tipo de 

difusão, uma comunicação global interligada, onde somos expostos a várias outras 

identidades e podemos escolhê-los mesmo não pertencendo àquela nacionalidade. Desse 

modo as identidades já não são “presas” à nacionalidade e se tornam desvinculadas de 

histórias, lugares e tradições.   

De acordo com Bauman (2005, p. 26): 

 

[...] o nascente Estado moderno fez o necessário para tornar esse dever 
obrigatório a todas as pessoas que se encontravam no interior de sua soberania 
nacional. Nascida como ficção, a identidade precisava de muita coerção e 
convencimento para se consolidar e se concretizar numa realidade [...] 

 

Atualmente, com toda essa exposição de identidades, o sujeito pós-moderno, de acordo com 

Stuart Hall, a identidade torna-se uma “celebração móvel”, onde o indivíduo, o ambiente 

que o rodeia e seus sistemas culturais sofrem mudanças constantes. Agora o sujeito não tem 

uma só identidade, um “eu” coerente, podendo assumir diferentes identidades em diferentes 

momentos. Por isso, “à medida que áreas diferentes do globo são postas em interconexão 

umas com as outras, ondas de transformação social atingem virtualmente toda a superfície 

da terra” (GIDDENS, 1990, p. 6) 

Essa questão nos apresenta pontos negativos e positivos. A parte negativa é que nessa 

sociedade moderna onde suas estruturas são deslocadas, não há nenhum centro ou força 

organizadora comum. Porém há a possibilidade de criarem-se novas identidades e novos 

sujeitos, o que leva a uma nova e constante mudança de pensamento e opinião. 

O conceito básico de publicidade é tornar público uma mensagem que nos informa, 

persuade, agrega valor e nos lembra de algum produto. É a propaganda que nos gera 

consciência, cria expectativas e atitudes positivas, incentiva ao teste e cria lealdade à marca. 

Por isso, a mensagem que vai ser passada ao público-alvo precisa ser adaptada para 
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conseguir atingir todas as identidades, sendo assim é muito importante para um publicitário 

conseguir mapear as identidades comuns do sujeito pós-moderno, pois são tantas que são 

quase imensuráveis, porém o publicitário que consegue adquirir essa informação obtém 

uma maior proximidade coerente dos consumidores a uma marca. 

 

JUSTIFICATIVA 

OBJETIVO 

Ao realizar este projeto de pesquisa, o problema proposto que se pretende aprofundar é 

compreender quais são as fortes semelhanças e as diferenças locais na comunicação com os 

jovens orientais e ocidentais, visto que são culturas diferentes. Para dar luz a este estudo 

algumas questões devem ser contempladas: Existe alguma diferença da visão ocidental e da 

visão oriental, nos aspectos referentes à propaganda? Até onde a cultura pode interferir na 

criação e produção do conceito de uma campanha? Quais são diferenças das propagandas 

ocidentais e orientais? Até onde as diferenças são perceptíveis e influenciadoras na 

sociedade? Quais são as principais diferenças culturais que são levadas em conta na difusão 

da cultura oriental com a ocidental? Há algo na indústria cultural que influencie nas 

propagandas dos países orientais ou ocidentais? Quais são os pontos em comum nas 

propagandas de ambas as culturas? Os pontos comuns das publicidades são resultados de 

alguma influência ou de um consenso mundial? 

 

MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADAS 

O corpus da pesquisa será composto por anúncios orientais – e veiculados em países como: 

Coreia do Sul, Japão, Taiwan e China – e por anúncios ocidentais – peças publicitárias 

brasileiras, dos anos 2.000 em diante e revisões bibliográficas coletadas em diversas fontes 

e publicações, e em seguida comparação e também conclusão dos dados.  

 

PRIMEIROS RESULTADOS  
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Historicamente a cultura ocidental é muito influenciadora, e podemos ver isso claramente 

ao analisarmos sua cultura, sua língua, seus costumes e até mesmo seus anúncios 

publicitários que influenciam muitas outras culturas totalmente diferentes da ocidental, 

porém não são em todos os sentidos que a cultura ocidental prevalece. 

Mesmo depois do nascimento do Estado moderno, que acarretou a perda de vários fatores 

fortes da identidade oriental, ainda assim, com seu histórico de tradicionalidade rígida a 

cultura oriental ainda passa mensagens publicitárias com vários traços culturais e filosóficos 

mantidos até hoje.  

Atualmente, na cultura oriental há um fator que impacta nos anúncios sobre maquiagem 

(imagens a seguir): a maioria dos homens asiáticos também tem o costume de cuidar da 

pele e passar maquiagem além das mulheres, principalmente aqueles que precisam manter 

sua imagem pública, como ídolos e famosos. 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantor Key da banda SHINee    Integrantes da banda 2PM 
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Sandara Park e o grupo masculino SHINee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kimura Takuya, cantor e ator japonês 

 

Há também um perfil de homens chamados os “flower boys” ou “Hwarangs” que é 

equivalente ao metrossexual. A origem do termo vem de samurais do século X que 

cuidavam do corpo e da aparência, e eram conhecidos por serem brilhantes estudantes e 

artistas. Os Hwarangs tinha um código de honra que tinha como base a lealdade ao rei, 

amor e respeito aos pais e professores, confiar e ser digno de confiança para os amigos, 

nunca se retirar da batalha e nunca tirar uma vida sem uma causa justa.  Esse termo só ficou 
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conhecido depois de 1945 onde foi adotado para os metrossexuais que se cuidam e seguem 

tendências e estilos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Integrantes da banda 2PM 

 

Todas as propagandas apresentam atores ou cantores famosos de seus respectivos países, 

isso é consequente de um movimento oriental chamado “Hallyu movement” onde a cultura 

coreana é a que mais se destaca por receber uma maior popularidade na própria Ásia e 

também no Ocidente. 

Nesse movimento oriental, os artistas que são mais visados pela mídia no momento se 

transformam em “ditadores” de moda, beleza e até comportamental, o público das novelas e 

filmes, e os fãs de bandas, todos eles querem ser exatamente iguais aos seus ídolos (que se 

portam como verdadeiros líderes de opinião), considerando até cirurgias plásticas, não 

tendo limites.  

Na indústria cultural asiática, muitos artistas são também cantores (dominando assim, dois 

mercados) e também possuem muitas interligações com outros países vizinhos, portanto é 

normal ver cantores coreanos fazendo versões da música em chinês e japonês e vice-versa. 



 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 
 

  
 

 

 263 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

Cantora e atriz coreana UEE    Cantor e ator taiwanês Aaron Yan 

 

Já no Brasil, isso não é comum, não há um “ditador” fixo a seguir, temos tendências de 

moda apresentada em novelas, e até com famosos, mas não são impostas ao público, não 

tem uma unidade. Nosso país é mais diversificado, temos nossa cor totalmente miscigenada, 

(de brancos, mulatos, negros, até indígenas e mestiços), há também vários outros fatores 

que nos diferenciam entre si e mesmo com a aparição de um novo cantor ou ator famoso, 

não há uma necessidade de ser exatamente como ele, de imitá-lo, de parecer com ele.  

  Existem exceções como a moda do jogador Neymar, da cantora Anitta ou até do lutador 

Anderson Silva onde muitos fãs os imitam com o mesmo corte de cabelo, com o mesmo 

estilo, porém eles não são tão radicais quanto os orientais. 
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Cantora brasileira Anitta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ator e cantor Lee Joon, garoto propaganda da EVISU 

 

Recentemente, o Conar restringiu a exibição do comercial do preservativo Olla depois de 

muitas queixas do “apelo excessivo à sensualidade” que tem Anitta como estrela. Em 

muitos países asiáticos, o sexo ainda é um tabu, principalmente na Coreia, há muitos 

comerciais que vendem anticoncepcionais, mas nenhuma fala de camisinha como no 

Ocidente (porém já existem propagandas impressas sobre preservativos). Na página oficial 

Jogador brasileiro Neymar, garoto propaganda da LUPO 
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da Durex (preservativo) foi relatado o primeiro comercial veiculado na televisão sobre 

prevenção no dia 1 de julho de 2013, o filme não passa de uma adaptação do comercial 

“Always Be Prepared” e “Sticky Tape” que já existem nas versões americana e malaia.  

 

 

 

 

  

Propaganda coreana de anticoncepcionais 

 

 

 

 

 

 

  

Propaganda latina de preservativos 

 

 

Culturalmente, os asiáticos depois dos 20 anos (idade mínima legal para consumir bebidas 

alcoólicas) tem um costume de consumir bebidas alcoólicas. Para eles, quanto mais você 

beber sem ficar realmente bêbado, mais socialmente você é aceito e popular. Do mesmo 
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jeito que no Japão as bebidas populares são o chá preto, o saquê (vinho de arroz), o shochu 

(aguardente de arroz) e umeshu (licor de ameixa), na Coreia existem o soju (destilado de 

arroz) e o mak-guli (vinho de arroz) que é muito popular entre os mais velhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee Hyori, cantora coreana.    Cantora Sandara e ator Lee MinHo 
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Na Coreia do Sul, há um ministério da Igualdade de Gênero e Família (�����) 

administrado atualmente pela ministra Cho Yoon-sun, ela pode banir vídeos que são 

apresentados na televisão até às 22hrs por conteúdos inapropriados como violência, 

sugestividade ou referência a / interpretação de comportamento imoral. Por isso, muitos 

comerciais não podem sugerir um apelo muito sexual na televisão coreana.  

Um exemplo dessa diferença cultural é a propaganda que se vende sutiã sem mostrar muito 

o corpo da mulher, que comparado a uma propaganda de cerveja é bem menos apelativa, 

sendo que há uma forte restrição cultural e social sobre o assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propagandas brasileira de cerveja 
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De acordo com Zygmunt Bauman, a “identidade” e o “pertencimento” não são garantidos 

para toda a vida, são negociáveis e revogáveis, e que as decisões que o indivíduo toma os 

caminhos que percorre, a maneira como age são fatores cruciais tanto para o 

“pertencimento” quanto para a “identidade”. 

A identidade que nos foi criada veio de uma ilusão humana e não de uma experiência, por 

isso a identidade em si virou um problema e alvo de estudo, pois é fruto da crise do 

pertencimento e do esforço que se desencadeou para a recriação da realidade à semelhança 

da ideia. 

Esse esforço é visível na cultura oriental, homens e mulheres querem se parecer ocidentais 

com olhos grandes, cabelos ondulados e loiros. Várias artistas e cantores passaram por 

cirurgia plástica para se ajustarem ao modelo imposto sobre o povo oriental. 

Francesco Morace (2009) afirmava que a vida em rede contribui para a explosão espontânea 

da singularidade das personalidades criativas, por isso as identidades estão em constante 

mudança, provenientes de diversas fontes. Muitos artistas e pessoas comuns se recusam ter 
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feito tais cirurgias, pois ao mesmo tempo em que é imposto o padrão ocidental, há uma 

ânsia em ter uma beleza natural, uma beleza nacional asiática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atriz taiwanesa Ariel Lin 

Esse padrão de beleza é refletido nas propagandas, nos programas cotidianos e na 

reelaboração de produtos que entraram no mercado asiático, todos para suprir essa procura 

por modelos ocidentais. As empresas, segundo Francesco Morace, elaboraram propostas de 

novos movimentos culturais para cidadãos-artistas capazes de reelaborá-las, as empresas 

identificaram as diferenças e observaram o dia-a-dia das pessoas comuns e que as 

experimentações de estéticas e linguagens são totalmente diferentes da ocidental, uma das 

maiores razões é a influencia do avanço da tecnologia presente no mercado asiático.  
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Atrizes, apresentadoras e cantoras o grupo feminino “After School” 

 

“Beauty Bible” é um programa coreano que passa no canal KBS às terças-feiras onde 

cantoras famosas (banda Afterschool) mostram dicas de maquiagem, de cuidado com os 

poros e o clareamento da pele. 

Além da tecnologia extremamente avançada aplicada a vários produtos cosméticos, há 

também a fitoterapia (ou medicina herbal) chinesa, tratamento que se utiliza de ingredientes 

de origem animal ou mineral na elaboração de suas fórmulas. 

Do outro lado do mundo, no ocidente, há várias novas questões de identidades a serem 

abordadas como o escândalo recente da cantora nigeriana/americana Dencia por aparecer 

com a pele branca, resultado do creme “Whitenicious” capaz de clarear a pele negra. A 

atitude da cantora foi alvo de milhares de ataques de movimentos de defesa dos negros e 

levantou polêmica sobre a vontade de mudar a cor da própria pele. 

Essas polêmicas não acontecem na Ásia, pois são países de população com a pele já clara, 

havendo um consenso entre a população feminina no desejo de clarear a pele também. 
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Cantora nigeriana/ americana Dencia. 

 

E a polêmica recente sobre o brasileiro Xiahn, de 25 anos, que fez 10 procedimentos 

cirúrgicos apenas nos olhos, sendo uma operação maior e outras correções menos invasivas. Aos 

15 anos, ele era loiro e de olhos azuis, com uma aparência de descendente de alemães, típica da 

região do Sul. 

O interesse do jovem em fazer cirurgias plásticas surgiu quando Xiahn fez um intercâmbio na 

Universidade Dongseo, na Coreia do Sul. Na Coreia é bastante comum, mas no movimento 

inverso (do oriental para o ocidental). 

A Coréia do Sul é considerada "campeã" em quantidade de plásticas no mundo, uma das mais 

famosas é o “double eyelid surgery” para aumentar o tamanha da pálpebra resultando em olhos 

maiores. A procura é tão intensa que hospitais dão documentos comprovando que os turistas se 

submeteram a operações, para caso não sejam reconhecidos nas fotos de passaportes, na volta 

para casa. 
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Antes e depois do jovem gaúcho Xiahn 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Modelo japonesa Yuko Okura que fez a cirurgia para o aumento dos olhos (Doubleyelid 

surgery) 

Há casos que ficaram famosos por suas polêmicas e difícil reconhecimento das pessoas 

antes das cirurgias, como a coreana que foi abandonada pelo marido por ter acumulado 

manchas de sol no rosto e por ter traços simples demais. Ela participou de um Reality Show 

especializado em cirurgias plásticas.  

Os cirurgiões remodelaram seu rosto e as estruturas ósseas ficaram mais finas e femininas. 



 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 
 

  
 

 

 273 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformação da sul coreana em um reality show de cirurgias plásticas 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O acesso às informações foi expandido por todo o mundo. Antigamente a identidade era 

algo estático por não ter contato com tais informações, quando começaram movimentos 

como colonizações, povoamento, descobertas de novos países, novas culturas, muitos 

padrões foram renovados e modificados com o contato das culturas entre si. 

As semelhanças entre as propagandas são grandes, na história oriental há um forte conflito 

entre as duas culturas, pois houve um choque da cultura tradicional com outra cultura que 

dominava e domina muitas indústrias culturais até hoje. Os orientais ainda querem se 

americanizar, apresentando modelos com características totalmente americanas, como olhos 

grandes, rosto fino, cabelos loiros e ruivos entre outros. Para fazer parte da cultura que mais 

influência atualmente. Porém muitos traços eles não conseguiram se adaptar como o apelo 

sexual que no Ocidente, é comum e rotineiro, no Oriente já é um pouco mais restrito. 

Enquanto a maioria dos orientais querem ser modelos ocidentais, não aceitando a sua 

própria forma, sua cultura, alguns ocidentais querem se parecer orientais e participar, 

pertencer a uma cultura totalmente diferente, são pensamentos divergentes que nos traduz 

algo: a identidade é um movimento de mudança constante, não algo fixo. Essa situação 

pode mudar a qualquer momento, nossos padrões podem mudar a qualquer instante, com 
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uma nova moda, uma nova celebridade, até um novo estilo de música pode mudar nossos 

pensamentos e padrões estéticos. O desafio das indústrias é identificar e acompanhar toda 

demanda de diferenças que os consumidores os impõem. 
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RESUMO 
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é um projeto criado 
pela CAPES, que concede aperfeiçoamento e iniciação profissional aos estudantes de 
licenciatura. A proposta, que ocorre em escolas da rede pública, é que os licenciandos 
busquem sanar dificuldades diagnosticadas na turma com a qual trabalharão ao longo 
do ano letivo, sendo que esta pesquisa descreve a experiência de um grupo de 
graduandos que desenvolveu um trabalho direcionado à disciplina Língua Portuguesa, 
focado no 7º ano do Ensino Fundamental II, com a proposta de trabalhar as dificuldades 
ortográficas por meio do lúdico. Como referencial teórico, foram usados os 
pensamentos de Albuquerque (2006), Antunes (2007), Freire (2005), Roemmers (2011) 
e Santos (2008). 

PALAVRAS-CHAVE: PIBID; ensino-aprendizagem; língua portuguesa; lúdico. 
 

INTRODUÇÃO 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) concede 

aperfeiçoamento e iniciação profissional aos estudantes de licenciatura. Com esse 

programa, os futuros docentes podem vivenciar, na prática, situações de ensino-

aprendizagem cotidianas do âmbito escolar. Assim como seus êxitos, também seus 

problemas são evidenciados e, para solucioná-los, desenvolvem-se planos de aula, 

atividades lúdicas, projetos e elaboração de materiais de apoio ao docente.  
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O programa, iniciado em fevereiro de 2014, com graduandos de uma renomada instituição 

de ensino superior da capital paulista, efetivou-se em uma escola da rede pública de ensino, 

localizada em um bairro próximo do centro da capital de São Paulo. 

Assim, vinte participantes, divididos em três grupos, deram início à elaboração de práticas 

didático-metodológicas para serem aplicadas no ambiente da escola escolhida para 

participar do projeto, sendo que cada um dos grupos tinha uma proposta: o primeiro tinha o 

objetivo de desenvolver questões e atividades que resultassem em um melhor desempenho 

nas provas do SARESP (avaliação oficial aplicada aos alunos da Educação Básica paulista); 

o segundo pautava-se no trabalho com dificuldades ortográficas e gramaticais e o terceiro, 

por sua vez, buscava o desenvolvimento das habilidades de leitura, compreensão e 

interpretação textuais dos alunos, sendo que o objetivo deste artigo é tratar apenas do 

trabalho desenvolvido pelo segundo grupo. 

 

JUSTIFICATIVA 

A justificativa para este trabalho envolve o fato de ser emergencial refletir sobre ações que 

possam auxiliar o Brasil na busca por uma educação de qualidade para todos, desde à 

Educação Infantil até o Ensino Superior. 

É fato que o país não consegue elevar a qualidade do ensino oferecido e, portanto, não 

atinge a maior parte das metas propostas pelo Ideb (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica), que avalia a qualidade da educação, segundo dados de 2013. Ainda que 

o Ensino Médio obtenha os resultados mais alarmantes – alcançando a nota 3,7 quando a 

meta era de 3,9 –, os anos finais do Ensino Fundamental (do 6º ao 9º ano) também não 

atingiram a nota idealizada de 4,4, chegando a apenas 4,2. 

Dessa forma, iniciativas como o PIBID auxiliam no desenvolvimento de práticas docentes 

que podem minimizar a defasagem escolar no Ensino Fundamental e proporcionar maior 

aproveitamento das aulas por parte dos alunos da Educação Básica. Ademais, por meio 

desse projeto, os futuros educadores também podem participam da rotina escolar e 

desenvolver atividades diferenciadas para atrair os alunos e sanar suas dúvidas de uma 

maneira que não estão habituados. 
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Objetivo 

Um grupo de oito graduandos foi incumbindo de aplicar no 7º ano do Ensino Fundamental 

II, de uma escola pública, localizada na região central da capital paulista, propostas lúdicas 

para o ensino de dificuldades ortográficas e gramaticais. 

 Partindo do contexto escolar vivenciado pelos alunos da Educação Básica, o grupo de 

graduandos desenvolveu, então, um trabalho direcionado para a disciplina Língua 

Portuguesa, com foco em questões gramaticais. 

Considerou-se a proposta de trabalhar com gramática, dando ênfase nas dificuldades 

ortográficas, observando os fatores sociais, culturais e históricos aos quais estão sujeitos os 

falantes da língua, a preterir a visão reducionista que faz da língua um amontoado de regras 

prescritas, de forma a contextualizar o educando às situações atuais vivenciadas 

(ANTUNES, 2007), remetendo-o a um fato linguístico do qual a gramática ocupa-se de 

estudar, especificamente a ortografia, porém, de uma maneira lúdica e prazerosa.  

O objetivo deste trabalho é, portanto, descrever todo o processo de aplicação das propostas 

e refletir sobre os resultados obtidos. 

 

MÉTODOS 

Durante as aulas lecionadas pelo Grupo 3, trabalharam-se as dificuldades ortográficas que 

mais predominavam na escrita dos alunos, como o emprego de x, ch, s, z, c, ç, l, u, ss, m e 

n, por meio de diversas atividades e abordagens, a fim de que os alunos pudessem vivenciar 

vários métodos e aplicações, melhorando o desempenho e o aproveitamento em sala de 

aula. 

 Quanto às atividades, prezou-se que os alunos trabalhassem sempre em grupos para não só 

aprimorar o trabalho em equipe, como também os unir como uma turma escolar. Dessa 

forma, eles passam a habituar-se a conviver e a trabalhar com pessoas com quem têm pouco 

contato e que, talvez, não tenham certo grau de amizade, preparando-os para situações reais 

da vida profissional. 
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Sendo o jogo uma ferramenta que mobiliza esquemas mentais e que se caracteriza por, 

normalmente, propiciar prazer e esforço espontâneo, almejava-se criar propostas que 

absorvessem o aluno da Educação Básica de forma intensa, criando, em sala de aula, um 

clima de entusiasmo, de vibração e de construção de conhecimento.  

De acordo com Ronca (1989, p. 27), “o movimento lúdico, simultaneamente, torna-se fonte 

prazerosa de conhecimento”, pois, por meio dele, o aluno “constrói classificações, elabora 

sequências lógicas, desenvolve o psicomotor e a afetividade e amplia conceitos de várias 

áreas da ciência”. 

O objetivo era, portanto, produzir jogos sobre algum conteúdo gramatical e ortográfico 

durante as aulas de Língua Portuguesa no 7o. ano do Ensino Fundamental II para que os 

alunos da Educação Básica experimentassem momentos de aprendizagem por meio de 

jogos.  

Em uma dessas atividades, por exemplo, os alunos foram divididos em grupos e, depois de 

uma decisão conjunta, deveriam optar entre uma grafia ou outra e, se respondido 

corretamente, ganhavam um chute a gol. Cada etapa da atividade realizada com êxito 

contabilizada um ponto para o grupo. 

Introduziram-se, ainda, exercícios em que um grupo de alunos tinha de escrever, com 

determinadas letras do alfabeto, palavras que correspondessem à imagem; competição por 

meio de acertos de palavras; construções de textos com ênfase nos usos de x, ch, s, z, c, ç, l, 

u, ss, m e n; e ilustração de atividades com tirinhas que continham erros gramaticais, 

abreviações e gírias da internet, de forma que os alunos deveriam interpretar tais tirinhas, 

falar sobre o uso das expressões coloquiais e reescrevê-las na norma padrão da língua.  

No caso das aulas de ensino de Língua Portuguesa, segundo Antunes (2007), o docente não 

pode, por exemplo, prender-se somente à língua do passado, considerando sempre a melhor 

forma aquela que era usada anos atrás. Atualmente, vários trabalhos publicados 

demonstram que é muito mais adequado observar a linguagem realmente usada no dia a dia 

para se conseguir um parâmetro efetivo, a linguagem do cotidiano nas mais diversas 

situações de interação verbal. 
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A questão é que, infelizmente, vários docentes consideram as variações do dia a dia como 

algo negativo para a língua. Se os professores pudessem repensar tal posicionamento 

veriam, por exemplo, que não há sentido algum utilizar padrões de certo e errado em casos 

de regência verbal que até mesmo estudiosos mais escolarizados já abandonaram.  

É imprescindível atenuar a ideia de erro ou acerto em relação à língua e trata-se de um 

equívoco o universo escolar afastar-se desse posicionamento linguístico. Seria muito mais 

proveitoso se os educadores de Língua Portuguesa partissem do uso geral para a norma e 

não o contrário como ainda ocorre em muitas escolas.  

O docente também deveria mostrar que a norma culta não é a única que pode ser validada 

como legítima representante da língua. Isso, todavia, não significa que “tudo vale pra tudo” 

(ANTUNES, 2007, p. 99). O melhor caminho seria levar o aluno a compreender que para 

cada situação de interação verbal vale o modo de falar que é adequado a esse momento. 

Contudo, isso só é possível quando o educador busca, em seu cotidiano didático-

metodológico, uma visão não purista e de flexibilidade diante das questões da língua.  

Pautados nessa premissa, buscou-se sanar questionamentos, estimular a participação efetiva 

dos alunos, sempre interagindo de maneira dinâmica e lúdica, a fim de que lhes fosse 

atribuído real sentido no dia a dia, além dos muros escolares, por tratar de algo corriqueiro 

de qualquer usuário que, vez ou outra, encontra-se perdido nesse uso.  

É muito importante que os alunos possam experimentar novas formas de aprender. O 

tradicionalismo na educação faz com que eles apenas decorem conteúdos para provas e 

atividades orais, mas não internalizem o conteúdo ministrado. Portanto, é essencial que o 

professor busque atividades atrativas para estimular o envolvimento dos discentes, como 

propõe o professor Evanildo Nazaré da Silva Santos, em sua obra Fracasso escolar: do 

currículo à sala de aula (2008): 

 

O aprendizado é uma característica humana, é dinâmico e plástico e se 
diversifica na individualidade dos seres, na especificidade da atividade 
desenvolvida (na troca com outros seres) e dos instrumentos (recursos) 
utilizados. Considera-se do contato social e, portanto, o que fundamenta a prática 
escolar, embora muitas vezes isso seja obstáculo, é a interação entre as pessoas. 
(SANTOS, 2008, p. 125). 



 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 
 

  
 

 

 280 

 

Concluiu-se que a gramática e em específico as questões ortográficas não são dificultosas 

como vemos os alunos encarar, pois foi possível, por meio de uma forma didática e 

dinâmica, que os alunos pudessem desenvolver seus conhecimentos acerca dos conteúdos 

ministrados com eloquência e em atividades divertidas.   

 

RESULTADOS 

Todo o trabalho em equipe realizado pelos alunos participantes do PIBID – tais como traçar 

estratégias para tornar as aulas mais interessantes, interagir com os alunos, encontros 

semanais do grupo, lidar com prazos e planos de aula, ter calma e paciência para lidar com 

possíveis acontecimentos não esperados, disposição e postura – foi fundamental para o 

crescimento não só profissional como pessoal.  

Essas experiências foram adquiridas, segundo relatos dos participantes, unanimemente 

durante a iniciação à docência. Embora ocorram poucos encontros entre alunos e futuros 

docentes, estes foram e seguem sendo de grande auxílio para a formação acadêmica e início 

da vida profissional.  Além disso, o contato entre os alunos e novos professores faz com que 

o interesse aumente, já que esse encontro desperta a curiosidade e gera ânimo para que haja 

interação. 

O PIBID coloca o futuro professor frente a frente com a realidade profissional, o que muitas 

vezes só é possibilitado após o término do curso. Por isso que se valida e acredita na 

importância desse programa para que estudantes em suas determinadas áreas profissionais 

descubram-se e tenham a primeira impressão na prática como professores.  

Essa primeira vivência é fundamental para que o professor possa refletir sobre sua didática 

e, futuramente, possibilite novas experiências para seus alunos através de uma didática 

menos tradicional e que se adapte às necessidades de uma educação mais moderna e voltada 

para o real aprendizado (ALBUQUERQUE, 2006).  
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O PIBID prepara o docente para trabalhos em equipe, em que a troca de ideias e informação 

é essencial para que práticas docentes boas sejam, sim, utilizadas e experiências ruins sejam 

repensadas ou subtraídas dos planos de aula.  

Por outro lado, o modelo de professor que se tem de professor é, ainda, muitas vezes, de 

profissionais tradicionais, impossibilitados de criar, fazer algo dinâmico e útil, com um 

leque de aulas desinteressantes e pesarosas, sem amor e por obrigação. Os alunos da 

Educação Básica que participaram do projeto descrito nesse artigo, rotineiramente, 

expressavam que as aulas eram chatas, cansativas, pouco produtivas. Por meio das aulas, 

ademais, também foi possível verificar que não são poucos os professores que falam mal de 

seus alunos, que só veem problemas e não propõem ou buscam soluções.  

Na verdade, atualmente, o que um educador sábio faz é alterar as suas estratégias para que a 

aula não caia na monotonia. Inúmeros professores reclamam que seus discentes utilizam o 

celular durante a aula, por exemplo. Porém, isso, normalmente, acontece quando estão 

sendo propostas atividades enfadonhas e repetitivas. Aulas somente expositivas podem ser 

um desestímulo completo para qualquer aluno. Vários discentes tornam-se desmotivados 

porque têm aula com professores igualmente desmotivados (ANTUNES, 2010).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É imprescindível comentar que, em um primeiro momento, é muito comum culpar os cursos 

de formação pela lamentável realidade vista na educação brasileira. Entretanto, 

habitualmente, o que se vê na prática é que as mudanças que ocorrem na dinâmica da aula 

de muitos professores não são fruto de uma apropriação direta de informações transmitidas 

por meio de cursos, livros ou revistas. Weisser, citado por Albuquerque (2006, p. 15), 

explica essa realidade dizendo que “os saberes não são o fruto de uma transmissão, mas de 

uma apropriação e de uma produção; [...] uma reinterpretação de um discurso pedagógico 

próprio a cada um dos formados”. 

Há também um sério problema nos relacionamentos entre os profissionais e os alunos que 

compõem o âmbito escolar, de uma maneira geral. É possível ver professores e funcionários 

que, na grande maioria, exigem respeito, querem destaque, porém gritam e humilham, 
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desrespeitam seus alunos, como o ocorrido em uma aula em que o grupo de licenciandos foi 

bruscamente interrompido por uma funcionária que destratava uma aluna, pedindo-a, 

grosseiramente, que se retirasse da sala e se encaminhasse à diretoria por conta de 

problemas na frequência escolar.  

Tal situação mostrou a total falta de interesse nos possíveis problemas familiares 

enfrentados pela aluna em questão, pois esta preferia estar na escola a permanecer em casa 

– o que, de fato, não é comum. 

Esse fato coloca-se contra o que se espera da escola: que seja acolhedora, amiga e preze 

pela segurança e bem estar de seus alunos: 

 

Sendo fundamento do diálogo, o amor é, também, diálogo. Daí que seja 
essencialmente tarefa de sujeitos e que não possa verificar-se na relação de 
dominação. Nesta, o que há é patologia de amor: sadismo em quem domina; 
masoquismo nos dominados. Amor, não. Porque é um ato de coragem, nunca de 
medo, o amor é compromisso com os homens. Onde quer que estejam estes, 
oprimidos, o ato de amor está em comprometer-se com sua causa. A causa de 
sua libertação. Mas, este compromisso, porque é amoroso, é dialógico (FREIRE, 
2005, p. 92). 

 

Os professores também se mostram alheios às dificuldades que os alunos talvez enfrentem, 

não se preocupando com a ausência ou dificuldade de aprendizado deles. No entanto, 

durante os cursos de licenciatura, a maneira como tratar os discentes é bastante debatida e 

vista como fundamental para o processo de ensino-aprendizado e para a baixa na evasão 

escolar. 

Por vários momentos na trajetória do curso de Licenciatura em Letras, questionamentos e 

pensamentos sobre como agir como professores ocorreram. Conforme o andamento do 

curso e com a chegada do PIBID, viu-se que era possível sonhar, e fazer os sonhos 

tornarem-se realidade e, melhor ainda, era possível ser um professor de qualidade, um 

professor apaixonado pelos alunos e pela Educação. Hoje, ministrar aulas tornou-se algo 

prazeroso, desafiador, enriquecedor e que enche os olhos tanto dos alunos como dos futuros 

docentes. 
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Por fim, a partir das atividades desenvolvidas com o grupo de discentes do 7º ano do Ensino 

Fundamental II percebe-se que, lamentavelmente, muito profissionais atuam com descaso e 

estão despreparados para a prática docente, porém que muitos outros profissionais, com 

satisfação e amor, estão capacitados, confiantes e envolvidos com as causas educacionais.  

Com sorte, foi possível vivenciar experiências incríveis, conhecer diferentes tipos de 

profissionais que podem, desde que busquem, melhorar enquanto educadores, mas que, 

conforme descrito nos parágrafos anteriores deste artigo, não se mostram devidamente 

empenhados.  

O programa, portanto, faz os futuros professores compreenderem que é necessário que o 

licenciando: 

 

Aprenda a combinar o que é real com o que deseja. Dê o melhor de si em tudo 
que fizer, para que o resultado reflita seu espírito. E dê o melhor de si a todas as 
pessoas, para que elas retribuam com muito mais do que você deu. A única 
maneira de manter um sorriso no rosto é continuar sorrindo, e a única maneira de 
preservar o amor é dando amor. Chega o momento em que você se encontra 
entre o mundo egocêntrico, o mundo da criança, e o mundo receptível aos 
outros, o mundo da maturidade. Nesse momento, você deve se livrar de seus 
caprichos, suas regras estritas e seu egoísmo, para defender seus princípios mais 
nobres. Ame a si mesmo e será capaz de amar aos outros. Ame seus sonhos, e 
você criará para eles um mundo cordial e maravilhoso, cheio de sorrisos e 
abraços. Este será o mundo onde você desejará viver, e este mundo irá girar em 
uma órbita multicolorida. Se você de fato acreditar nele, se o construir aos 
poucos com gestos cotidianos, esse mundo se tornará possível para você. Será a 
recompensa pelo seu mérito, pois eu nunca vi ninguém desfrutar plenamente 
uma felicidade não merecida. Só as pessoas que amam de verdade são estrelas. E 
a luz delas continua a brilhar sobre nós muito tempo depois que elas se forem 
(ROEMMERS, 2011, p. 73-4). 

 

De forma geral, portanto, é com muita satisfação que se participa do PIBID, um projeto que 

a cada dia ensina a pensar a prática docente, a elaborar novas propostas, a solucionar 

problemas, a criar ferramentas de trabalho, a amar a profissão docente, a ir além dos livros 

didáticos e, acima de tudo, a compreender profundamente o papel que um professor pode 

exercer na vida de cada um dos alunos.  
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QUESTIONAMENTOS DA REFLEXÃO ARTÍSTICA E O TRABALHO 
DO MAWACA COMO MEDIADOR CULTURAL 

 
Guilherme PINTO 

Daniel THOMAZ 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 
Trabalho submetido ao IV Fórum de Pesquisa CCL - 2014, na modalidade Ensaio. 

Aluno: Guilherme Franco Pinto Curso: Jornalismo E-mail: guilherme.fp@bol.com.br. 

Orientador: Ms. Daniel de Thomaz E-mail: daniel.thomaz@mackenzie.br 
 
OBJETIVO: o intuito desse ensaio foi trazer à tona o trabalho do grupo Mawaca por meio 
de uma análise geral e especificando um pouco do espetáculo “Pelo Mundo com Mawaca” 
em conjunto com uma reflexão sobre a arte e música no contexto atual, a interação entre o 
ser humano e a perda do valor que a reflexão de pessoas não especialistas sobre arte está 
acontecendo nos dias de hoje. E também analisar o papel de Mawaca como mediador 
cultural. 
PALAVRAS-CHAVE: música; Mawaca; reflexão; arte; comportamento. 

 

Na vida tudo é subjetivo: da interpretação do viver à interatividade entre os indivíduos. 

Desde que nascemos, criamos uma personalidade, desenvolvemos uma percepção única. 

Mesmo que duas pessoas nascerem no mesmo lugar e forem gêmeas, sempre seremos 

diferentes e únicos. Nunca algo será perfeitamente igual, por enquanto com esse 

entendimento de mundo que temos. 

Mesmo com toda a individualidade presente e o misto de medo e nojo do próximo, estamos 

sempre procurando nos isolar do próximo e sermos únicos, mas no mesmo instante também 

somos um coletivo. Cabeças que mesmo únicas têm pensamentos em comum que acabam 

se tornando uma massa de alienação. E com a música não é diferente, ela é linguagem, 

signo em ação, interpretação íntima e egocêntrica de um sentimento já realizado. 

Perguntamo-nos a todo o momento se Isso ou Aquilo é Arte. Mas o que tem que ser 

entendido é o ato de fazer a obra, o processo, e não a obra em si. O que menos vemos 

atualmente seja por conta das facilidades e praticidades, ou não, do século XXI é a falta de 
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questionamento sobre o processo. Queremos o mais simples e não buscamos uma reflexão. 

Vemos o público dando mais importância a ter a fotografia, o vídeo, o registro de tudo em 

seu celular do que refletir e sentir a arte em si. O que falta para o entendimento da Arte é a 

reflexão do espectador a vivência do sentimento, e não o simples e mais fácil de fazer: o 

julgamento banal. 

Mawaca: músicos que recorrem ao poder mágico da palavra cantada para atrair a força dos 

espíritos. 

Mawaca é um grupo criado em 1995 com mulheres vocalistas que cantam em mais de 

quinze idiomas diferentes, eles pesquisam e recriam músicas das mais diversas partes do 

globo, com diversos músicos e instrumentos que vão do Derbak Árabe aos Pandeirões do 

Maranhão. 

“A música traz sempre uma lacuna, que é preenchida pelo imaginário do outro”. (SEKEFF, 

1999. p. 34). A música só se completa com o imaginário do espectador, “com o jogo do 

simbólico, na medida em que, por intermédio dos símbolos, tomamos o mundo e a nós 

próprios como objeto de significação” (SEKEFF, 1999 P. 34). No seu último espetáculo 

apresentado no SESC Consolação em outubro de 2014, “Pelo Mundo com Mawaca”, o 

grupo faz a representação imagética em pequenos detalhes, como máscaras africanas e jogo 

de luzes, o interessante é observar como as crianças ficavam estáticas durante o show, 

mesmo não sabendo o idioma em que a letra estava sendo cantada e não tendo exageros 

visuais como uma grande cenografia a adaptação e transformação da linguagem para o 

público infantil também estava ajustada e moldada para atender e captar o imaginário de 

todos os expectadores presentes. O modo como o grupo estava interpretando e levando a 

narrativa da apresentação, o formato de viagem, com que iam passando de país para país, 

contando um micro conto e um novo modo de envolver os indivíduos foi único, a expressão 

corporal e a paixão com que iam atuando e en(cantando) os pequenos projetos de humano 

era singular. 

Mesmo com o grupo reduzido a quatro cantoras, você podia sentir a magia no ar, como 

disse antes, a cenografia e figurinos eram muito simples, mas o que era o grande diferencial 

era o sorriso no rosto e o modo como estavam interconectados no conceito de equipe. 
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A cada música uma viagem, que é uma palavra que resume bem o sentido do grupo, em 

uma canção você está numa rua irlandesa e em outra numa tribo indígena. Como em 

“Cangona me Chamou”, aonde as pesquisas e experimentações de sonoridade do grupo iam 

sendo transpassadas para seu imaginário, como por exemplo, a cena de uma senhora 

chamando seu neto numa cabana, o grito para a liberdade, você podia imaginar as pessoas 

saindo de suas camas para o nascer de um dia mais livre. 

O trabalho do grupo se resume como dito por eles próprios no documentário “Mawaca (Pra 

Todo Canto)”, a Melodias Étnicas, Pesquisa e Experimentação. Outro documentário 

interessante é “Cantos da Floresta” aonde eles vão atrás de seis tribos indígenas: Bayaroá 

(AM), Ikolen-Gavião (RO), Kambeba (AM), Karitiana (RO), Kaxinawá (AC), Paiter Suruí 

(RO) na busca de novas sonoridades. A interação da cultura indígena com o público não 

indígena, o grupo atuou no papel de mediador cultural, chegando a levar alguns índios em 

suas apresentações, e como objetivo de todo o projeto: o amadurecimento artístico por meio 

desse intercâmbio de linguagens, conhecer o outro Brasil, não tão explorado e como um 

próprio índio disse: “Temos muito a que aprender com o que é diferente da gente”, e isso 

podemos levar para a vida: individualidade em alguns aspectos que se tem hoje em dia. 

Mawaca dá o exemplo de respeito para com as tradições culturais, que não significa a 

aceitação de hábitos machistas ou que desrespeitam direitos humanos e sim o outro lado, a 

diversidade cultural que está desaparecendo a cada minuto. Com todo o processo de 

globalização e industrialização cultural, alguns estilos acabam se tornando mais do mesmo, 

mecanizados em um estilo, escravos do lucro, e o que é preciso é exigir do pensar humano, 

tornar a música e a arte como problemas de reflexão para o espectador, conteúdo polêmico, 

seja para polemizar uma causa social ou impactar o tédio de algum momento. 

É necessário procurar questionamentos, feridas para cutucar, e não acomodar o que já está 

mais do que confortável na sina do ser humano. 
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RESUMO 
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) contribui para a 
formação dos futuros professores da Educação Básica por promover uma experiência de 
prática docente durante o período de realização da licenciatura e por desenvolver tarefas 
que exploram as capacidades e habilidades dos educandos. Este artigo relata uma das 
experiências vivenciadas por meio do PIBID. Com o intuito de proporcionar atividades 
lúdicas e significativas aos alunos do 7º ano do Ensino Fundamental II, de uma escola da 
rede pública paulista de ensino, surgiu a ideia de elaboração de um jogo de compreensão e 
interpretação textuais entre os alunos, denominada Copa Saresp, sendo que a intenção era 
levar os alunos a compreenderem a estrutura do gênero textual história em quadrinhos de 
forma mais estimulante. 

PALAVRAS-CHAVE: PIBID; jogo; compreensão e interpretação textuais 
 

INTRODUÇÃO 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é um programa do 

Ministério da Educação, gerenciado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), tendo como principal objetivo o aperfeiçoamento e o incentivo à 

formação de professores da Educação Básica, visando maior qualidade ao ensino da rede 

pública. 
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O programa concede bolsas aos alunos participantes de licenciatura de diversos cursos, 

como Biologia, Geografia, História, Língua Portuguesa, Matemática, Música, entre outros. 

Os licenciandos, por sua vez, buscam proporcionar aos educandos, da escola de Educação 

Básica conveniada com a determinada instituição de Ensino Superior, aulas dinâmicas, com 

caráter inovador e interdisciplinar. 

Há cinco modalidades de bolsa: Iniciação à docência, Supervisão, Coordenação de área, 

Coordenação de área de gestão de processos educacionais e Coordenação institucional, 

sendo que este artigo tratará apenas da modalidade Iniciação à docência. 

O PIBID possibilita aos graduandos o contato direto com alunos da Educação Básica. Por 

meio dessa oportunidade, o licenciando pode explorar seus conhecimentos teóricos e aplicá-

los em salas de aula de escolas estaduais e municipais, atentando-se aos problemas 

identificados pela escola. 

Este artigo propõe uma reflexão referente ao ensino de compreensão e interpretação de 

textos na medida em que foi solicitado, pela própria coordenação pedagógica do colégio 

que recebeu o projeto, o estudo do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado 

de São Paulo (SARESP) com os discentes da escola. 

O SARESP, criado em 1996, é uma prova aplicada anualmente a fim de verificar a 

qualidade do Ensino Básico por meio do rendimento dos alunos dos 2º, 3º, 5º, 7º e 9º anos 

do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio. Essa avaliação é constituída por 

questões de múltipla escolha de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza 

(somente aos alunos dos 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3º série do Ensino Médio). 

Além da avaliação, os educandos devem preencher um questionário com informações sobre 

suas características pessoais, socioeconômicas e culturais e situação escolar. 

Por meio deste artigo, será realizada uma análise das atividades propostas e aplicadas na 

escola de Educação Básica pelo grupo em questão, além de um estudo sobre o SARESP. A 

partir disso, buscar-se-á: entender o que o SARESP representa para os alunos do Ensino 

Fundamental II; verificar se a prova mostra-se eficiente no processo de avaliação da 

qualidade do Ensino Básico e refletir se existiria outra forma mais satisfatória de avaliar os 

alunos. 
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 JUSTIFICATIVA 

Este trabalho justifica-se por ser extremamente emergencial refletir porque os alunos da 

Educação Básica não conseguem atingir satisfatoriamente os objetivos propostos pelo 

SARESP, objetivos estes que envolvem basicamente a leitura, a compreensão e a 

interpretação de textos. Por meio desta pesquisa, ainda, será possível propor práticas 

didático-metodológicas que, possivelmente, auxiliarão na busca por um melhor 

desempenho global no SARESP. 

 

OBJETIVOS 

São objetivos desta pesquisa: 

- refletir sobre os objetivos do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de 

São Paulo (SARESP); 

- investigar o que o SARESP representa para os alunos; 

- avaliar o rendimento dos alunos no SARESP; 

- refletir porque grande parte dos alunos não consegue atingir rendimentos satisfatórios no 

SARESP; 

- propor estratégias que auxiliem na busca por uma melhora no rendimento dos alunos no 

SARESP. 

 

MÉTODOS 

Na busca por atingir os objetivos propostos por esta pesquisa, inicialmente, o grupo de 

licenciandos que participou deste trabalho, encaminhou-se até a escola para, inicialmente, 

averiguar o histórico do rendimento dos alunos no SARESP. 

Depois desse primeiro contato e por meio do relato de coordenadores e professores da 

escola que participaria do projeto, foi possível averiguar que, de forma geral, os discentes 

da escola não conseguiam atingir um rendimento satisfatório no SARESP por terem grande 

dificuldade em ler, compreender e interpretar textos verbais e não verbais. 
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 A criação do projeto, então, justificou-se pela dificuldade dos alunos em ler, compreender e 

interpretar textos. A partir desse déficit, o projeto foi planejado para ser uma forma distinta 

de estudar o SARESP, sendo mais dinâmica e atrativa aos estudantes.  

Os principais objetivos buscados pelo grupo do PIBID foram de levar os educandos a:  

- entenderem o que é a prova SARESP, porque muitos discentes nem sabiam o que esta 

representava, logo, não se preocupavam em respondê-la de forma atenta e comprometida; 

- compreenderem quais eram os benefícios que esta pode trazer, na medida em que os 

resultados podem ser tomados como base na busca por uma melhora na qualidade do ensino 

ofertado nas escolas públicas do estado de São Paulo;  

- perceberem a importância de se realizar trabalhos em grupo, já que o estudo do SARESP 

ocorreria coletivamente; 

- compreenderem que é possível a competição saudável entre os alunos; 

- lerem, compreenderem e interpretarem textos verbais e não verbais;  

- diferenciarem os tipos textuais narração e descrição; 

- produzirem o gênero textual história em quadrinhos. 

O grupo do PIBID confiava que, por meio deste projeto, seria possível alcançar os objetivos 

acima, pois o projeto foi elaborado cuidadosamente e os alunos, logo de início, 

responderam bem ao que foi exposto. 

É importante destacar que a escola pediu auxílio para que os alunos conseguissem obter 

êxito na prova do SARESP. Entretanto, antes de estudá-lo, foi necessário identificar se os 

discentes entendiam o que era solicitado nas perguntas e propor uma maneira mais prática 

de respondê-las. 

Por meio de aulas baseadas no gênero história em quadrinhos, os alunos deveriam competir, 

realizando diversas atividades, dessa forma, aprenderiam por meio de uma atividade lúdica. 

A cada aula ministrada os grupos somariam pontos para, enfim, chegar à final e disputar a 

primeira posição no placar. 



 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 
 

  
 

 

 293 

O grupo de graduandos pôde exercitar teorias estudadas no curso de Letras, sendo assim, ao 

mesmo tempo em que ensinava o conteúdo, aprendia o melhor jeito de transmiti-lo. 

Ademais, também aprendiam estratégias para chamar a atenção dos alunos e conseguir 

realizar as atividades propostas. Os graduandos buscavam ministrar as aulas de forma 

lúdica e significativa, sem limitar-se à utilização de provas antigas, pois esse não era um 

método atrativo aos discentes. 

A primeira atividade elaborada consistiu em uma apresentação da proposta que os alunos do 

PIBID planejavam seguir ao longo do semestre. Antes de iniciar com a exposição do 

projeto Copa Saresp, os graduandos apresentaram-se e abordaram um pouco sobre o que era 

aquele programa e sobre o que seria trabalhado com os alunos nas aulas semanais.  

A equipe procurou esclarecer o que era o SARESP e conscientizá-los a respeito da 

relevância e dos benefícios que o SARESP poderia trazer aos aprendizes e à instituição de 

ensino. 

Após a realização dessa etapa, a turma do 7º ano foi dividida em seis grupos, de forma livre, 

sendo que cada um deles deveria escolher um país que os representaria, devido ao tema ser 

a Copa do Mundo. Depois de elegerem os países, os educandos deveriam desenvolver um 

cartaz com uma bandeira que os representasse. Esse cartaz foi necessário para que os pontos 

pudessem ser computados, e, por fim, seria iniciada a competição. Os nomes dos times 

escolhidos pelos estudantes foram: Espanha, México, Jamaica, França, Inglaterra e 

Manchester United25.  

A segunda atividade proposta foi iniciada assim que a elaboração dos cartazes foi 

concluída. Os times criados na aula anterior foram retomados para ser aplicada uma questão 

do SARESP, do ano de 2011, com linguagem sincrética, ou seja, com conteúdo verbal e não 

verbal.  

O objetivo dessa atividade era proporcionar uma aproximação entre o gênero textual 

história em quadrinhos e os alunos. Portanto, os grupos precisariam reconhecer o diálogo 

                                                
25 Mesmo o grupo tendo sido avisado que Manchester United não era um time que estaria na Copa do Mundo, 
pois não representava uma nação, a equipe não quis abdicar de sua decisão e escolher outro nome para 
representá-los, portanto o grupo permaneceu com esse nome.  
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existente entre a imagem, que expõe um homem cobrindo o mapa do Brasil com um 

cobertor, e o verso do poeta José Paulo Paes que diz “Quando Cabral o descobriu, será que 

o Brasil sentiu frio? ” (PAES, 1984). 

Na tirinha, as roupas que o homem utiliza faziam referência às vestimentas usadas pelos 

portugueses em 1500 - época marcada pelo descobrimento do Brasil, e, também, pelas 

imposições dos lusitanos aos índios, como o modo de se vestirem. A questão perguntava a 

respeito de qual fato histórico o texto aludia.  

Quando todos os grupos resolveram o exercício, os licenciandos corrigiram-no e 

esclareceram as possíveis dúvidas sobre vocábulos desconhecidos e de interpretação.  

Na terceira atividade, os times receberam doze tirinhas recortadas com o enredo fora de 

ordem. Essas deveriam ser colocadas na sequência em que os alunos julgavam estar correta. 

Esse exercício possibilitou o treino do aspecto cognitivo, da interpretação de textos verbais 

e não verbais e, também, uma reflexão a respeito da capacidade de interpretação dos 

discentes de resolverem questões de forma autônoma, levando em consideração sua 

experiência com o gênero história em quadrinhos. 

Durante esse exercício, os professores do PIBID procuraram não influenciá-los, para que 

pudesse ser analisada a habilidade dos alunos em resolver a proposta sem ajuda e, se fosse 

possível, observar qual era, de acordo com os estudos do pesquisador Vygotsky, a Zona de 

Desenvolvimento Real (ZDR) deles. Com isso, seria possível planejar um trabalho para 

atingir a Zona de Desenvolvimento Potencial (ZDP). 

Cada grupo entregou as tirinhas coladas na ordem que acreditava fazer sentido, em folhas 

de sulfite. As sequências das histórias em quadrinhos foram corrigidas apenas quando todas 

as equipes terminaram, sendo que, quando os bolsistas estavam corrigindo o exercício, 

algumas sequências sugeridas eram possíveis, pois apresentavam uma estrutura completa – 

introdução, desenvolvimento e conclusão –, mesmo não sendo exatamente como na ordem 

original do quadrinho. Nesses casos, os pibidianos permitiram que o enredo permanecesse 

como determinado pelos alunos e explicaram para a turma o porquê estava correto, mesmo 

fugindo ao gabarito.  
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Em relação à pontuação, as equipes que produziram quadrinhos com sequências iguais aos 

originais ou com uma estrutura completa e que fazia sentido, pontuaram. 

A quarta atividade sugerida baseou-se na análise das histórias em quadrinhos ordenadas por 

eles, com o intuito de que eles produzissem um parágrafo, descrevendo a narrativa das 

histórias trabalhadas na aula anterior. Para desenvolver esse projeto de produção textual, era 

necessário conhecer a natureza da linguagem do gênero estudado e aprimorar habilidades 

de expressão e argumentação.  

Após a entrega de todos os grupos, os pibidianos dividiram-se e corrigiram as narrações. Ao 

notar a ausência de pontuação, sentido e conclusão nas orações, foi decidido que esses 

aspectos seriam questionados, mas não focalizados. O objetivo da atividade não era 

destacar os erros, mas analisá-los para, posteriormente, poder sanar as dúvidas e ajudá-los a 

melhorar nessas dificuldades. 

A quinta proposta consistia em elaborar questões que seriam utilizadas na Copa SARESP a 

partir de algumas das tirinhas organizadas pelos aprendizes na aula anterior. Após a 

exposição e a explicação para que houvesse plena compreensão e fossem desenvolvidas as 

habilidades de avaliação e reflexão do texto sincrético, os times precisaram criar questões 

com base no que entenderam, para que uma das outras equipes respondessem-nas na 

competição.  

As questões preparadas por eles eram de múltipla escolha, assim como a questão que os 

alunos fizeram do SARESP 2011, na segunda atividade. Por meio dessa estratégia, os 

pibidianos tinham o intuito de ajudar os discentes a compreenderem como é elaborada uma 

prova como o SARESP, visando a facilitar o entendimento deles para quando eles fossem 

resolvê-la. 

No sexto exercício, os discentes deveriam fazer questões de desempate para a Copa Saresp, 

pois ao analisar as questões, os graduandos julgaram que faltariam questões em caso de 

empate.  

Todavia, por conta da extensa quantidade de aulas que foram utilizadas para a atividade de 

ordenar os quadrinhos na sequência mais adequada e ainda, no trabalho de elaborar as 
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perguntas que seriam utilizadas na competição, os professores do PIBID ajudaram nessa 

preparação de questões em caso de empate. 

Finalizando o projeto realizado no semestre decorrido, a Copa Saresp contou com a 

participação de todos os alunos, em seus respectivos grupos, fazendo com que houvesse 

maior interação entre os grupos e entre os integrantes de uma mesma equipe, estimulando 

uma disputa sadia. 

Nessa última fase, os educandos responderam às questões feitas pelos outros times e, na 

medida em que os grupos acertavam ou erravam as perguntas, eles classificavam-se para a 

próxima etapa ou eram eliminados da competição. Essa atividade permitiu que os alunos 

treinassem suas habilidades para responder as questões do SARESP que apresentavam 

interpretação de textos sincréticos e também fez com que eles refletissem sobre sua 

participação no aprendizado.  

O grupo vencedor recebeu como prêmio uma réplica da taça da Copa do Mundo Fifa 2014, 

de chocolate, e todos os alunos receberam um chocolate e um gibi da Turma da Mônica 

para que fosse incentivada a leitura do gênero discutido durante o projeto.  

 

RESULTADOS 

Com a execução desse trabalho, pode-se notar que, primeiramente, é preciso que os 

professores procurem refletir nos benefícios que a adoção de uma proposta diferenciada e 

cativante pode causar em seus alunos.  

Não há dúvida de que os discentes sabem o que é o gênero prova, porém, muitos deles não 

sabem como realizar uma boa avaliação, ou até mesmo, como deve ser o raciocínio que 

auxiliará logo no enunciado de um teste/questão. Além disso, mesmo que muitos 

professores tentem ensinar seus educandos a realizarem uma avaliação, muitos dos alunos 

mostrar-se-ão desinteressados pela temática e não compreenderão a necessidade de 

aprender sobre isso. Como dizia o educador Rubem Alves, “A tarefa primordial do 

professor [é] seduzir o aluno para que ele deseje e, desejando, aprenda. ” (2000, p. 81), 

portanto, se não há um desejo, o discente não aprende. 
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 No entanto, por meio do projeto da Copa Saresp, os alunos da rede pública vinculada ao 

PIBID aprenderam de forma lúdica e dinâmica as ferramentas necessárias para a 

interpretação de questões e enunciados, o que possibilitou que a realização do SARESP 

fosse mais fácil e eficaz, como, também, despertou neles o desejo de aprender: 

 

O que um educador sábio faz é alterar as suas estratégias para que a aula não 
caia na monotonia, que faz tantos alunos não se interessarem por ela. Inúmeros 
professores reclamam que seus discentes utilizam o celular durante a aula. 
Porém, isso, normalmente, acontece quando estão sendo propostas atividades 
enfadonhas e repetitivas. As aulas somente expositivas, por exemplo, podem ser 
um desestímulo completo para uma criança e para um adolescente (MARTINS, 
2014, p. 65). 

 

Outro efeito produzido por essa interação entre os professores bolsistas e os alunos foi o 

ensino por meio dos gêneros textuais, como sugerem os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), ao relatarem que é necessário que os alunos sejam levados a: 

 

Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, 
relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, 
organização das manifestações, de acordo com as condições de produção e 
recepção. [...] O importante é que o aluno saiba analisar as especificidades, sem 
perder a visão do todo em que elas estão inseridas, e perceba que as 
particularidades têm um sentido socialmente construído (BRASIL, 2000, p. 08).  

 

O gênero história em quadrinhos foi o elemento utilizado para que os discentes 

desenvolvessem as capacidades de linguagem que são tão necessárias para a formação de 

leitores críticos. Freire (2009, p. 08) refere-se a essa situação quando diz que 

 

a leitura da palavra é sempre precedida da leitura do mundo. E aprender a ler, a 
escrever, alfabetizar-se é, antes de mais nada, aprender a ler o mundo, 
compreender o seu contexto, não numa manipulação mecânica de palavras mas 
numa relação dinâmica que vincula linguagem e realidade. 

 

Lajolo (2008, p. 07) corrobora as afirmações de Freire ao afirmar que 
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lê-se para entender o mundo, para viver melhor. Em nossa cultura, quanto mais 
abrangente a concepção de mundo e de vida, mais intensamente se lê, numa 
espiral quase sem fim, que pode e deve começar na escola, mas não pode (nem 
costuma) encerrar-se nela. 

Para complementar essa preocupação com o ato de ler, Chartier (1998, p. 77) traz à tona a 

ideia de que a leitura representa sempre um ato de apropriação, de invenção e de produção 

de significados, afastando-se, assim, do leitor meramente passivo. Durante o ato de ler, 

 

o leitor é um caçador que percorre terras alheias. Apreendido pela leitura, o texto 
não tem de modo algum – ou ao menos totalmente – o sentido que lhe atribui seu 
autor, seu editor ou seus comentadores. Toda história da leitura supõe, em seu 
princípio, esta liberdade do leitor que desloca e subverte aquilo que o livro lhe 
pretende impor. 

 
Dessa forma, os alunos, após passarem por um trabalho de decodificação, de compreensão, 

de interpretação e de retenção do gênero histórias em quadrinhos, acabaram por 

desenvolver as habilidades necessárias para que haja uma leitura crítica das tirinhas. Essa 

afirmação pode ser comprovada porque ao final das atividades, eles já sabiam avaliar, 

refletir e julgar as informações contidas nos textos para então partirem para as alternativas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise crítica que se pode fazer por meio dessa experiência é que muitos professores 

creem que os alunos são folhas em branco, que precisam ser preenchidas com a sabedoria 

desses mestres. 

 

[...] toda escola tem uma classe dominante e uma classe dominada: a primeira, 
formada por professores e administradores, e que detém o monopólio do saber, e 
a segunda, formada pelos alunos, que detém o monopólio da ignorância, e que 
deve submeter o seu comportamento e o seu pensamento aos seus superiores, se 
deseja passar de ano (ALVES, 2000, p. 15). 
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Todavia, foi possível comprovar que ao escolher história em quadrinhos, gênero textual que 

os licenciados acreditavam ser mais próximo ao universo dos estudantes, os alunos 

demonstratam possuir experiências com o gênero, tornando o processo de aprendizagem 

mais prazeiroso e melhor aceito, mesmo com o tema sendo voltado ao SARESP. 

Se os docentes procurassem dialogar com os alunos a respeito do porquê de aprender tais 

conteúdos, o processo de ensino-aprendizagem seria facilitado. Logo, com maior atenção 

aos discentes e interesse em aproximar-se deles, seria evidente os conhecimentos variados 

que eles possuem: 

 

O fechamento ao mundo e aos outros se torna transgressão ao impulso natural da 
incompletude. O sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu 
gesto a relação dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, 
como inconclusão em permanente movimento na História (FREIRE, 1996, p. 
136). 

 

Os docentes chegariam a conclusão que esses têm muitos saberes relevantes, que poderiam 

ser melhor explorados, garantindo maior interesse durante as aulas e interação com a turma. 

Também se pôde perceber que o SARESP, apesar de ser uma avaliação aplicada no ano em 

questão, apresenta linguagem inadequada para os discentes, pois quando realizaram a 

questão do SARESP de 2011, descrita anteriormente, depararam-se, por exemplo, com o 

verbo “aludir” e não sabiam o que esse significava. Portanto, muitos deles foram impedidos 

de compreender plenamente o que se pedia e erraram a questão. 

É preciso que a escola preocupe-se em ensinar aos alunos a compreenderem e interpretarem 

textos sincréticos, porque quando não se dá as ferramentas necessárias para que os alunos 

realizem uma interpretação crítica sobre os diferentes textos, eles acabam por não 

compreendê-los e sua capacidade limita-se por falta de conhecimento e treino. 
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RESUMO 
O presente artigo objetiva refletir sobre o aprendizado de literatura por meio de jogos e 
apresentar uma nova proposta de ensino dos movimentos literários, conteúdos 
obrigatórios no Ensino Médio, a partir da elaboração de um jogo midiático que, em vez 
de apresentar clássicos literários brasileiros, trabalha com conteúdos relacionados à 
literatura brasileira contemporânea. Escassa ou nula, tal literatura quase não é abordada 
durante o período escolar, limitando o conhecimento do aluno com relação ao que se é 
produzido em sua própria cultura. Dessa forma, o jogo aborda as principais 
características das escolas literárias por meio de diferentes textos, verbais e não-verbais, 
presentes na contemporaneidade. Como referencial teórico, foram utilizados os 
pensamentos de Brasil (2000), Luckesi (2005), Martins (2014a, 2014b) e Peña e 
Allegretti (2012). 

PALAVRAS-CHAVE: literatura brasileira contemporânea; movimentos literários; ensino; 
jogo midiático. 

 
INTRODUÇÃO 

Há anos o ensino de literatura tem estado em evidência nos bancos universitários na medida 

em que se discute como, nos dias de hoje, um professor do Ensino Médio pode estimular 

seus alunos a terem um contato mais profundo, significativo e prazeroso com os textos 

literários. 

É nesse contexto que surge o ensino literário por meio de jogos midiáticos, ou seja, por 

meio de atividades trabalhadas com os aspectos midiático e lúdico que, por sinal, estão 

muito presentes na vida de crianças e jovens da atualidade. 
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De acordo com Martins (2014b, p. 15), se “antes o aluno era um ser receptor, que apenas 

copiava em seu caderno o que o professor escrevia na lousa, atualmente, ele tem um 

equipamento, movido a megabytes, que, rapidamente e de uma forma muito mais atraente, 

oferece tudo o que o discente precisa e muito mais”. 

É a partir dessa realidade que o professor deve desenvolver suas aulas, pois se o educando 

gosta tanto de utilizar ferramentas tecnológicas, midiáticas e lúdicas, aproveitá-las em sala 

de aula pode ser uma excelente possibilidade didático-metodológica, ganhando a 

aprendizagem uma nova significação. Peña e Allegretti (2012, p. 101) explicam que: 

 

Os dispositivos midiáticos existentes na sociedade híbrida nos permitem imergir 
nos ambientes virtuais, ampliando as condições do sujeito para criar, vivenciar, 
acessar informações diversificadas, aumentando significativamente a 
potencialidade de e para aprender. [...] Na sociedade híbrida a aprendizagem é 
uma ação contínua que se dá na relação individual e coletiva, na qual o avanço 
de uma interfere na outra e vice-versa, sem uma hierarquia estabelecida [...]. 

 

Assim, se a mobilidade dos dispositivos midiáticos digitais invadiu o cotidiano de parte da 

população e se a aprendizagem foi ressignificada, fica evidente que o ambiente escolar, 

agora considerado uma escola híbrida, não pode ignorar tal realidade (MARTINS, 2014a). 

Esta pesquisa busca, então, propor uma ferramenta didática-metodológica que leve em 

consideração todos esses fatores. Com base nesse pensamento foi elaborado o jogo 

midiático Quem sou eu?, proposta para as aulas de literatura brasileira que visa revisar as 

principais caraterísticas dos movimentos literários, do barroco ao modernismo, utilizando, 

como exemplos, textos verbais e não-verbais da literatura brasileira contemporânea. 

A proximidade entre a realidade do aluno e a realidade do texto contemporâneo, permite a 

integração e a recepção positiva daquilo que é aprendido. Além de fixar o conteúdo, o jogo 

submete o discente a participar ativamente da aula, deixando de ser apenas um receptor para 

tornar-se também produtor de ideias. Ele deverá expor sua opinião sobre o texto analisado e 

apresentar outros exemplos referentes a suas vivências. Sobre isso, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM):  
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Conhecer e analisar as perspectivas autorizadas seria um começo para a 
construção das escolhas individuais. Neste caso, o aluno deixaria de ser um mero 
espectador ou reprodutor de saberes discutíveis. Apropriando-se do discurso, 
verificaria a coerência de sua posição. Dessa forma, além de compreender o 
discurso do outro, ele teria a possibilidade de divulgar suas ideias [sic] com 
objetividade e fluência. Tal exercício pressupõe a formação crítica frente à 
própria produção e necessidade pessoal de partilhar sentidos em cada ato 
interlocutivo (BRASIL, 2000, p. 09). 

 

Levando em consideração os estudos piagetianos, a atividade lúdica proposta é uma forma 

de assimilar e acomodar conteúdos, ou seja, “assimilação é o meio pelo qual tornamos o 

mundo exterior semelhante ao nosso mundo interior. [...] A acomodação é o processo de 

desvendar o que não sabemos [...]” (LUCKESI, 2005, p. 11).  

Portanto, o jogo midiático apresenta assimilação e acomodação. Assimilação, processo de 

conhecimento, por intermédio das principais características de cada movimento literário, 

pois, por se tratar de uma revisão da matéria, pressupõe-se que os estudantes já 

compreendam os principais aspectos de cada escola literária. Entretanto, poucos discentes 

analisam ou conhecem obras brasileiras contemporâneas, é por meio desse tipo de conteúdo 

que ocorre o processo de acomodação, isto é, aprendizagem de algo novo. De acordo com 

Cipriano Luckezi, “Esse processo possibilita, permanentemente, um aprofundamento do 

conhecimento cada vez que me detenho no objeto, com nova assimilação e nova 

acomodação” (LUCKESI, 2005, p. 11). 

Recorrendo a essa mistura de materiais, conhecidos ou não, o jogo desafia a memória do 

aluno e traz algo novo, inusitado para sua realidade, comprovando que, apesar de épocas, a 

literatura renova-se e molda-se com o passar dos anos.  

O jogo poderá ser aplicado de duas formas. Preferivelmente, Quem sou eu? pode ser jogado 

ao final do estudo de todas as escolas literárias. Contudo, caso o tempo para a aplicação da 

atividade seja curto, o professor poderá escolher partes do jogo sobre os movimentos 

literários que os estudantes apresentaram maiores dificuldades durante o aprendizado, para 

revisar o conteúdo mais complexo. 
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JUSTIFICATIVA 

Esta pesquisa justifica-se em função da necessidade emergencial de se discutir como o 

professor do mundo contemporâneo pode transformar o ensino de literatura em algo mais 

significativo e estimulante para os discentes do Ensino Médio, jovens que se voltam cada 

vez mais para atividades lúdicas, dinâmicas e midiáticas em função das Tecnologias da 

Informação e da Comunicação. 

O jogo Quem eu sou? Reflete essa preocupação, apresentando muitas vantagens para o 

ensino de literatura, especificamente, brasileira. De fato, existem quatro principais 

justificativas para a elaboração e aplicação do jogo. 

Primeiramente, a atividade utiliza elementos presentes no cotidiano do aluno, dessa forma, 

desperta seu interesse e facilita a compreensão da matéria, pois aborda questões pertinentes 

à realidade dele. Isso ocorre por meio da utilização de textos mais atuais. De acordo com os 

PCNEM, deve-se: 

 

Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, 
relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, 
organização das manifestações, de acordo com as condições de produção e 
recepção. [...] O importante é que o aluno saiba analisar as especificidades, sem 
perder a visão do todo em que elas estão inseridas, e perceba que as 
particularidades têm um sentido socialmente construído (BRASIL, 2000, p. 08).  

 

Em segundo lugar, por se tratar de um jogo midiático, a atividade também desperta a 

curiosidade do discente devido à utilização da tecnologia e outros meios de comunicação. O 

estudante não fica mais preso ao papel e ao lápis, cumprindo função de sujeito passivo, 

apenas copiando conteúdo da lousa. Peña e Allegretti refletem sobre a necessidade de 

preparar o aluno para o mundo que, atualmente, tornou-se tecnológico: 

 

Às instituições educacionais, cabe preparar seus alunos para essa nova forma de 
aprendizado; ensinando-os a acessar, buscar, selecionar e criar participando 
desse novo ambiente e sabendo lidar com as inúmeras possibilidades oferecidas. 
No entanto, parece que tais instituições ainda não se atentaram ao fato de que o 
ensino é também uma relação de comunicação e que, obviamente, é necessário 
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maior comprometimento com as novas formas de comunicação proporcionadas 
pelas TIC (PEÑA; ALLEGRETTI; 2012, p. 102). 

 

A aula necessita da participação do aluno que, por utilizar a tecnologia em seu cotidiano e 

possuir facilidade com relação a ela, não tem medo em participar, torna-se o protagonista da 

atividade. Os PCNEM também abordam questões sobre a utilização da tecnologia em sala 

de aula: 

 

É preciso, pois, entender os princípios das tecnologias de informação e 
comunicação, a fim de [...] desenvolver uma consciência crítica sobre as 
possibilidades existentes para a solução de problemas pessoais, sociais ou 
políticos, utilizando-se dos instrumentos existentes para esses fins. [...] As 
tecnologias da comunicação e informação e seu estudo devem permear o 
currículo e suas disciplinas. [...] A mais nova das linguagens, a Informática, faz 
parte do cotidiano e do mundo do trabalho. Vive-se o mundo da parabólica, dos 
sistemas digitais, dos satélites, da telecomunicação (BRASIL, 2000, p. 12-3).  

 

Em terceiro lugar, Quem eu sou? aborda um importante estudo da literatura brasileira antes 

esquecida. O currículo escolar, talvez devido à grande preocupação em relação aos 

vestibulares, deixou de lado grande parte da produção referente à contemporaneidade. Tal 

esquecimento restringiu o conhecimento do estudante brasileiro sobre sua própria cultura. O 

jogo é um resgate das produções nacionais para mostrar-lhe que, além da literatura 

internacional, existem produções nacionais para todos os gostos.  

Por meio da apresentação de algumas produções brasileiras atuais, o aluno poderá 

aprofundar-se no estudo da literatura nacional com o mesmo prazer que faz com outras 

literaturas. Os PCNEM também acreditam no valor do patrimônio nacional: “[...] usufruir 

do patrimônio nacional e internacional, com suas diferentes visões de mundo; e construir 

categorias de diferenciação, apreciação e criação” (BRASIL, 2000, p. 09). 

Por fim, vale ressaltar que o jogo desperta a coletividade da sala. A atividade permite que a 

sala trabalhe como um todo, relacionando-se para discordar, analisar, argumentar e 

concordar sobre os enigmas propostos: 
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[...] As atividades lúdicas poderão ser praticadas individualmente; não há dúvida 
quanto a isso; porém, há muito mais força, quando são praticadas coletivamente. 
Muitas delas, “não tem graça”, quando praticas por um indivíduo isoladamente. 
E isso, implica em fazer contato com a Essência e, nesse contexto, com o outro. 
Esse é o lugar da compaixão (LUCKESI, 2005, p. 22-3). 

 

 Santos (2008, p. 125) corrobora com os pensamentos de Luckesi ao expor que: 

 

O aprendizado é uma característica humana, é dinâmico e plástico e se 
diversifica na individualidade dos seres, na especificidade da atividade 
desenvolvida (na troca com outros seres) e dos instrumentos (recursos) 
utilizados. Considera-se do contato social e, portanto, o que fundamenta a prática 
escolar, embora muitas vezes isso seja obstáculo, é a interação entre as pessoas. 

 

Dessa forma, observa-se que a troca de ideias aumenta a apreensão de conteúdo que será 

compartilhado entre todos, o que vale mais do que exercícios feitos individualmente ou em 

duplas.  

 

OBJETIVO 

O objetivo desta pesquisa é refletir sobre a utilização de jogos midiáticos no processo de 

ensino-aprendizagem de literatura e apresentar uma proposta didático-metodológica que 

serve de revisão dos conteúdos sobre os movimentos literários brasileiros, a partir da 

elaboração do jogo midiático Quem eu sou?. Para isso, utiliza-se textos brasileiros 

contemporâneos, verbais e não-verbais, que ampliam o conhecimento do aluno de Ensino 

Médio sobre variadas e atuais produções brasileiras.  

 

MÉTODOS UTILIZADOS 

Para a elaboração de Quem sou eu? a orientanda baseou-se em uma pesquisa de textos 

contemporâneos, utilizados no jogo para decifrar qual movimento literário retratam; 

músicas, obras de arte, filmes e propagandas, usados para os exemplos dos desafios. Todos 

os textos, verbais e não-verbais, apresentam características específicas de cada movimento 

literário. 
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Antes do início do jogo, têm-se a apresentação com o nome dele, as instruções, a escolha de 

representantes (um por grupo) e um vídeo para dar início à atividade.  

 

 
Fig. 1 Tela inicial do jogo. 

 

 
Fig. 2 Tela com as instruções. 
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Fig. 3 Tela com as opções dos representantes. 

 

Para o romantismo (1ª geração), utilizou-se um trecho do conto Veredas da Eva, publicado 

no romance A cidade ilhada (2009), de Milton Hatoum. O desafio foi elaborado a partir da 

música Baila comigo, de Rita Lee. Ambos os textos apresentam características românticas. 

No texto literário, há o nacionalista e, na música, o índio é retratado como um herói 

nacional, símbolo de desejo. 

Sobre o arcadismo, utilizou-se um trecho de A grande arte (1990), de Rubem Fonseca e, 

para o desafio, a música Agora só falta você, de Rita Lee, regravada pela cantora Pitty. O 

trecho literário utiliza elementos da mitologia para falar do feminino, enquanto a música 

apresenta, em sua letra, a ideia de carpe diem. 

O surrealismo foi exposto por meio de um trecho extraído do livro Amálgama (2013), de 

Rubem Fonseca, sobre um homem que vendeu a própria casa para realizar seu sonho 

incomum. O exemplo do desafio envolveu o quadro Dançando na chuva (2011), de Sônia 

Menna Barreto.   

Para o barroco, apresentaram-se trechos do conto Objetos, presente em Antes do baile verde 

(versão de 2009) e escrito por Lygia Fagundes Telles, que passavam a noção de 
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efemeridade e utilizavam uma figura de linguagem, antítese, características do movimento 

abordado. O exemplo do desafio traz uma propaganda publicitária da marca de shampoos e 

condicionadores Seda, que também apresenta antítese. 

Para o romantismo da terceira geração, um trecho da obra Eles eram muitos cavalos (2000), 

de Luiz Ruffato, que apresenta uma crítica ao homem que fecha os olhos para os problemas 

de sua própria cidade, exemplo de crítica social, foi utilizado. O desafio solicitava a dança 

de uma música chamada Escala latina, da banda For fun, que aborda temas específicos do 

romantismo da terceira geração: escravidão e crítica social.  

No naturalismo, utilizou-se outro trecho da obra Eles eram muitos cavalos (2000) que 

compara um índio a um cachorro, animalizando a figura do homem. O desafio, dessa vez, 

tratava de uma adivinhação sobre um cantor que havia aparecido anteriormente no jogo e 

que possuía uma música ligada às características naturalistas. O lobo, da cantora Pitty, 

animaliza o homem por meio da comparação dele com um lobo.  

No movimento simbolista, o trecho exposto foi extraído da obra As máscaras singulares 

(2002), também escrita por Luiz Ruffato. O trecho apresenta elementos de pessimismo e 

mistério, características dessa vertente. O desafio era fazer o aluno lembrar-se de um dos 

principais poetas brasileiros desse movimento, João da Cruz e Souza, mais conhecido como 

Cruz e Souza.  

Para expor as características do realismo, utilizou-se outro trecho do livro Amálgama 

(2013), em que o autor resume a vida em: “comer, defecar e morrer”. O desafio foi fazer os 

estudantes pensarem em um filme brasileiro realista. Como exemplo, trechos do filme 

Tropa de elite 2: o inimigo agora é outro (2010), de José Padilha, foram expostos.  

Para caracterizar o romantismo da segunda geração foram utilizados dois trechos, o 

primeiro é de Amálgama (2013) em que o autor traz a noção de que o amor não é para ser 

entendido, é para ser sentido; o outro trecho é um conto, Venha ver o pôr-do-sol, presente 

na obra Antes do baile verde (versão de 2009), que retrata o amor não correspondido de 

Ricardo por Raquel e o fim trágico dessa relação. O desafio, de cantar, apresentou como 

exemplo a música Oitavo andar, de Clarice Falcão, em que a protagonista pensa em se 

atirar pela janela matando ela e seu amor. 
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O parnasianismo mostrou-se presente no poema descritivo A pesca (2013), de Affonso 

Romano de Sant'Anna que expõe o ato da pesca de um peixe. Para a elaboração do desafio, 

a música, também descritiva, Magra de Lenine fez-se presente e fora exposta em um 

desafio dançante.   

Por fim, a fragmentação, característica dos movimentos modernista e pós-modernista 

apareceu no início da obra Eles eram muitos cavalos (2000) e o desafio final foi proposto 

para todos os grupos: lembrar-se dos escritores e obras expostas durante todo o trabalho.  

A jogabilidade de Quem sou eu? segue dois passos: decifrar qual movimento literário os 

trechos retratam e participar dos diversos desafios propostos. Caso os participantes de 

determinado grupo acertem o movimento retratado no trecho exposto, além de ganhar 

pontos, terão a oportunidade de escolher um grupo adversário para enfrentar um desafio. 

Caso errem, o desafio será feito pelo grupo que errou. 

Os desafios de Quem sou eu? valem dois pontos e abordam temas cotidianos, exigindo ao 

grupo desafiado encontrar em suas próprias vivências características referentes a um 

determinado movimento literário, desenvolvendo seu senso de análise. Eles podem ser: de 

memória (lembrar-se de determinada obra), de canções (cantar alguma música que 

apresente as características), de dança (dançar uma música que apresente as características), 

de criação (criar, com rapidez, alguma produção que contenha traços do movimento 

literário), de adivinhação (decifrar qual a produção escolhida para representar tal 

movimento), de cinema (expor alguma cena de filmes que apresentem o conteúdo proposto) 

e artístico (citar obras de arte relacionadas a um determinado movimento literário). O 

desafio final, proposto para todos os grupos, é lembrar-se dos escritores e das obras que 

apareceram durante o jogo. O grupo que acertar mais nomes ganhará cinco pontos de 

bônus.  

O grupo vencedor será aquele que acumular mais pontos durante o jogo. 

Além disso, Quem sou eu? traz breves poemas que aparecem ao final de cada erro ou 

acerto. Eles são, na verdade, pequenos resumos rimados que ajudam o estudante na fixação 

da matéria. 
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Para se avaliar o jogo, depois do mesmo ser elaborado por completo, Quem sou eu? 

também foi aplicado em uma sala de aula. Na ocasião, no início do jogo, a professora 

explicou aos alunos qual era o objetivo e, logo após, detalhou as regras da atividade lúdica. 

A docente explicou, então, que o jogo era composto de perguntas e que também haveria 

alguns desafios, lembrando que as perguntas eram compostas de um trecho de uma 

determinada obra literária e o questionamento de qual escola literária fazia parte do trecho 

ofertado pelo jogo. Os desafios de uma determinada tarefa que também trataria de alguma 

escola literária ou de uma figura de linguagem, sendo propostas, ainda, danças. 

Os grupos escolheram seus times e deu-se início ao jogo. 

A primeira tela do jogo apareceu. Todos ficaram em silêncio, atentos ao jogo, 

demonstrando, também, vontade de acertar o questionamento. Um dos integrantes do grupo 

leu o trecho da obra em voz alta e o grupo acertou ao relacionar o trecho a um movimento 

literário.  

Na primeira tela, o trecho da obra era exposto e logo depois, as alternativas apareciam, 

como mostram as imagens a seguir: 

 
Fig. 4 Tela com o primeiro trecho ofertado pelo jogo (Romantismo – 1 ª geração). 
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Fig. 5 Tela com as primeiras alternativas de Quem sou eu?. 

 

O grupo acertou e, na sequência, surgiu mais uma tela com um texto estimulando e 

parabenizando os alunos: 
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Fig. 6 Tela com texto poético para estímulo e resumo das características do movimento literário 
apresentado anteriormente. 

 

 
Fig. 7 Tela de parabéns (apresentada após o poema). 

 

Os alunos ficaram encantados que o texto exposto, além de parabenizar pelo acerto, fazia-o 

por meio de um texto poético cheio de rimas. Eles perceberam que, por meio desse cuidado 

que o docente teve ao criar o texto, havia comprometimento e amor pela prática docente e 

pelos alunos. 

Caso o grupo errasse, uma tela expondo o mesmo poema aparecia, para fazê-los 

compreender e relembrar as características do movimento literário.  
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Fig. 8 Tela de parabéns (apresentada após o poema). 

 

Logo depois, o outro grupo teve de fazer o desafio: 

 
Fig. 9 Tela de desafio (canto). 
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RESULTADOS 

A atividade foi aplicada, como teste, na graduação, para os discentes do 6º semestre da 

turma de Letras– Português/ Inglês da Universidade Presbiteriana Mackenzie.  

Apesar de não ter sido aplicado na Educação Básica, o que ocorrerá no futuro, os estudantes 

universitários apresentaram uma recepção positiva e participaram dos desafios propostos.  

É importante ressaltar que, durante todo o jogo, os alunos trocaram ideias, conhecimentos e 

reflexões sobre os conteúdos literários. Dessa forma, o jogo estimulou a reflexão e a revisão 

das escolas literárias e, definitivamente, levou à construção do conhecimento na medida em 

que para dar as respostas certas os alunos tinham de estabelecer relação entre o passado e o 

presente literário e identificar semelhança entre eles para vinculá-los a determinado 

movimento.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A utilização de recursos midiáticos e interativos, como um jogo, que tragam em sua 

concepção elementos do cotidiano, despertam a curiosidade do aluno e facilitam a 

aprendizagem.  

O jogo Quem sou eu? une conteúdos literários atuais ao estudo tradicional dos movimentos 

literários; revisa suas principais características e exige do aluno uma atenção maior para 

conseguir encontrar semelhanças entre os movimentos e suas próprias vivências, 

comprovando que, além de aprender o conteúdo, consegue utilizá-lo e diferenciá-lo em seu 

dia a dia.  

O jogo também proporciona a expansão de conhecimento do estudante sobre alguns 

escritores brasileiros atuais e suas produções. Pretende-se, portanto, despertar o gosto pela 

leitura de produções nacionais. 

O professor precisa adequar suas aulas à realidade de seus alunos, para que eles realmente 

aprendam os conceitos ensinados e saibam utilizá-los fora do ambiente escolar. Para isso, 

ele precisa compreender e acrescentar, ao seu plano de aula, atividades que transformem o 

estudante passivo em ativo, ou seja, que participa e produz conteúdos. Isso pode ser feito 
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por meio de atividades lúdicas que despertam seu interesse. Sobre isso, Martins disserta 

(2014b, p. 65): 

 

O que um educador sábio faz é alterar as suas estratégias para que a aula não 
caia na monotonia. Inúmeros professores reclamam que seus discentes utilizam o 
celular durante a aula, por exemplo. Porém, isso, normalmente, acontece quando 
estão sendo propostas atividades enfadonhas e repetitivas. Aulas somente 
expositivas podem ser um desestímulo completo para uma criança e para um 
adolescente.  

 

Conclui-se que relacionar a aula tradicional a atividades lúdicas e interativas permite que o 

discente assuma uma posição ativa no ambiente escolar. “O movimento lúdico, 

simultaneamente, torna-se fonte prazerosa de conhecimento, pois, por meio dele, o aluno 

constrói classificações, elabora sequências lógicas, desenvolve o psicomotor e a afetividade 

e amplia conceitos de várias áreas da ciência” (RONCA, 1989). É uma forma de fixar o 

conteúdo aprendido, abordar diferentes obras e expandir sua visão sobre a cultura brasileira 

atual. A partir dessa mescla, agrega-se um valor divertido e contemporâneo no ensino de 

literatura brasileira.  
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RESUMO 
O presente trabalho tem por meta analisar, de acordo com as experiências obtidas por um 
grupo de licenciandos em Letras do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID), como a relação professor-aluno influencia o processo de ensino-
aprendizagem dos estudantes de todos os níveis da educação e de que maneira essa relação 
pode ser utilizada pelos docentes a favor da ampliação do conhecimento de seus alunos. 
Esta pesquisa tem como pressupostos teóricos os estudos de Paulo Freire e de Rubem 
Alves. Com base nas obras dos dois autores, serão analisadas e comparadas as atitudes e 
postura docente adotadas pelos estudantes universitários do PIBID e pelos professores da 
escola regular, apresentando os resultados divergentes obtidos por cada um. 
PALAVRAS-CHAVE: PIBID; Relação professor-aluno; ensino-aprendizagem; postura 
docente. 
 

INTRODUÇÃO 

No primeiro semestre do ano de 2014, vinte graduandos do curso de Letras de uma 

tradicional instituição de ensino da capital de São Paulo, no Brasil, participaram do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), patrocinado pela 

CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), uma fundação do 

Ministério da Educação (MEC) que desempenha importante papel nos processos de pós-

graduação em todos os estados da Federação Brasileira e que atua, ainda, na formação de 

professores da Educação Básica, introduzindo-os no universo escolar, qualificando-os para 

o mercado de trabalho.  
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O PIBID concede bolsas a alunos das graduações que cursam a Licenciatura. Os projetos 

são desenvolvidos por Instituições de Ensino Superior em parceria com escolas públicas 

brasileiras de Educação Básica. Os graduandos, por sua vez, são orientados e 

supervisionados por um professor da Instituição de Ensino Superior para que se 

desenvolvam atividades didático-metodológicas na escola escolhida.  

Entre os principais objetivos do programa estão a inserção dos licenciandos no ambiente 

real de sala de aula, bem como na preparação e estruturação dos planos didáticos-

metodológicos para cada uma delas, o incentivo à formação docente, a valorização do 

magistério, a elevação da qualidade de formação dos professores, além da contribuição da 

articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes. 

 

JUSTIFICATIVA 

O presente trabalho justifica-se pela necessidade cada vez mais emergencial de se discutir a 

respeito da relação professor-aluno no ambiente escolar da Educação Básica e do Ensino 

Superior. 

Se discussões e agressões verbais entre professores e alunos só aumenta, assim como o 

desrespeito e a distância entre esses dois elementos da cena pedagógica, algo precisa ser 

feito. O PIBID, programa que permite que graduandos vivenciem o dia a dia escolar de 

forma real mesmo durante o período de formação, é uma das possibilidades que existem 

hoje para que o licenciando reflita sobre a importância dos educadores compreenderem que 

uma relação sadia entre docentes e discentes pode favorecer o processo de ensino-

aprendizagem. 

Talvez, por meio desse tipo de programa, seja possível incentivar e estimular os docentes, 

principalmente os graduandos participantes do PIBID, a tornarem-se profissionais 

compreensivos e próximos de seus alunos, que saberá, inclusive, ouvir os seus educandos. 

 

OBJETIVO 

O objetivo geral desta pesquisa é diferenciar e apontar posturas adequadas e inadequadas no 
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ambiente da sala de aula, de acordo com as experiências vividas por licenciandos 

integrantes do PIBID. 

Os objetivos específicos são identificar atitudes não condizentes com o papel do professor 

no mundo contemporâneo e propor posturas que criem melhor desenvolvimento dos alunos 

como seres ativos na sociedade. 

 

MÉTODOS 

Inicialmente, no mês de fevereiro de 2014, por meio de entrevistas realizados no âmbito 

universitário, vinte alunos de graduação em Letras foram selecionados para participar do 

programa que oferece uma bolsa mensal de R$400 reais.  

Posteriormente, ocorreram diversas reuniões semanais de preparação e orientação, também 

na universidade, para que os licenciandos preparassem-se para a aplicação de propostas 

didático-metodológicas na escola também selecionada para o projeto. 

Ao longo dessa fase inicial, foi feita uma divisão em três grupos, sendo cada um deles 

trabalhou com uma turma diferente e um assunto específico. A série escolhida foi o 7o. ano. 

Propostas, por sua vez, foram três:  

 

- a avaliação do SARESP;  

- questões gramaticais e ortográficas;  

- leitura, produção e interpretação textual. 

 

Durante as reuniões semanais, os licenciandos apresentavam, ao professor orientador na 

universidade, o plano de aula que seria aplicado na escola de Educação Básica e 

elaboravam também as atividades que seriam utilizadas durante a aula em questão.  

A primeira aula preparada e aplicada na escola foi planejada em torno do tema “Copa do 

Mundo”, que estava em evidência no início do ano. O intuito da aula era introduzir aos 

alunos o tema por meio dos gêneros textuais notícia e charge. 
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Depois da apresentação do PIBID e dos professores licenciandos aos alunos do 7o. ano da 

Educação Básica, o desenvolvimento da atividade didático-metodológica, preparada nos 

bancos universitários, foi iniciado. 

Objetivou-se levar os alunos a: 

 

- desenvolverem acrósticos para que ocorresse maior integração entre docentes e 

discentes; 

- compartilharem conhecimentos e curiosidades acerca do tema Copa do Mundo;  

- realizarem uma produção textual a partir de uma proposta que se relacionasse à 

realidade dos alunos e que utilizasse a imaginação e a criatividade dos mesmos.  

 

Dessa forma, inicialmente, os estudantes do 7o. ano foram estimulados a produzirem 

acrósticos com os nomes dos colegas para que os licenciandos de Letras pudessem conhecer 

os alunos da turma de forma mais divertida.  

A seguir, foi solicitado que os discentes falassem livremente sobre a Copa do Mundo 2014. 

Nesse momento, foi possível checar a habilidade verbal oral dos alunos. 

Por fim, eles produziram uma história em quadrinhos sobre a Copa do Mundo. 

Nesta primeira aula, os alunos foram muito receptivos com os professores e sentiram-se 

aliviados aos descobrirem que, por uma das seis aulas de Língua Portuguesa da semana, não 

teriam aulas com a professora responsável pela disciplina. Infelizmente, os estudantes 

afirmavam serem constantemente destratados e humilhados pela docente. 

Com o passar de algumas aulas, inclusive, ficou evidente que a participação e a interação 

dos alunos com os licenciandos dependiam diretamente da presença da professora de 

Língua Portuguesa que ministrava aulas para a turma em que o projeto era aplicado.  

Assim, quando ela estava presente, os estudantes restringiam-se a ouvir e tentar realizar as 

atividades, ao passo que, nos momentos em que ela se ausentava das aulas - para preencher 

diários, por exemplo - os alunos mostravam seu real interesse no assunto e sentiam-se livres 
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para discutir os assuntos e fazer perguntas.  

É importante frisar que da mesma forma que a CAPES espera que os alunos sejam 

orientados pelo professor universitário responsável pelo projeto, na elaboração das aulas 

que aplicarão na escola de Educação Básica, também se espera que o professor que ministra 

as aulas para as turmas na escola escolhida para o projeto participe e oriente a aplicação das 

atividades. 

A segunda aula foi desenvolvida a partir da correção das atividades produzidas pelos 

estudantes na primeira aula. Foi detectado um grande déficit na parte ortográfica, de coesão 

e coerência.  

Os objetivos da atividade dessa aula eram fazer com que os alunos:  

 

- grafassem corretamente algumas palavras de acordo com a norma padrão da Língua 

Portuguesa;  

- fixassem questões de acentuação e ortografia;  

- compreendessem os termos coesão e coerência por meio de jogos;  

- tornassem-se capazes de ordenar textos, produzindo redações com início, meio e 

fim. 

 

A proposta foi iniciada com a divisão dos alunos em pequenos grupos. Algumas palavras, 

grafadas de forma incorreta por vários alunos na primeira aula, eram lidas pelos 

licenciandos que solicitavam que os grupos de discentes escrevessem os vocábulos de 

forma correta em um papel. O grupo que escrevia corretamente ganhava pontos. Como 

alguns não conseguiam grafar corretamente a palavra lida, o vocábulo da vez era exposto na 

lousa, para que fosse possível a fixação da ortografia da palavra por meio da visão. 

Em um segundo momento da aula, os grupos de alunos foram mantidos e realizou-se uma 

atividade com fábulas.  

Cada um dos grupos recebia um texto diferente, cortado em pedaços. Os alunos eram 
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estimulados a organizá-los na ordem correta em função da ordem cronológica dos fatos. 

Cada um dos grupos era acompanhado por um dos professores licenciandos, para que fosse 

ofertada toda a assistência necessária. 

Após essa aula, foi possível verificar que os alunos voltaram a cometer os mesmos 

equívocos, mas com uma frequência bem menor e, de maneira gradual, apresentaram 

melhores resultados no desenvolvimento de suas produções textuais até mesmo porque não 

queriam entregar atividades mal feitas aos graduandos. Assim, era possível perceber que a 

relação entre docentes e discentes só se estreitava. 

A terceira aula iniciou uma proposta de trabalho com o gênero textual notícia que durou 

quatro semanas.  

Com a primeira atividade, objetivou-se que os alunos fossem capazes de:  

 

- comparar textos, buscando semelhanças e diferenças quanto às ideias e à forma;  

- debater temas propostos pelos textos e desenvolver habilidades de expressão, 

opinião e argumentação orais;  

- conhecer a estrutura e especificamente cada parte que compõe o gênero textual 

notícia; 

- conhecer, observar e produzir uma notícia, levando em conta as características do 

gênero e as condições de produção;  

- consultar outras fontes em busca de informações complementares, como revistas, 

jornais e Internet. 

 

Com a primeira atividade sobre o gênero, foram mantidos os grupos divididos na aula 

anterior com o intuito de tornar a aula mais dinâmica e fazer com que os estudantes 

sentissem-se mais livres para debater sobre o assunto.  

Na primeira aula sobre notícia, trabalharam-se o título e o subtítulo com suas 

especificidades. A proposta da atividade era realizar a explicação teórica sobre ambos e 
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mostrar como são apresentados nos jornais impressos e digitais. Após a explanação e 

discussão, os alunos exercitaram o conteúdo por meio de atividades com notícias reais. 

A atividade principal do dia foi desenvolvida com notícias da própria semana e consistia em 

entregar aos estudantes o texto da notícia completo, sem o título e o subtítulo. Dessa forma, 

de acordo com aquilo que havia sido discutido, eles desenvolveram título e subtítulo 

próprios.  

Mais uma vez, deve-se ressaltar que a relação entre os graduandos e os alunos da Educação 

Básica tornava-se cada vez mais próxima e significativa. 

A quarta aula desenvolvida com os estudantes foi uma continuação da aula anterior e, 

portanto, também abordou o gênero textual notícia. Devido à continuidade, os grupos de 

alunos foram mantidos. 

Nessa aula, ainda com os mesmos objetivos da anterior, realizaram-se discussões sobre o 

lide e o desenvolvimento geral da notícia. Os estudantes participaram ativamente dos 

debates e conseguiram identificar corretamente as informações que deveriam estar 

presentes no gênero para que se caracterizasse a notícia. 

A partir disso, os alunos tiveram de realizar a produção de uma notícia e usufruíram de duas 

aulas para tal. Para que não houvesse tempo desperdiçado na criação do tema da notícia, os 

professores sugeriram temas recorrentes na semana, mas deixaram os alunos livres para 

escreverem sobre o assunto que melhor dominassem. 

A partir da sétima aula, a proposta foi alterada e trabalhou-se o gênero textual fanfic, pois o 

mesmo se encontra mais próximo da realidade dos estudantes, uma vez que trabalha com o 

enredo de filmes, livros, desenhos e histórias em quadrinhos em geral.  

Os objetivos dessa aula eram que os alunos tivessem condição de: 

 

- conhecer e compreender o gênero textual fanfic;  

- compartilhar experiências sobre filmes, desenhos e livros;  

- produzir textos a partir de uma proposta que despertasse a imaginação dos 
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estudantes; 

- estabelecer relação entre seus conhecimentos sobre o tema, a língua e noções de 

texto para a produção de uma fanfic. 

 

O gênero fanfic foi apresentado aos alunos por meio de discussões teóricas e estruturais. 

Para exemplificar, ocorreram as leituras de cinco fanfics escolhidas pelos professores e 

lidas pelos mesmo. Foram escolhidas as seguintes fanfics:  

 

- Meus queridos brinquedos (sobre o filme Toy Story); 

- Okay okay (sobre o filme A Culpa é das estrelas); 

- Mario e Luigi (sobre o personagem Mario dos famosos jogos de videogames); 

- Scooby-doo: o começo 

- Harry Potter 

 

A partir disso, solicitou-se uma produção inicial, na qual eles poderiam escolher qualquer 

história que os desagradasse e recriar o início, o meio ou o final, ou ainda, poderiam dar 

uma continuidade à trama.  

Por ser a escrita de um texto complexo, os alunos tiveram a oportunidade de usarem duas 

aulas para a produção. Em uma, criaram o roteiro do que iriam escrever e, na outra, 

escreveram o texto em si. 

A décima e última aula deu sequência à anterior no exercício com o gênero fanfic. Por 

conseguinte, os objetivos foram os mesmos da sétima, oitava e nona aulas. Como a proposta 

era fazer os alunos interessarem-se pelo gênero e procurarem-no fora da sala de aula, foi 

preparada uma atividade de contação de histórias. 

Cada um dos professores selecionou uma fanfic próxima à realidade dos alunos e levou 

impressa para eles. Desse modo, em vez de a leitura ser feita pelos licenciandos, os 
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estudantes tiveram a oportunidade de ler o texto em voz alta, para toda a sala. 

Foi visível o interesse deles na aula. Não ocorreu nenhuma conversa paralela e a ausência 

da docente responsável pela classe colaborou para a maior interação deles no momento de 

responderem algumas questões acerca de cada um dos textos lidos. 

Entretanto, antes de a aula acabar, a professora responsável retornou à sala de aula e, assim, 

começou a gritar e maltratar os alunos, o que desmotivou vários deles a finalizar a atividade 

proposta. 

Embora atribuir uma nota não fosse objetivo dos licenciandos, ao final da aula, a professora 

responsável pela turma ainda fez questão de solicitar na frente de todos os alunos que os 

futuros professores corrigissem a atividade e atribuíssem uma nota para cada um deles. 

Dessa maneira, não seria necessário que ela preparasse sua própria avaliação para a classe. 

 

RESULTADOS 

O questionamento pessoal, por parte do profissional da educação, deve ser uma constante, 

aliás, salientada na LDB, que preconiza, no inciso III, do artigo 63, e no inciso II, do artigo 

67, a formação continuada dos professores: 

 

Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão: 

I - cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso 
normal superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e 
para as primeiras séries do ensino fundamental; 

II - programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação 
superior que queiram se dedicar à educação básica; 

III - programas de educação continuada para os profissionais de educação dos 
diversos níveis. [...] 

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da 
educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 
carreira do magistério público: 

I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;  

II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 
periódico remunerado para esse fim; 

III - piso salarial profissional; 
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IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do 
desempenho; 

V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de 
trabalho; 

VI - condições adequadas de trabalho (BRANDÃO, 2006, p. 137-41). 

 

Curiosidade crítica e formação continuada podem levar o profissional a conhecer e 

enfrentar as mudanças sociais. Ciente das transformações que ocorrem nas relações sociais, 

o docente necessita ter consciência de que a relação professor-aluno, por respeitar o aluno - 

sujeito do processo de aprendizagem - deve estar calcada no diálogo (ALVES, 2001).  

Infelizmente, porém, a postura adotada pela docente responsável pela turma em que o 

projeto efetivou-se foi de total desrespeito com os alunos e também com os licenciandos 

que estavam presentes na posição de professores. Repetidas vezes, ela gritou e exaltou-se 

com os alunos, atribuindo-lhes nomes desrespeitosos. Assim, o respeito ao aluno ficava 

distante do ambiente escolar. 

A presença da docente, lamentavelmente, tornou-se um empecilho no desenvolvimento das 

aulas, uma vez que, toda vez que se fazia presente e prestando atenção na atividade, brigava 

com um aluno diferente, mesmo que ele estivesse apenas erguendo a mão para tirar uma 

dúvida durante a realização de um exercício. 

Nos momentos em que a professora ausentava-se, entretanto, os estudantes sentiam-se 

aliviados e livres para tecer seus próprios comentários acerca do assunto que estava sendo 

abordado pelos graduandos.  

Na escola tradicional, a ausência do diálogo era vista como uma situação normal no 

cotidiano escolar. Aliás, o silêncio, desejo maior da maioria dos mestres, era visto como 

sinônimo de respeito por parte dos alunos. Uma ilusão já que, muitas vezes, o silêncio 

representa medo, desinteresse ou uma situação de submissão em relação ao professor que, 

muitas vezes, vê-se como o detentor absoluto do saber. 

Assim sendo, embora a escola se denominasse como uma instituição preocupada com a 

interação do indivíduo no meio social no qual está inserido, visando a um bom convívio em 
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grupo e em sociedade, o que aliás também está previsto nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1998), o diálogo não era uma prática constante entre docentes e discentes. 

Freire (1996, p. 135) afirma que “viver a abertura respeitosa aos outros e, de quando em 

vez, de acordo com o momento, tomar a própria prática de abertura ao outro como objeto da 

reflexão crítica deveria fazer parte da aventura docente”. O professor, por maior que seja o 

seu conhecimento e a sua experiência, não pode fechar-se em um mundo sem diálogo: 

 

O fechamento ao mundo e aos outros se torna transgressão ao impulso natural da 
incompletude. O sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu 
gesto a relação dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, 
como inconclusão em permanente movimento na História (FREIRE, 1996, p. 
136). 

 

Saber ouvir os educandos é fundamental para conhecer o contorno geográfico, social e 

econômico dos aprendizes e, também, da escola. Essa prática reflete respeito pelos 

educandos e gera o desenvolvimento de uma relação intercomunicativa que pode conseguir 

grandes progressos ao longo do processo ensino-aprendizagem (BRITO, 2003). Não era 

essa a realidade escolar vivenciada pelos alunos participantes do PIBID na escola em 

questão. 

E não se trata aqui de diálogos vazios, cheios de pena ou consolo. Freire (1996, p. 138) fala 

de diálogos capazes de “desocultar verdades escondidas”, de “desmistificar a farsa 

ideológica, espécie de arapuca atraente em que facilmente caímos”, de “enfrentar o 

extraordinário poder da mídia, da linguagem da televisão, de sua ‘sintaxe’ que reduz a um 

mesmo plano o passado e o presente”. 

Dentro desse contexto educacional, o educador, portanto, não pode apenas ouvir os seus 

educandos. Mais do que isso, ele precisar saber ouvir, melhor dizendo, estar disposto a 

ouvir: 

 

A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco 
pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os 
homens transformam o mundo. Existir, humanamente, é pronunciar o mundo, é 
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modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos 
sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. Não é no silêncio que os 
homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão (FREIRE, 2005, 
p. 90). 

 

Ganhando esta nova dimensão, o diálogo também cria laços de afetividade na relação 

professor-aluno. O educando sente-se valorizado ao ser ouvido e aproxima-se do docente 

(CANDAU, 1996). 

Chega a ser até mesmo estranho para alguns alunos quando um professor demonstra-se 

aberto para o diálogo, porque, frequentemente, eles são calados pela dinâmica da aula. 

Poucos professores estão realmente dispostos a ouvir seus alunos. Muitos fazem de tudo 

para que suas aulas terminem com o sinal para que perguntas não sejam feitas. Vários são 

os docentes que entregam suas avaliações corrigidas ao término do período para que 

questionamentos não surjam. Talvez seja por isso que os alunos do 7o. ano tenham se 

envolvido tanto com os universitários: eles percebiam envolvimento, amor pelo ato de 

ensinar e preocupação na preparação das atividades. 

Segundo Freire (2005), os indivíduos transformam-se e ganham significação enquanto 

homens, quando reconquistam o direito de dialogar. Dialogar, muitas vezes, é libertar-se de 

uma situação de opressão. É por esse motivo que o professor não pode reduzir sua profissão 

à rotina de depositar informações e conhecimentos no outro, a não ser que queira manter a 

situação opressora entre mestres e aprendizes que, constantemente, instala-se no ambiente 

escolar. Nessa situação, impera apenas a educação “bancária”, termo também consagrado 

por Paulo Freire (2005). 

Um verdadeiro diálogo e uma real troca de ideias tornam-se fundamentais em um ambiente 

que busca a formação da cidadania (ALVES, 2001). Entretanto, nem todos os professores 

estão preparados ou pré-dispostos a dialogar com seus discentes.  

Em primeiro lugar, muitos não desenvolveram tal habilidade nos cursos de formação, ou 

seja, não receberam informações concretas sobre a importância dessa prática no contexto 

educacional. Eles não sabem que o diálogo pode representar uma ferramenta 

importantíssima na busca por uma aprendizagem significativa, estreitando relações de 
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afetividade entre educadores e educandos, ato que gera um clima de confiança ao longo do 

processo ensino-aprendizagem (ALVES, 2000). 

Em segundo lugar, ainda de acordo com Freire (2005, p. 92), não há diálogo sem amor ao 

mundo e aos homens: 

 

Sendo fundamento do diálogo, o amor é, também, diálogo. Daí que seja 
essencialmente tarefa de sujeitos e que não possa verificar-se na relação de 
dominação. Nesta, o que há é patologia de amor: sadismo em quem domina; 
masoquismo nos dominados. Amor, não. Porque é um ato de coragem, nunca de 
medo, o amor é compromisso com os homens. Onde quer que estejam estes, 
oprimidos, o ato de amor está em comprometer-se com sua causa. A causa de 
sua libertação. Mas, este compromisso, porque é amoroso, é dialógico (FREIRE, 
2005, p. 92). 

 

Nesse caso, a realidade que se observa torna-se mais complexa na medida em que não são 

todos os docentes que carregam o sentimento amor para as suas salas de aula. Na fala de 

Freire, percebe-se o profundo vínculo entre o diálogo e a afetividade, além do respeito ao 

educando na figura não só do aluno, mas, também, no papel de indivíduo em processo de 

formação. 

Logo, nota-se que a educação intelectual deve caminhar junto da educação afetiva (ALVES, 

2001). O professor deve levar em consideração tanto os aspectos cognitivos quanto os 

aspectos afetivos, porém é importante ressaltar que o desenvolvimento de uma boa 

afetividade pode fazer com que o indivíduo tenha uma vida mais plena, equilibrada e sadia 

e o diálogo é uma das peças mais fundamentais nesse processo. 

Por fim, o diálogo também se torna determinante para o docente que reflete constantemente 

sobre sua prática, pois, conversando com os alunos e discutindo as propostas desenvolvidas 

em sala, o professor pode ter um retorno crítico dos discentes sobre as atividades e perceber 

a necessidade de variar as estratégias metodológicas para um melhor aproveitamento do 

próprio educador e dos educandos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência foi extremamente relevante 

para a formação acadêmica dos vinte graduandos envolvidos, pois foi responsável por 

apresentar outra vivência de sala de aula, diferente da experiência obtida por meio do 

Estágio Curricular Supervisionado, obrigatoriedade legal de todos os cursos de Licenciatura 

no Brasil. Marc Weisser, citado por Albuquerque (2006, p. 15), explica essa realidade 

dizendo que 

 

os saberes não são o fruto de uma transmissão, mas de uma apropriação e de 
uma produção; eles são ligados ao autor profissional e à sua pessoa. A formação 
do professor tomará não o aspecto de uma transferência de conhecimentos 
descontextualizados, mas uma reinterpretação de um discurso pedagógico 
próprio a cada um dos formados (ALBUQUERQUE, 2006, p. 15). 

 

Assim, o PIBID representa o momento em que o licenciando pode afastar-se apenas da 

observação do cotidiano escolar para agir. A inversão de papéis, de graduando que apenas 

observa para professor, nesse caso, foi fundamental, sadia e benéfica. 

Evidentemente, desafios e obstáculos surgiram a cada ida à escola, mas estes só serviram 

para aprofundar ainda mais a reflexão sobre a prática docente, gerando, também, um 

licenciando mais consciente de seu papel no espaço educacional e na vida de milhares de 

jovens (ANTUNES, 2010). 

O trabalho com as diversas propostas elaboradas pelos vinte universitários, em processo de 

formação docente, também colaborou para a percepção de como atividades inovadoras e 

relevantes dão certo no ambiente de sala de aula. Destaca-se, ainda, que se desenvolveram, 

por meio das propostas que levavam em consideração o mundo dos alunos da Educação 

Básica, habilidades criativas e isso podia ser percebido a cada semana. 

Conclui-se, portanto, que um programa como o PIBID faz-se necessário no cenário atual da 

formação professoral do Brasil, visto que esse une, direta ou indiretamente, instituições - a 

instituição formadora e a escola de Educação Básica -, muitas vezes, distantes. Surge, 
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portanto, com o projeto, uma afinidade entre instituições fundamentais para a formação de 

bons professores. 

Por fim, é importante destacar que cada um reinterpreta, ou pelos menos deveria 

reinterpretar, o discurso pedagógico que recebe nos cursos de formação para encontrar a 

própria e mais adequada forma de ministrar a sua aula, levando em consideração a realidade 

escolar na qual se está inserido (NÓVOA, 1992). Para um maior resultado formativo, 

recomenda-se ao docente em formação flexibilidade para mudar o rumo da ação, já que 

estratégias, por si, têm o caráter de incerteza e imprevisibilidade, próprios dos processos 

humanos presentes no cotidiano escolar e extraescolar. O PIBID oferece isso ao futuro 

professor e, por isso, tem grande valia. 
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RESUMO 
A presente pesquisa objetivou discorrer a respeito dos exercícios referentes à compreensão 
e à interpretação de textos em obras escolares, tendo por base três livros didáticos muito 
adotados por escolas e docentes na 3ª. série do Ensino Médio: Caderno do Professor, 
fornecido pelo governo do Estado de São Paulo; apostila do sistema de ensino Positivo e 
livro Português: Linguagens, de William Cereja e Thereza Magalhães. Assim, analisou-se o 
processo de reflexão gerado por meio das questões de compreensão e interpretação para que 
se pudesse verificar aquelas que são mais satisfatórias e capazes de guiar o aluno a um 
aprofundamento no entendimento do texto, considerando a importância dessa habilidade, 
tanto para o currículo escolar quanto para a vida. Foram usados como referencial teórico os 
pensamentos de Bakhtin (1992), Barros (2005), Brito (2003), Guimarães (2012) e Koch 
(2011). 
PALAVRAS-CHAVE: compreensão e interpretação de textos; livros didáticos; ensino. 

 

INTRODUÇÃO 

Embora hoje muitas escolas disponham de inúmeros recursos tecnológicos, o livro didático 

continua a ser um dos principais atores na cena pedagógica. Ademais, a escolha do material 

didático sempre foi no universo escolar uma das questões que mais gera polêmica e dúvida 

na medida em que a escolha de uma ou outra obra gera, ao menos, um ano inteiro de 

trabalho ao longo do tradicional período letivo de 200 dias. Entretanto, não são todos os 

professores que desenvolvem durante os anos de formação docente a habilidade de analisar 
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obras escolares, de fazer a escolha mais acertada sobre o material didático. Foi a partir 

dessa lacuna que surgiu a ideia geradora deste estudo.  

Tem-se, primeiramente, a base do texto como ideias que se interligam umas às outras para 

formar um produto final. Fundamentalmente, esse produz sentido somente em um contexto. 

Daí surge a importância de inserir o aluno em um universo preparatório antes de trabalhar 

com quaisquer conteúdos. Em um determinado contexto, o texto possibilita a inferência e a 

criação de sentidos.  

Nessa unidade comunicativa, encontram-se estratégias e mecanismos capazes de revelar a 

intenção e a ideologia do autor. É função do leitor atento captar essas nuances, partindo da 

ideia de que as formações ideológicas são ideias representadas a partir de pressupostos e 

subentendidos. Os efeitos de sentido são os mecanismos que se usam para demonstrar, de 

maneira subjetiva, essas ideias. Segundo Kleiman (1996, p. 07), o “ato de compreender 

começa a ser compreensível apenas se aceitarmos o caráter multifacetado, 

multidimensionado desse processo que envolve percepção, processamento, memória, 

inferência, dedução”. 

Caracteriza-se, portanto, a leitura como uma atividade cognitiva que exige trazer à mente do 

indivíduo leitor a informação e o conhecimento necessários para decodificar o que é lido 

em primeiro plano. Em segundo plano, o leitor deve reconhecer o sentido que está no texto, 

tanto explícito quanto nas entrelinhas. A partir do que foi discutido até então, parte-se para 

a diferença entre leitura superficial e uma leitura mais aprofundada, sendo que a leitura é 

guiada pela bagagem sociocognitiva do indivíduo.  

Primeiramente, é necessário que se levantem hipóteses com os alunos acerca dos possíveis 

assuntos do texto a partir de seu título. É importante que se faça, também, um estudo prévio 

sobre o autor do texto, considerando as particularidades de escrita de cada um. Ademais, 

deve-se discutir sobre o meio de comunicação ao qual o texto foi vinculado, acerca do 

gênero textual, e, por fim, discutir sobre a distribuição e a configuração de informações do 

texto. 

Ler com atenção é atribuir significados, fazer hipóteses e inferências. Define-se aqui o que 

se entende por uma questão de interpretação de texto satisfatória: aquela que induz o aluno-
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leitor a interagir com o texto, decifrando seus efeitos de sentido e inferindo as informações 

pressupostas e subentendidas.  

Por fim, o corpus utilizado visa a um mesmo tema, ou seja, textos articulados com objetivos 

voltados ao processo de ensino e destinados a um mesmo nível escolar, a 3ª. série do Ensino 

Médio. São eles: Caderno do Professor, fornecido pelo governo do Estado de São Paulo; 

apostila do sistema de ensino Positivo e o livro Português: Linguagens, de William Cereja e 

Thereza Magalhães.  

 

JUSTIFICATIVA 

Considerando o texto (verbal ou não verbal) como unidade comunicativa, estabelece-se 

aqui, primeiramente, a importância do desenvolvimento da habilidade de ler textos e 

interpretá-los corretamente, tanto para cumprir as exigências do ENEM (Exame Nacional 

do Ensino Médio) e do vestibular quanto para preparar o estudante para agir e compreender 

o mundo em que vive.  

Dessa forma, justifica-se também a importância desta pesquisa por sua pretensão em 

estudar os materiais didáticos mais adotados em escola brasileiras e analisar, com cautela, 

suas questões de compreensão e interpretação de textos, apontando aquelas que são mais 

satisfatórias e sugerindo propostas capazes de desenvolver a habilidade de leitura 

aprofundada nos alunos.  

 

OBJETIVOS 

O presente trabalho objetivou: comparar exercícios de compreensão e interpretação 

presentes em obras didáticas; analisar quais propostas presentes em livros didáticos - 

voltadas à compreensão e à interpretação textual - são mais satisfatórias no exercício da 

leitura e da compreensão profunda de um texto; verificar de que forma os exercícios 

voltados à compreensão e à interpretação textual nos livros didáticos comparam textos, 

buscando semelhanças e diferenças quanto às ideias e à forma e observar como os livros 

didáticos trabalham com o desenvolvimento de habilidades de leitura de textos não verbais. 
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METODOLOGIA 

Para se atingir o principal objetivo do artigo em questão - analisar, com muito cuidado e 

cautela, propostas voltadas à compreensão e à interpretação textual com a intenção de 

apontar aquelas que são, de forma geral, mais satisfatórias no exercício da leitura e da 

compreensão profunda de um texto - procurou-se estudar, inicialmente, os conceitos de 

texto e de leitura. 

A definição de texto pode ser muito variada e depende especialmente da vertente teórica em 

que o estudante baseia-se. Parte-se do princípio, primeiramente, que a palavra texto vem do 

latim texere, que significa tecer, construir. A partir daí tem-se a base do texto como ideias 

que se interligam umas às outras para formar um produto final. 

Segundo Bakthtin (1992), o que difere as ciências humanas das demais é, justamente, o fato 

de que seu objeto é o texto. Em outras palavras, “as ciências humanas voltam-se para o 

homem, mas é o homem como produtor de textos que se apresenta aí” (BARROS, 2005, p. 

26). Sabe-se, assim, que nele há objetivo de comunicação e a presença de uma ideologia, 

pois nenhum discurso é neutro. Textos são somatórias de outros discursos já produzidos. 

Fundamentalmente, um texto produz sentido somente em um contexto. Daí surge a 

importância de inserir o aluno em um universo preparatório antes de trabalhar com 

quaisquer conteúdos. Em um determinado contexto, o texto possibilita a inferência e a 

criação de sentidos, fazendo com que o papel do leitor seja captar tais aspectos.  

Nessa unidade comunicativa, encontram-se estratégias e mecanismos capazes de revelar a 

intenção e a ideologia do autor. É função do leitor atento captar essas nuances, partindo da 

ideia de que as formações ideológicas são ideias representadas a partir de pressupostos e 

subentendidos. Os efeitos de sentido são os mecanismos que se usam para demonstrar, de 

maneira subjetiva, essas ideias.  

Quando se trata de estrutura textual, pode-se dizer que o texto é, ainda, detentor de uma 

dupla lateralidade: microestrutura e macroestrutura, sendo a primeira a organização das 

palavras nas frases e nos parágrafos e a segunda, o objeto do texto como significado global. 

De acordo com a Guimarães (2012, p. 12), “é nessa perspectiva que nos inscrevemos, ao 
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compreender o texto como unidade de análise, buscando estabelecer as relações dos modos 

de funcionamento textuais com as formações discursivas nas quais se enquadram”.  

Por fim, quando se estuda o texto, é importante destacar a relação de coesão e coerência, 

sendo elas necessárias para a construção de um objeto comunicativo bem-arquitetado, no 

qual se pode veicular sentidos.  

Na coesão, surge a função da sintaxe no processo da construção textual, sendo ela 

responsável pela estruturação adequada do texto que, por sua vez, é responsável pelos 

sentidos nele existentes. Trata-se de um encadeamento linear das unidades linguísticas do 

texto. Já a coerência é uma relação entre os sentidos, ou seja, uma não contradição desses 

em passagens do texto. Refere-se a uma existência de continuidade semântica, isto é, “um 

texto se constitui como tal porque apresenta coerência.” (GUIMARÃES, 2012, p. 16). De 

acordo com a pragmática, ciência que estuda a língua em uso, a coerência é também um 

produto dos processos cognitivos26 pelos quais passam o indivíduo leitor.  

O termo leitura, por sua vez, define-se como uma atividade cognitiva. Segundo Kleiman 

(1996, p. 07), o “ato de compreender começa a ser compreensível apenas se aceitarmos o 

caráter multifacetado, multidimensionado desse processo que envolve percepção, 

processamento, memória, inferência, dedução”. 

Caracteriza-se, portanto, a leitura como uma atividade cognitiva que exige trazer à mente do 

indivíduo leitor a informação e o conhecimento necessários para decodificar o que é lido 

em primeiro plano. Em segundo plano, o leitor deve reconhecer o sentido que está no texto, 

tanto explícito quanto nas entrelinhas.  

O sentido linguístico é superficial, responsável pela materialidade ao texto. Já o sentido 

discursivo está subentendido ou pressuposto e precisa ser interpretado por meio do processo 

de leitura. Considera-se, também, que o sentido do texto constrói-se na sua relação com o 

leitor a partir de seu conhecimento de mundo.  

                                                
26 De acordo com Guimarães, “entende-se por processo cognitivo os princípios que regem o comportamento 
automático e inconsciente do leitor.” (2012, p. 17). 
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A partir do que foi discutido até então, parte-se para a diferença entre leitura superficial e 

uma leitura mais aprofundada, sendo a primeira aquela a partir da qual o leitor é capaz 

somente de decifrar o código e sendo a segunda aquela que capacita o indivíduo a 

compreender as entrelinhas do texto, de acordo com seus pressupostos, subentendidos e 

efeitos de sentido.  

A leitura é guiada, normalmente, pela bagagem sociocognitiva do indivíduo, ou seja, os 

conhecimentos que a pessoa tem a respeito de lugares sociais, crenças, valores, entre outros 

fatores. Assim sendo, na atividade de leitura, levam-se em conta as experiências e 

conhecimentos do leitor, que necessita, também, ter certo conhecimento linguístico. 

Tendo em vista o que foi estudado, eis aqui algumas estratégias de leitura que podem ser 

utilizadas em uma abordagem educacional. Primeiramente, é necessário que se levantem 

hipóteses com os alunos acerca dos possíveis assuntos do texto a partir de seu título, assim 

pode-se ativar o conhecimento prévio que o educando apresenta, melhorando sua futura 

compreensão e trabalhando com a importância que o título tem como elemento catafórico.  

É importante que se faça, também, um estudo prévio sobre o autor do texto, considerando 

as particularidades de escrita de cada um e os gêneros textuais os quais diferentes autores se 

dedicam. Orlandi (apud KLEIMAN, 1996, p. 33) afirma, inclusive, que a leitura estabelece-

se por meio da interação leitor-autor, uma vez que esses são seres sociais e o processo de ler 

é dinâmico e mutável.  

Deve-se discutir sobre o meio de comunicação ao qual o texto foi vinculado e acerca do 

gênero textual quanto suas características específicas e organização própria, e, por fim, 

discutir sobre a distribuição e a configuração de informações do texto. 

Atribui-se ao processo interpretativo a avaliação, a reflexão e o processamento das 

informações trazidas no texto. Ler com atenção é atribuir significados, fazer hipóteses e 

inferências, captando os efeitos de sentido para alcançar a ideia central existente no texto e 

compreender suas entrelinhas. 

Deve-se considerar a leitura como uma atividade de produção de sentidos que se inicia 

tendo por base elementos linguísticos e que se completa por meio da compreensão de 
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elementos extralinguísticos, de acordo com uma organização textual. Requer, dessa forma, 

um conjunto de saberes dentro dessa ocorrência comunicativa.  

Partindo do conceito do que seria uma leitura mais aprofundada, define-se aqui o que se 

entende por uma questão de interpretação de texto satisfatória: aquela que induz o aluno-

leitor a interagir com o texto, decifrando, além do código, seus efeitos de sentido e 

inferindo a respeito das informações pressupostas e subentendidas. Assim, o indivíduo será 

capaz de elaborar uma compreensão completa e profunda do texto, seja ele verbal, não 

verbal ou sincrético. 

Por fim, depois de estudados os conceitos de texto e de leitura, foi utilizado um corpus 

constituído de obras que visam a um mesmo tema, ou seja, textos articulados com objetivos 

voltados ao processo de ensino e destinados a um mesmo nível escolar, a terceira série do 

Ensino Médio, sendo que todas as obras escolhidas são amplamente adotadas no universo 

da Educação Básica brasileira. São eles: o Caderno do Professor, fornecido pelo governo 

do Estado de São Paulo para o auxílio dos professores da rede pública de educação; a 

apostila do sistema de ensino Positivo e o livro didático Português: Linguagens, de William 

Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães.  

 

RESULTADOS  

O Caderno do Professor é uma apostila ofertada aos profissionais da educação nas escolas 

de rede pública do Estado de São Paulo. O livro escolhido para análise foi aquele voltado 

para o último bimestre letivo da 3ª. série do Ensino Médio. Considerando como foco desta 

pesquisa a discussão de questões de compreensão e de interpretação de texto, analisou-se 

como o livro conduz o educador para desenvolver no aluno a habilidade de bom leitor.  

Para tanto, foram escolhidos dois exemplos, muito semelhantes aos outros exemplos 

expostos ao longo de todo o material:  
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Fig. 1. Página 16 do Caderno do Professor - Ensino Médio - 3a. série - Volume 4 

O trecho da página exposta antecede o poema Não sei quantas almas tenho, de Fernando 

Pessoa. Observa-se que a instrução dada ao professor é muito rápida e superficial, tratando 

apenas de leitura quando poderia falar de leitura em voz alta, coletiva, dramática, em dupla 

ou grupos. Também poderia se questionar se uma única leitura seria suficiente. Ademais, 

também se solicita que o docente leve os discentes a analisarem a ideia central 

coletivamente. Todavia, sabe-se que:  

 

Os conceitos de interação e indeterminação na leitura subjazem às propostas 
metodológicas para o ensino que vão além da segmentação do texto com o 
intuito de ‘identificar ideias principais’, responder a perguntas sobre material 
explícito no texto, ‘estabelecer ou inferir relações entre os segmentos’ 
(KLEIMAN, 1996, p. 37). 

 

A partir das ideias de Kleiman (1996), observa-se, então, que é necessário que as questões 

interpretativas exijam mais dos alunos em vez de somente localizarem a ideia principal do 

texto. Destaca-se e valoriza-se, contudo, o fato de o material didático induzir o professor a 

discutir com os estudantes o que sabem sobre autor. É importante trabalhar com o 

conhecimento prévio dos alunos:  

 

Por ser um processo não-linear, dinâmico na inter-relação de vários componentes 
utilizados para o acesso ao sentido, a leitura é uma atividade essencialmente 
preditiva, de formulação de hipóteses, para qual o leitor precisa utilizar seu 
conhecimento linguístico, conceitual e sua experiência (BRITO, 2003, p. 28). 

 

Outro exemplo que merece análise encontra-se localizado à página 30 do material: 
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Fig. 2. Página 30 do Caderno do Professor - Ensino Médio - 3a. série - Volume 4 

 

Vê-se que há uma proposta a qual solicita que os alunos escrevam um bilhete ao eu-lírico 

do trecho do poema ofertado, respondendo à pergunta com a qual o trecho encerra-se. Para 

que se realize a tarefa, é necessário que o aluno tenha compreendido e interpretado o que há 

no texto. Dessa forma, a proposta une a análise interpretativa à produção textual.  

Além disso, destaca-se, ainda, a expectativa descrita ao final do exercício por meio do item 

“resposta esperada”. Em um país como o Brasil, em que grande parte do professorado, 

infelizmente, ainda não tem pleno domínio de análises literárias, mostrar ao professor o que 

ele deve esperar do aluno pode auxiliá-lo. 

A apostila Positivo, por sua vez, da 3ª. série do Ensino Médio, incentiva discussões e 

debates sobre o tema do texto a ser interpretado, assim pode-se “captar as representações 

contextuais em qualquer tipo de texto” (GUIMARÃES, 2012, p. 169).  

Tem-se como exemplo o artigo intitulado O fim do vestibular?, de Cláudio de Moura 

Castro.  Trata-se de um texto argumentativo, de opinião, e, a partir dele, há algumas 

questões de interpretação. Dentre elas, algumas se destacam: 
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Fig. 3. Página 21 da apostila Positivo. 

 

Observa-se a escolha do assunto do texto como algo significativo para o aluno, pois faz 

parte da realidade dele. Também é importante destacar as expressões “explique” e “discorra 

sobre o assunto” presentes nas questões, uma vez que elas requerem um aprofundamento na 

compreensão do que foi lido. Não basta só responder. O aluno tem de desenvolver suas 

respostas. A seguir, a questão de número 2 envolve uma proposta que visa a trabalhar com a 

compreensão profunda dos alunos acerca do que foi lido.   

Também é conveniente destacar as questões 5 e 6, pois para que se respondam essas 

perguntas, é necessário que o aluno tenha compreendido a ideia principal do texto. Inicia-

se, ainda, na questão de número seis, um trabalho com a produção textual, já que os 

educandos terão de preparar contra-argumentos. É necessário que se reconheça a opinião do 

autor para desenvolver tal tarefa. Assim, nota-se uma preocupação com um maior grau de 

interpretação das questões. 

Na mesma apostila, há um texto, intitulado Ministro propõe novo ENEM como forma de 

acesso a universidades federais, de Letícia Tancredi, cujas questões voltam-se ao texto 

anteriormente lido pelos alunos e trabalham com o reconhecimento do gênero notícia. As 
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questões requerem reconhecimento dos argumentos, e, por fim, pede-se que os alunos 

comparem e analisem as ideias desse texto com o estudado anteriormente: O fim do 

vestibular?: 

 

 

Fig. 4. Página 27 da apostila Positivo. 

 

Após o trabalho com as questões interpretativas, os alunos usarão o que foi aprendido por 

meio da compreensão textual para a melhoria da escrita. Por fim, também é recorrente no 

material didático Positivo o trabalho com interpretações de imagens e gráficos e com 

questões que envolvem aspectos gramaticais das variedades padrão e não padrão da Língua 

Portuguesa. O educando é levado a compreender e interpretar gráficos e charges e 

estabelecer relação entre linguagens. 

Também são várias as questões que demonstram propostas que solicitam o conhecimento 

de efeitos de sentido da linguagem, já que é importante que o aluno saiba reconhecer os 

efeitos de sentido que permeiam um texto e que saiba diferenciar registros formais e 

informais.  

Por último, foi analisado o livro Português: linguagens, de William Cereja e Thereza 

Magalhães. A obra tem capítulos reservados para o foco interpretativo, tratando de questões 

do ENEM e do vestibular. Analisaram-se, também, os capítulos voltados para a produção 

textual, com foco nas questões interpretativas.  

Este material usa interpretação de textos para trabalhar com produção textual por meio de 

gêneros textuais. De forma contínua, primeiramente, solicita-se que o aluno analise a ideia 
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central do texto para depois analisar o tipo de linguagem e os efeitos de sentido. O 

educando deve entender o objetivo do texto e as intenções do autor.  Há, ainda, a análise 

das partes que compõem a estrutura do gênero. O aluno constrói, dessa forma, as 

características do gênero por meio de sua própria interpretação. Segue um exemplo: 

 

 

Fig. 5. Página 97 do livro didático Português: Linguagens. 
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Os autores iniciam as questões para que os alunos possam ter uma visão geral do assunto, 

relembrando o conceito de crônica. Após, pede-se para que os educandos relacionem o 

conteúdo ao título e estudem o ponto de vista do autor. O exercício 3 mostra, em seu 

enunciado, que para escrever uma boa crônica argumentativa é necessário que se tenha uma 

boa fundamentação.  

Observa-se no exercício 4 a preocupação dos autores em mostrar aos educandos como a 

linguagem pode atribuir mudanças de sentido. No exercício 5, notam-se as partes que 

compõem a crônica e solicita-se que os alunos analisem como se dá a conclusão, ou seja, é 

necessário que se interpretem os argumentos utilizados e as propostas do autor.  

Dessa forma, constata-se que a obra utiliza a interpretação de textos como ferramenta para 

que os alunos desenvolvam a habilidade de entender os gêneros e possam escrever melhor. 

Brito (2003, p. 25) defende que “segundo os PCN, o trabalho de leitura em sala de aula 

deverá ser calcado na explicitação de expectativas quanto à forma e ao conteúdo do texto 

em função das características do gênero, do suporte, do autor, etc”. Vê-se tal estratégia 

claramente ser utilizada no livro de Cereja e Magalhães.  

Há ainda capítulos no livro destinados para desenvolver nos alunos a competência de 

interpretar textos de acordo com as exigências do ENEM e do vestibular. Para tanto, os 

autores explicam como acontece o Exame Nacional do Ensino Médio quanto às 

competências e habilidades, os requisitos para sua realização, preparando os alunos para a 

prova. Nesse preparo, é estudada também a interpretação de gráficos e imagens. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Primeiramente, o Caderno do Professor é um material que, como foi visto, elabora questões 

nas quais o educador é incentivado a ativar o conhecimento prévio dos alunos e ainda há 

aquelas que unem produção de texto à interpretação textual.  

Embora as questões mencionadas sejam satisfatórias, para abranger mais o saber dos 

educandos, o livro poderia trabalhar com outros gêneros além do literário. Sabe-se que 

devido aos direitos autorais e ao custo existe a dificuldade para disponibilizar materiais 
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diversificados nos livros didáticos, porém deve-se reconhecer a importância de trabalhar os 

diferentes gêneros para a formação dos alunos como indivíduos, especialmente aqueles que 

eles encontram no dia a dia. Há ainda no livro aquelas questões que trabalham com a 

compreensão, portanto são de extrema importância, contudo é necessário também que 

existam propostas que aprofundem o entendimento do educando. 

Quando se trata da apostila Positivo, há questões que seguem as necessidades dos alunos 

de, primeiramente, compreender o texto e interpretá-lo em seguida. É feito um trabalho com 

os gêneros textuais e antes se discute o assunto para ativar o conhecimento prévio dos 

educandos. O livro, inclusive, usa os próprios textos para trabalhar com produção textual e 

assuntos gramaticais, o que é importante, pois insere o aprendizado da língua em um 

contexto.  

É necessário apontar, ainda, que, mesmo que o material trabalhe com gêneros que os alunos 

encontram em seu cotidiano, há, também, questões para treiná-los para o vestibular, 

incluindo a compreensão de gráficos, o trabalho com efeitos de sentido e com as diferenças 

entre registros formais e informais.  

O último material didático analisado, Português: Linguagens, por sua vez, é extremamente 

satisfatório quando se trata do exercício de compreensão e interpretação textual. 

Reconhecendo o impacto que o vestibular tem sobre jovens da 3ª. série do Ensino Médio, o 

livro separa capítulos específicos para trabalhar com as competências do ENEM, auxiliando 

os alunos a estudar, preparando-os para essas provas. Nesses capítulos, os educandos têm 

de compreender e interpretar textos escritos, gráficos e imagens.  

Quando se trata do trabalho com os gêneros textuais, nos capítulos voltados à produção 

textual, há questões de interpretação que direcionam para o trabalho com efeitos de sentido 

e uso da linguagem na atribuição de significados. O ensino da produção de textos surge a 

partir dessas questões. A partir desse momento, os educandos estarão preparados para criar 

seus textos. 

Por fim, o ideal realmente é que o livro didático colabore com o professor no 

desenvolvimento de atividades que primeiramente criem discussões acerca do assunto para 
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ativar o conhecimento prévio dos alunos, levantando hipóteses sobre o que o texto trata a 

partir de seu título e fazendo-os pensar sobre o que eles já sabem.  

O educador deve também criar a prática de corrigir os exercícios com seus alunos, ouvindo 

e respeitando a opinião deles a respeito do que foi lido, tendo a consciência de que não 

existem gabaritos quando se trata de exercícios de compreensão e intepretação de textos. 

É fundamental que para um exercício pleno de reconhecimento das entrelinhas de um texto, 

o material induza o estudante a compreender o que foi lido. Após a compreensão, é 

necessário que se interprete, estudando os pressupostos e subentendidos para que a leitura 

não seja apenas decodificação, mas uma atividade cognitiva de reconhecimento de efeitos 

de sentido e significados. É nesse contexto que o papel do professor como guia continua a 

ser imprescindível. 

Dessa forma, o material didático deve guiar o educador a ensinar seus alunos maneiras de 

ler, compreender e interpretar textos de forma plena, reconhecendo, além do plano 

linguístico, o que está nas entrelinhas. Assim, educandos serão capazes de posicionar-se 

como cidadãos por meio da linguagem.  

Porém, é necessário que o professor compreenda que o material didático é uma ferramenta 

de apoio e que nenhum deles será perfeito. O educador deverá complementar o livro com o 

que for necessário para cada série e adequá-lo com o que for preciso, considerando que não 

há turmas iguais.  

E mais importante do que tudo: todo esse processo de aprendizagem do profissional da 

educação ocorre na formação docente, ou seja, é necessário que se ensine ao futuro 

professor as maneiras de lidar com o material didático e com os diferentes alunos. 
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RESUMO 
A partir do referencial teórico, este projeto procura apresentar a visão dos universitários 
chineses sobre a educação, qualidade de vida, oportunidades e expectativas do futuro do 
Brasil, através de uma pesquisa qualitativa realizada pela internet, com quatro jovens 
chineses que falam português e já vieram ao país e outros quatro que não vieram ao Brasil 
mas também conhecem o idioma. O que se pôde perceber é que para esses jovens o Brasil 
constitui uma sociedade aberta, que tem muita liberdade de expressão, cuja população é 
muito simpática e solícita. O principal ponto fraco percebido por todos os entrevistados é a 
questão da segurança pública, em especial no período noturno. Não obstante, os 
entrevistados apresentam um grande carinho pela sua pátria, mas também pelo Brasil. 
PALAVRAS-CHAVES: Cultura; universitários; China.  

 

INTRODUÇÃO 

A China iniciou um processo de abertura econômica no final do século passado e 

experimentou um espantoso crescimento econômico, tornando-se hoje um grande 

protagonista do palco global planetário e também, desde 2010 (ONAGA, 2010), constitui-

se no principal parceiro comercial do Brasil. Mas apesar de toda dessa projeção ela é um 

ator social desconhecido pela maioria dos brasileiros.  

Em virtude desse desenvolvimento econômico da China, tem ocorrido uma nova expansão 

chinesa pelo mundo: muitos universitários têm deixado o país para cursar a graduação, pós-

graduação e conhecer novas culturas – em diversos cursos – e têm se fixado, 

principalmente, nos grandes centros urbanos. O Brasil também tem experimentado essa 
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nova diáspora. Esse novo perfil de universitários asiáticos ocupam vagas em universidades 

públicas e em programas de bolsas para universidades particulares e, futuramente, podem 

ocupar vagas de estágio e de trabalho dos brasileiros. 

 

JUSTIFICATIVA 

Esta pesquisa tem como principal justificativa o desconhecimento recíproco entre Brasil e 

China. Wang Qingyuan, conselheiro Comercial da Embaixada da China no Brasil, afirmou 

que a relação entre o Brasil e China ainda precisa ser aprofundada. “Tanto do lado dos 

chineses, quanto dos brasileiros, falta conhecimento. Só conhecemos o Brasil pelo samba, 

pelo jogo, e o que vocês conhecem de nós? Temos que aprofundar esse conhecimento” 

(AGROOLHAR, 2013, online). 

 

OBJETIVOS 

O objetivo principal deste projeto de pesquisa, portanto, seria obter a percepção – nos 

campos educacional, social e econômico – que os universitários chineses que vieram e os 

que não vieram ao Brasil, têm do país, a partir da análise do discurso dos mesmos. 

Como objetivos específicos, pretendeu-se: Verificar o tempo que os universitários chineses 

ficaram no país / quais os motivos da vinda; Verificar como é a vida desses chineses no 

Brasil (rotina; atividades diárias); Identificar por quais problemas costumam passar no país 

e identificar se existem facilidades; Identificar quais as oportunidades que eles enxergam ao 

morar no país; Identificar a visão da educação brasileira; Identificar se gostariam de 

permanecer no Brasil e por quais motivos; Verificar se a imagem propagada do Brasil na 

China, para os entrevistados, é condizente com o que observam vivendo aqui no País; 

Identificar a opinião dos entrevistados a respeito da realização dos grandes eventos 

esportivos no Brasil; Traçar um paralelo, segundo a opinião dos entrevistados, que mostre 

os pontos fortes e fracos entre os dois países; Traçar um paralelo, segundo a opinião dos 

entrevistados, que mostre a diferença da educação aplicada entre os dois países; e, 

Identificar a intenção de futuro dos entrevistados no país de origem e no Brasil. 
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METODOLOGIA DA PESQUISA 

Para se alcançar os objetivos supracitados, foi utilizado o método Qualitativo, através de 

entrevistas pela internet com 08 universitários chineses. 

O método qualitativo, também chamado de levantamento de experiência, tem como 

objetivo, de acordo com Mattar (2011, p.83), “...obter e sintetizar todas as experiências 

relevantes sobre o tema em estudo e, dessa forma, tornar o pesquisador cada vez mais 

consciente da problemática em estudo”. 

Esse método aplica-se a este estudo, pois “os dados qualitativos são coletados para se 

conhecer melhor aspectos que não podem ser observados e medidos diretamente. 

Sentimentos, pensamentos, intenções e comportamentos passados...” (AAKER, KUMAR e 

DAY, 2011, p.206), tais como os dos universitários chineses, aspectos esses que deverão 

ser analisados, conforme os objetivos propostos.         

 

AMBIENTE E AMOSTRA DA PESQUISA 
Foram entrevistados 08 universitários chineses, sendo 04 que nunca vieram ao Brasil e 04 

que vieram ao Brasil, sendo 7 mulheres e 1 homem e que atualmente estão morando em 

Macau, na China. Todos falavam português, para que a execução das entrevistas fosse 

facilitada. O número reduzido de entrevistas justifica-se pelo caráter qualitativo do estudo, 

no qual não importa a representatividade amostral, mas sim a qualidade e profundidade dos 

dados coletados. Dessa forma, a amostra utilizada foi a intencional. Ainda condizente com 

o caráter exploratório, de acordo com Mattar (2011, p.266), a amostragem intencional é 

 

...aquela em que a seleção dos elementos da população para compor a amostra 
depende, ao menos em parte, do julgamento do pesquisador ou do entrevistador 
no campo. Não há nenhuma chance conhecida de que um elemento qualquer da 
população venha a fazer parte da amostra. 
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COLETA E INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
Os universitários foram localizados, contatados e entrevistados por Facebook, e 

posteriormente as entrevistas foram transcritas para o Word. 

As entrevistas individuais online caracterizam-se por “...uma atividade situada que localiza 

o observador no mundo. Consiste em um conjunto de práticas materiais e interpretativas 

que dão visibilidade ao mundo. Essas práticas transformam o mundo em uma série 

de representações.” (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 17) 

Assim, neste estudo foram realizadas entrevistas individuais online semiestruturadas, nas 

quais é seguido um roteiro previamente estabelecido, em que o entrevistador tem 

flexibilidade de ajustar as questões para melhor andamento do diálogo, para que o 

entrevistado não se desvie, nas respostas, dos objetivos do estudo. Por causa disso, as 

entrevistas em profundidade semiestruturadas cobrem uma lista específica de assuntos e 

subáreas e serão as mais indicadas neste projeto por serem eficazes para “universitários 

ocupados, técnicos especialistas e líderes intelectuais... A estrutura aberta dá a oportunidade 

para que fatos ou atitudes inesperadas possam ser explorados com facilidade.” (AAKER, 

KUMAR e DAY, 2011, p.209) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como mencionado, as entrevistas individuais online foram transcritas do Facebook para 

serem gravadas em Word, e posteriormente foram analisadas. Dessa maneira, esse material 

de transcrição passou por um processo de análise de conteúdo, que “é uma técnica de 

observação usada para analisar unidades de material escrito por meio de regras 

cuidadosamente aplicadas.” (AAKER, KUMAR e DAY, 2011, p.223). 

Corroborando com esse conceito, Bardin (2009, p.42) afirma que a análise de conteúdo é 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 
mensagens.  
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E esse conjunto de técnicas “... inclui tanto a observação quanto análise. A unidade de 

análise pode ser palavras, caracteres, temas, medidas de tempo e espaço, ou tópicos. 

Desenvolvem-se categorias analíticas para a classificação das unidades e a comunicação é 

fracionada de acordo com regras prévias.” (AAKER, KUMAR e DAY, 2011, p.223). 

A partir da análise desses relatos, foi possível elaborar um relatório com considerações 

sobre as colocações feitas por esses universitários com relação aos temas tratados, 

verificando alguns temas de convergência, áreas de interesses comuns e outras associações. 

 

PERFIL DOS UNIVERSITÁRIOS CHINESES ENTREVISTADOS 
Dos 08 universitários entrevistados, 07 são do gênero feminino e 01 do gênero masculino, 

com idades variando entre 21 a 27 anos. Todos são solteiros, universitários do curso de 

estudos de português da Universidade de Macau, e somente a minoria faz estágio. 

Atualmente, todos os entrevistados estão morando em Macau para conciliarem os estudos 

com uma oportunidade de estágio/emprego. 

 

PONTOS FRACOS E FORTES DE MORAR EM MACAU 
Os quatro entrevistados que vieram ao Brasil afirmam gostar muito de Macau. Os pontos 

fortes ressaltados por eles são: variedade de produtos alimentares internacionais; instalações 

bem construídas; boa rede de transporte internacional; ritmo de vida pacífico; tranquilo; 

seguro; boas condições de vida. 

Outro ponto forte é a parte movimentada dos Casinos de Macau (“...pois é conhecida por 

ser “Las Vegas” do Oriente”, Q. C., 22 anos, feminino.). A entrevistada ainda completa: 

“Primeiramente gosto das pessoas de Macau, pois são muito simpáticas. Também gosto do 

ambiente aqui, a vida em Macau é uma mistura da cultura chinesa com a cultura 

ocidental”. 
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Os pontos fracos apontados por esses entrevistados são: ritmo de vida que acaba sendo 

muito “lento”; cidade muito pequena; extrapolação de construção de casinos; muita 

poluição; alta inflação; exagero de turistas e veículos circulando pelas ruas; o clima. 

Dos quatros entrevistados que não vieram ao Brasil, três afirmam gostar de Macau e 

somente um afirmou não gostar muito. Todos apontaram os seguintes pontos fortes: muito 

calma; muito tranquila e relaxante; pessoas simpáticas (“...as pessoas aqui são muito boas 

simpáticas e amigáveis. E a vida aqui é bastante boa, aqui tem tudo, boas praias, bons 

restaurantes. Embora Macau seja pequenino, tem tudo. E é muito internacional também.”, 

K. Q., 22 anos, masculino). Os pontos fracos que foram mencionados são: clima muito 

úmido; cidade muito pequena (“Não gosto muito daqui porque a cidade é demasiada 

urbana, raramente contato com a natureza. Outra coisa que não gosto é a habitação, os 

imóveis são caríssimos”, F. L. W., 22 anos, feminino).  

Uma entrevistada compara Macau e Pequim: “Gosto de viver em Macau, mas trabalhar em 

Pequim. Gosto de Macau, porque é uma cidade tranquila. E de Pequim, pois tem mais 

oportunidades de trabalho”. Além disso, “Macau é muito pequenina, as vezes é um bocado 

aborrecida. Pequim, não gosto do nível de poluição e engarrafamentos” (J. G., 22 anos, 

feminino). 

 

MOTIVOS QUE OS TROUXERAM AO BRASIL 
Das quatro entrevistadas que vieram ao Brasil, enumeraram os seguintes motivos para 

escolherem o Brasil como destino: cultura rica e forte; praticar a Língua Portuguesa; 

Portugal tem muitos conhecidos chineses, o que dificultaria a treinar português; curiosidade 

sobre a América Latina (“Queria estudar num país que não tem muitos visitantes ou 

imigrantes chineses. Muitos chineses já conhecem bem a Europa, América do Norte e a 

Austrália. Lá tem muitos imigrantes chineses, mas poucos foram para América Latina e 

África”, L. X., 21 anos, feminino”). 

Todos os entrevistados, tanto os que vieram e os que não vieram ao Brasil aprenderam 

português com o nível universitário, ou seja, pela licenciatura em estudos portugueses na 

Universidade de Macau. Sobre a dificuldade de aprender o idioma, uma entrevistada 
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resume: “Aprendi na Universidade de Macau. Foi difícil. Antes de aprender, achava que 

seria fácil. Estudei inglês por muitos anos e achava que as línguas estrangeiras eram tudo 

parecidas, mas português e inglês não são de mesmo grupo de língua, especialmente na 

gramática. Meu inglês ajudou só um pouco a aprender português” (J. G., 22 anos, 

feminino). 

 

TEMPO DE PERMANÊNCIA NO BRASIL 

Das quatro entrevistadas, três vieram à São Paulo e moraram em república perto da cidade 

universitária (USP), permanecendo no Brasil por 6 meses devido ao intercâmbio. Somente 

uma entrevistada ficou 3 meses em Santa Maria/RGS para treinar a sua fluência na Língua 

Portuguesa. 

 

ATIVIDADES DIÁRIAS NO BRASIL 
A rotina das quatro entrevistadas que vieram ao Brasil eram as mesmas: nos dias de semana 

iam para a universidade e quando sobrava tempo procuravam fazer passeios turísticos. Já 

nos finais de semana elas iam às festas, saiam com os amigos, visitavam parques e museus, 

jantar fora, e quando dava faziam viagens para perto ou para longe. 

 

CONHECIMENTO SOBRE OS PRODUTOS BRASILEIROS 

As quatro entrevistadas disseram que costumavam comprar no país: vestuário, 

principalmente C&A e Marisa; Comida, em restaurantes, pizzaria e etc; Bebida, em especial 

o Guaraná Antártica; Cervejas; Bombons; Havaianas. “Preferia produtos brasileiros 

porque os produtos chineses eu posso comprar na China e os produtos chineses no Brasil 

eram mais caros do que na China. Lembro que já comprei 3 vezes legumes chineses no 

bairro Liberdade, mas nenhum outro produto chinês”, L. X., 21 anos, feminino). 

As opiniões sobre os produtos brasileiros variaram entre boa qualidade; preço alto e má 

qualidade dos tecidos vendidos. Quando estavam aqui no Brasil, deixaram de comprar 

vários produtos chineses para comprar os brasileiros (“Quase todos, pois comprei produtos 
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brasileiros só no Brasil, já que fora dele não tenho muito acesso. Então quando no Brasil 

nunca comprei os chineses”, Q. X., 22 anos, feminino), em especial: bombons (“São mais 

saborosos do que os fabricados na China”, L. F., 25 anos, feminino) e vestuário. 

Já os entrevistados que não vieram ao Brasil, tem um conhecimento muito reduzido sobre 

os produtos brasileiros. As marcas mais citadas foram: Havaianas; Guaraná Antártica; e 

Caipirinha. E, sobre suas respectivas qualidades afirmaram serem muito boas (“...As vezes 

deixo de comprar algumas bebidas chinesas para comprar as brasileiras”, F. L. W., 22 anos, 

feminino). Mas todos afirmaram que é muito difícil encontrar os produtos brasileiros na 

China (“Já comprei Havaianas, mas aqui em Macau não vejo muitos produtos brasileiros, 

em Pequim também, pelo menos eu não vi. Comprei as Havaianas em Portugal, fiz um 

intercâmbio na universidade de Coimbra no ano passado e comprei os chinelos na loja 

chinesa”, J. G., 22 anos, feminino). 

 

A ADAPTAÇÃO NO BRASIL 
Todas as entrevistadas que vieram ao Brasil disseram que não foi difícil a adaptação no 

Brasil, ressalvam apenas a preocupação com a segurança, principalmente à noite; e sobre a 

moradia (“Não foi difícil, minha capacidade de adaptação é muito boa. Na verdade, o pior 

foi o mau humor da minha colega do quarto. Ela também estudava na USP, éramos do 

mesmo curso”, L. X., 21 anos, feminino). 

As situações complicadas que passaram aqui no Brasil são: troca de moradia; problemas 

com o consulado argentino??? no Brasil; e, principalmente, assalto (“Quase fui assaltada, 

porque consegui escapar...e não deixei o cara me roubar. Isso aconteceu uma vez em São 

Paulo e outra no Rio de Janeiro”, Q. C., 22 anos, feminino). 

Quanto aos que ainda não vieram ao Brasil, três entrevistados também ressalvam que não 

será difícil a adaptação, pois o povo brasileiro é muito receptivo e solícito ou devido aos 

amigos brasileiros e chineses que estão aqui para ajudá-los. Somente uma entrevistada 

afirmou que teria problemas por causa da sua pronúncia do português de Portugal (“Sim, 

acho que será difícil. Porque fui a Portugal, não estive muito habituada a vida lá. No 

Brasil, é mesma coisa. Em primeiro lugar, falo português de Portugal, porque todos os 
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meus professores são portugueses e o sotaque é diferente. Porém, os brasileiros parecem 

ser mais simpáticos do que os portugueses”, J. G., 22 anos, feminino). Em relação às 

possíveis situações complicadas no Brasil, todos também concordam que seria referente à 

segurança. 

 

MELHORIAS PARA ATENDER OS ESTRANGEIROS 
As possíveis melhorias para atender os estrangeiros, principalmente os chineses, na visão de 

todas as entrevistadas que já vieram ao Brasil, são: segurança; cursos específicos para 

estrangeiros; integração dos chineses na sociedade brasileira; melhorar a compreensão da 

cultura brasileira perante os estrangeiros (“Acho que o maior desafio é a língua e a 

incompreensão de cultura, tipo costume. Poderia criar uma rede de apoio comunitário ou 

social para ter contato com os chineses recém-chegados, dando explicações sobre os 

choques culturais que depararam”, L. F. C., 25 anos, feminino); e educar inglês para a 

população brasileira (“...Educar inglês pode ser uma maneira de atender os estrangeiros. 

Para os chineses, língua chinesa. Pois quando estava no Brasil, as vezes não sabia como se 

diz alguma coisa nem explicar, queria muito falar inglês para me ajudar, mas ainda havia 

muitos que não falavam inglês, assim as vezes eu escolhi não falar... nós chineses somos 

muito tímidos”, L. X., 21 anos, feminino). 

Para elas, o país já oferece: ambiente simpático; pessoas amigáveis; sociedade aberta (“Na 

minha opinião, a sociedade brasileira já é uma muito aberta, quase não vi presença da 

discriminação e lá todo mundo pode "ficar à vontade", Q. X., 22 anos, feminino); culturas 

diferentes (“O país ou o povo é muito aberto para aceitar os estrangeiros. Podemos 

encontrar culturas diferentes no país, por exemplo, há um bairro oriental em São Paulo 

para os Chineses matarem a saudade da pátria”, Q. C., 22 anos, feminino). 

 

PONTOS FRACOS E FORTES DE MORAR NO BRASIL 
As entrevistadas que vieram ao Brasil sinalizaram os seguintes pontos fracos e fortes de 

morar aqui: 
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Pontos Fracos: segurança; preços altos; alta taxa de inflação; lentidão dos ônibus; inverno 

quente (“...não há inverno no Brasil, gosto de neve”, L. X., 21 anos, feminino). 

Pontos Fortes: praticar o português; sociedade aberta aos estrangeiros; não há tanta 

discriminação; pessoas simpáticas; cultura rica e variada (“...posso conhecer muitas 

culturas, pois na minha república haviam 12 pessoas de lugares diferentes”, L. X., 21 anos, 

feminino). 

 

BRASIL NO PONTO DE VISTA EDUCACIONAL 

Do ponto de vista educacional, todas as entrevistadas que vieram ao Brasil apontam que os 

chineses não obtêm informações sobre a educação brasileira (“Os chineses não conhecem 

muito bem o Brasil, não queremos participar da educação brasileira. A maioria dos 

chineses ainda gosta de receber educação nos E.U.A., pois o inglês é obrigatório nas 

escolas e a primeira escolha de educação fora é qualquer país de língua inglesa. Na china, 

o português é uma língua ‘minoria’ que poucos falam”, L. X., 21 anos, feminino). Deste 

modo, afirmaram que os chineses acham que a educação brasileira é ruim e de difícil 

acesso. Apesar de terem vindo ao Brasil, concordam com o ponto de vista. Uma 

entrevistada explica muito bem a sua opinião: “De fato, maioria de pessoas gosta de 

desporto e sabe dançar samba. Neste sentido, concordo com esta visão vasta em relação ao 

povo brasileiro. No entanto, quanto ao ensino superior, fiquei impresionante de que os 

jovens tinham uma visão muito aberta em relação ao mundo e um pensamento saudável 

sobre a vida. A maioria de jovens pretendia estudar em universidade e muitos deles 

participavam em actividades de associação estudantil, faziam intercâmbios ou estágios, no 

sentido de enriquecer experiências e explorar o mundo. Por outro lado, notei que os alunos 

de escola primária tinham pouco respeito em relação a professores. Se calhar, isto tem a 

ver com o sistema educacional, ensino familiar ou juízo de valor que a sociedade se 

promove” (L. F. C., 25 anos, feminino). 

 

OPINIÃO SOBRE A REALIZAÇÃO DA COPA DO MUNDO (2014) E 
OLIMPÍADAS (2016) NO BRASIL 
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Todas as quatro entrevistadas que vieram ao Brasil afirmaram que o Brasil não está pronto 

para receber estas festas. Uma entrevistada acha que estava preparado somente para a Copa.  

Para os que não vieram ao Brasil, três afirmaram que o Brasil não está preparado para a 

realização destes eventos. Somente uma afirma que apesar das dificuldades, o Brasil está 

pronto para receber os eventos esportivos (“Acho que sim… Mas vi algumas notícias sobre 

a manifestação contra a Copa. Acho que há uma grande opinião oposta sobre a copa. E, 

também vi algumas notícias que disseram que agora só faltam 3 semanas para a cerimônia 

de abertura de copa. Mas alguns estádios ainda não estão construídos... Mas geralmente, 

embora com muitas dificuldades, acho que o Brasil vai organizar uma copa com muito 

sucesso”, K. Q., 22 anos, masculino). 

 

COMPARATIVO ENTRE BRASIL E CHINA 

Das quatro entrevistadas que já vieram ao Brasil, duas já haviam parado para fazer o 

comparativo. Mesmo assim, citaram que a China tem muitos problemas sociais, já o Brasil 

o povo tem muita liberdade de expressão. E, que no Brasil a maioria é da classe média, mas 

na China são da classe de baixa renda. Uma das entrevistadas aprofunda-se em sua 

comparação: “Na China, na maioria de cidades não há liberdade de acesso a alguns 

websites, pouca liberdade discutir assuntos de política, mais preocupação da segurança 

alimentar, etc. No Brasil, há liberdade total quer acesso à internet, quer divulgação, menos 

preocupação da segurança alimentar mas muito mais do pessoal, não há má olhada 

quando ir a boate ou a bar (considerado uma atividade social normal, mas não na China 

em geral, porque é considerado fácil cair na armadilha de droga, sexo ou crimes.), etc”, L. 

F. C., 25 anos, feminino). 

Todos os entrevistados que não vieram ao Brasil já tinham feito esta comparação. As 

observações foram parecidas. Destacam- se: “Comparado com o Brasil e a China, a China 

controla mais a população, por exemplo a proibição das queixas ao governo, Mas no 

Brasil, acho que não existe este problema. Além disso, muitos chineses prestam muito 

tempo a ganhar dinheiro, ignora a qualidade de vida; mas no Brasil, parece que todos 

gostam de gozar a vida” (F. L. W., 22 anos, feminino). Outro entrevistado esclarece: “Os 
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dois países estão em rápido desenvolvimento. São de BRICS que representam os novos 

mercados emergentes. A China tem uma dimensão maior em termos da economia, mas tem 

muitos problemas, tais como o problema de poluição, o sistema político, desenvolvimento 

muito assimétrico no país. E o Brasil não tem esses problemas, mas o Brasil tem os 

problemas de segurança, de favelas, etc. Mas ambos têm muita potencialidade em termos 

de economia, poderão ser as duas potências reais no futuro. E os dois não têm conflitos em 

termos de ideologia e território. Por isso, acho que os dois vão ter uma grande 

cooperação, quer na área econômica, quer na área política. E os dois têm muito em 

comum: ambos ainda têm muita população abaixo da linha de pobreza, ambos são países 

em desenvolvimento. Mas o PIB per. capita do Brasil é maior do que o da china. E os 

programas para ajudar os pobres são muito bons, por exemplo, o Fome Zero. Penso que a 

China pode aprender a experiência com o Brasil” (K. Q., 22 anos, masculino). 

 

PLANOS FUTUROS NO BRASIL 
Das entrevistadas que vieram ao Brasil, somente uma ainda está no Brasil. As outras três 

voltaram à China, pois havia acabado o tempo de intercâmbio. Três, incluindo a 

entrevistada que ainda está no Brasil, pretendem voltar ao Brasil para morar, estudar, 

trabalhar, ensinar língua chinesa, e possivelmente arrumar um marido brasileiro. Mas, elas 

têm receio de deixar a família tão longe (“Quero voltar ao Brasil. Quero morar lá, mas é só 

uma vontade. Ainda não pensei em como realizar. Minha visão de família é muito forte. O 

Brasil fica longe da China”, L. X., 21 anos, feminino). E somente uma pretende ficar em 

Macau, devido à família e as oportunidades de empregos. 

Todos os entrevistados que não vieram para o Brasil afirmam que gostariam de visitar o 

Brasil a passeio, ou a negócios, ou para estudar na USP, pois “vou continuar viver em 

Macau na China, uma vez que sou chinesea típica, gosto da comida chinesa, adoro a 

cultura chinesa e já habituada à comunidade chinesa” (Y. X., 27 anos, feminino). 
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PLANOS FUTUROS NA CHINA 
Das entrevistadas que vieram ao Brasil, planejam seu futuro na China da seguinte maneira: 

fazer mestrado; trabalhar; construir uma família; viajar (“Vou fazer mestrado aqui em 

Macau por 2 ou 3 anos, depois quero trabalhar na África por 3 anos, depois volto pra 

china. Já imaginei meu futuro se não haver mudança grande do meu pensamento”, L. X., 

21 anos, feminino). 

Dos entrevistados que não vieram ao Brasil, vão continuar seu futuro na China desta forma: 

terminar o curso na universidade; ser efetivado no estágio; passar em exame público ou 

arrumar um emprego ideal; e abrir um negócio (“Na China, na minha cidade, Macau, tenho 

plano de estudar mestrado, ou outros cursos, e depois queria ser funcionária pública, ser 

intérprete-tradutora, e também queria abrir um café, portanto, primeiro devo aprender a 

cozinhar”, F. L. W., 22 anos, feminino). 

 

PERCEPÇÃO DOS ASPECTOS BRASILEIROS 
As entrevistadas que vieram ao Brasil, antes de virem tinham tanto pensamentos negativos 

(país perigoso; falta de preocupação com a política brasileira; tomates importados da China; 

e preços muito mais caros que a China), como positivos – não há tantos animais na rua; 

pontualidade dos brasileiros; muitas festas (“Pensei que os brasileiros bebiam álcool, 

faziam festas e jogavam sempre futebol. Afinal, fiquei espantada que vocês também tomam 

erva-mate (chá verde quente), comem muito arroz como os chineses, fazem muito mais 

festas do que imaginei, têm grande consideração da relação entre membros familiares, nem 

todos gostam de futebol mas praticam desporto sim. Durante a minha estadia no Brasil, fiz 

muitas amizades lá e sentia-me mesmo a simpatia do povo brasileiro. A vossa forma de 

apreciar a arte, música e cultura é muito positiva. Particularmente, visitei um centro de 

promoção da cultura gaúcha e tive uma experiência de ser um dia de gaúcho num campo a 

andar no cavalo e oportunidade de praticar capoeira. Gostei da diversidade cultural do 

Brasil!”, L. F. C., 25 anos, feminino). 



 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 
 

  
 

 

 363 

E, ao conhecerem o Brasil, ficaram encantadas e surpreendidas com o que presenciaram 

aqui, porque “Claro, a melhor maneira de conhecer um país é justamente viver lá” (Q. C., 

22 anos, feminino). 

Como os entrevistados que não vieram ao Brasil houveram dificuldades para argumentar 

esses aspectos, perguntaram aos amigos ou usaram informações da internet para afirmar 

que: os sistemas no Brasil são lentos e ineficientes (“Uma amiga minha acabou de me dizer 

que todos os sistemas no Brasil correm muito lentamente, não são eficientes, eu sabia isso, 

pensei que os sistemas do Brasil não fossem assim”, F. L. W., 22 anos, feminino); é um 

país hospitaleiro e aberto; tem lindas paisagens e praias; é uma terra de misturas (“Eu 

nunca fui ao Brasil, mas vejo o como uma terra de mistura. O Brasil é como se fosse os 

estados unidos, é um país com pessoas de muitas origens. É um país de futebol, de praias, 

de carnaval. Os brasileiros são simpaticíssimos. Gosto muito deles”, K. Q., 22 anos, 

masculino); muitas oportunidades (“...Quanto às oportunidades, eu acho que no Brasil há 

muitas em relação ao comércio. Como o Brasil é um país que tem se desenvolvido muito, 

muitos comerciantes chineses vão ao Brasil, fazendo negócios. A china e o Brasil têm 

muitas áreas complementares”, K. Q., 22 anos, masculino). Assim, todos concordam que 

“ir ao Brasil vai ajudar a me surpreender com o que acho do Brasil” (J. G., 22 anos, 

feminino). 

 

CONCLUSÕES 

Este projeto de pesquisa teve como o objetivo principal obter a percepção, nos campos 

social, econômico, educacional, qualidade de vida, oportunidades e previsão de futuro no 

Brasil, que os jovens universitários chineses que vieram ao Brasil e os que não vieram ao 

Brasil, têm do país, a partir da análise do discurso dos mesmos.  

De acordo com os dados coletados e analisados, foi possível identificar que todos os 

entrevistados são solteiros, cursam Estudos de Português na Universidade de Macau, e, por 

isso, moram em Macau. Assim, a maioria gosta de morar em Macau, porque a cidade é 

tranquila, segura e tem boas condições de vida. O que não gostam de lá refere-se ao clima e 

devido ao ritmo de vida acabar sendo muito lento. 
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Conforme ainda os estudos realizados, vários motivos indicam a vinda dos jovens ao Brasil. 

Dentre eles, todos os entrevistados afirmam que a sociedade brasileira é muito aberta aos 

estrangeiros, o povo é muito simpático e solícito e pela variedade de culturas em um só 

país. Todos concordam também que no começo dos estudos de português tiveram um pouco 

de dificuldade no aprendizado, mas posteriormente se acostumaram à nova língua e a 

cultura. Todas as entrevistadas que já vieram ao Brasil, voltariam, principalmente, para 

continuar os estudos. Mas, já a maioria dos entrevistados que não vieram ao Brasil, 

gostariam de conhecer para passeio e para absorver a cultura rica do país. Além disso, a 

única preocupação de todos os entrevistados é em relação à segurança, principalmente à 

noite. 

Por isso, as melhorias para atender os estrangeiros, em especial os chineses, apontadas na 

opinião da maioria dos entrevistados, são: sinalizar a cidade com placas e outros utensílios 

em inglês; educar inglês ao povo brasileiro; melhorar a compreensão da cultura brasileira 

perante os estrangeiros; melhorar a educação básica das redes públicas e tirar as crianças 

carentes da rua com atividades extracurriculares; e, principalmente, a segurança – 

melhorando, por exemplo, o equipamento e o treinamento dos policiais. Além dos itens 

mencionados anteriormente, a maioria dos entrevistados afirma que o Brasil não está 

preparado para a realização dos grandes eventos esportivos, especialmente pela falta de 

infraestrutura para sediar a Copa. Mas que, não obstante das dificuldades, o Brasil irá 

receber os estrangeiros de portas abertas. 

Em contrapartida, para todas as entrevistadas que vieram ao Brasil mencionam que o país já 

oferece para atender os estrangeiros, principalmente os chineses, uma mistura de culturas, 

por isso que é uma sociedade aberta com um ambiente e pessoas simpáticas. Já para a 

minoria dos entrevistados que não vieram ao Brasil, acham que o país oferece a música e a 

dança como forma de cultura e alegria; e, também uma economia em desenvolvimento e 

grande parceria com a China. Também vale ressaltar que os entrevistados têm a percepção 

da imagem dos produtos brasileiros como sendo de qualidade muito boa, mas com um 

preço um pouco alto. Obtém-se o resultado de que todos os entrevistados conhecem e/ou até 

consumiram alguma marca brasileira, como Guaraná Antártica, Havaianas e vestuário. 
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Desse modo, o ponto fraco mais apontado por todos os entrevistados é a segurança pública 

que está muito ineficiente, assim como o sistema governamental brasileiro. Em segundo 

plano, aparecem a infraestrutura, alta taxa de inflação e os preços altos. Em compensação, a 

simpatia do povo brasileiro, a sociedade aberta com uma cultura e recursos naturais ricos 

foram citados por todos os entrevistados. Além disso, a minoria ainda completa que, o 

Brasil tem baixa poluição, baixa taxa de discriminação e bons programas de bolsa de 

estudos. 

Em menção aos estudos, o Brasil é visto educacionalmente pelos chineses em geral e, 

também, pelos entrevistados da seguinte forma: apesar de não terem informações 

suficientes para argumentar sobre esse assunto, os chineses acham que a educação brasileira 

não é de boa qualidade, principalmente a educação básica, e devido a isso as instituições 

privadas são de difícil acesso à população mais carente. Sendo assim, a referência de 

qualidade da educação no Brasil visto pela China é a Universidade de São Paulo (USP). 

Então, com o comparativo entre Brasil e China, segundo a maioria dos entrevistados, 

obtém-se fatos como: China é uma sociedade fechada, limita a discussão política e o acesso 

à internet, tem muitos problemas sociais, e que a maioria da população são da classe de 

baixa renda. Já o Brasil é uma sociedade aberta, cuja população tem muita liberdade de 

expressão, fácil acesso à discussão política e à internet, a população é da classe média. 

Embora a China tenha uma dimensão maior em termos de economia, apresenta problemas 

de poluição, sistema político, desenvolvimento assimétrico no país. O Brasil também tem 

problemas no sistema político, mas se difere quanto aos problemas em relação à segurança 

e às favelas. Ambos os países são de BRICS, países de novos mercados emergentes, ou 

seja, ambos têm muita potencialidade em termos de economia e tem grande futuro de 

parceria no âmbito comercial e político. 

Por conseguinte, a maioria dos entrevistados que vieram ao Brasil pretendem voltar ao 

Brasil para, principalmente, morar, estudar e trabalhar. Já todos os entrevistados que não 

vieram ao Brasil, gostariam apenas de visitar o Brasil, quer seja a passeio ou a negócios. 

Logo, para os planos futuros na China, a prioridade é terminar os estudos e serem 
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efetivados no estágio ou passar em concursos do governo, para posteriormente fazer 

mestrado e constituir uma família. 

Portanto, pode-se concluir que os jovens universitários chineses entrevistados buscam ao 

máximo planejar seu futuro da melhor forma possível para manterem uma boa qualidade de 

vida e atingirem seus objetivos. E, assim, ressaltam alguma importância do Brasil nesses 

planos. Apesar de parecer que o Brasil é um país de futebol, lindas praias, lindas mulheres, 

muitas festas, carnaval e samba, todos os entrevistados que conhecerem o Brasil, afirmam 

terem se surpreendido com vários aspectos, entre eles em relação aos poucos animais na 

rua; pontualidade dos brasileiros; a apreciação positiva da arte, música e cultura; a 

diversidade cultural brasileira; hospitalidade e simpatia dos brasileiros; e, finalmente, por 

ser uma terra de misturas. 
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RESUMO 
Este projeto teve como objetivo apresentar o processo de gerenciamento do relacionamento 
com o cliente em bancos. Para tanto, foi realizada uma pesquisa qualitativa através de 
entrevistas em profundidade com 4 gerentes de conta de um renomado banco internacional 
atuante no Brasil. Além disso, pretendeu-se observar quais os impactos positivos e 
negativos das ações de relacionamento, mesmo trabalhando com público segmentado; o que 
pode influenciar nos processos e o que pode ser melhorado nos dias de hoje; o que torna um 
CRM eficaz, quais os maiores desafios da área e como atingir o target de forma rentável 
gerando valor. Como resultados da pesquisa observou-se que nesse banco, os clientes são 
segmentados por faixa de renda; cada gerente possui uma carteira de clientes e com o 
auxílio da área de CRM ele consegue segmentar e ofertar produtos para potenciais clientes: 
além de buscar um diferencial financeiro oferecendo o que não é tangível, consultoria 
financeira. 

PALAVRAS-CHAVES: CRM; Marketing de Relacionamento; Cliente 
 

INTRODUÇÃO 

CRM COMO FERRAMENTA DE MARKETING 

CRM (Costumer Relationship Management) trata-se do gerenciamento cuidadoso de 

informações detalhadas sobre cada cliente e de ‘todos pontos de contatos’ com ele, a fim de 

maximizar a sua fidelidade (KOTLER, 2007).  

As práticas de Gestão de Relacionamento com o cliente têm o objetivo de conhecer o 

mesmo; saber qual o momento dele e poder oferecer o produto que ele esteja propenso a 

adquirir; promete construir um relacionamento duradouro de forma que a empresa possa 



 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 
 

  
 

 

 368 

entender as suas necessidades e seus desejos, buscando além de atender também 

surpreender. É importante criar essa relação com o cliente, criar um vínculo, no qual ele se 

envolve e interage, mas o cliente também precisa entender a importância deste 

relacionamento, precisa ter algum valor percebido, é preciso definir um objetivo para este 

relacionamento, e o que os clientes vão ganhar com isso (MAZZA, 2009).  

Empresas que utilizam CRM tiveram um aumento de 25% em suas vendas globais. 

Sistemas de CRM bem-sucedidos informam maiores lucros, menores custos para atrair e 

reter clientes, maior lealdade e fluxos de trabalho mais fáceis e enxutos (PIMENTEL, 

2008). A Estratégia de CRM passa a ser imprescindível então, isto porque começa a 

permitir que o banco conheça mais suas necessidades, possa criar e oferecer produtos cada 

vez mais com a cara destes clientes (MAZZA, 2009).   

E um cenário em que produto e preço não fazem a diferença, a tendência então é buscar 

alternativas para lidar com clientes mais informados e exigentes. Estamos entrando na era 

do marketing como prestação de serviços (KOTLER, 2007), portanto é interessante oferecer 

algo que possa não só atender a necessidade do cliente, mas também o seu desejo naquele 

momento. E um diferencial em criar um relacionamento com ele, primeiramente é conhecer 

o seu comportamento e descobrir o que ele necessita para então, através da segmentação, 

oferecer os produtos que um grupo de clientes com características parecidas estejam mais 

propenso a comprar. Com esse procedimento é possível reduzir custos na abordagem, 

campanhas segmentadas, fazer a oferta certa no momento certo para o cliente certo. 

Sendo assim, justifica-se a importância deste estudo de caso, já que tornará possível saber 

das práticas de CRM usadas por um banco renomado, na captação, fidelização e retenção 

dos seus clientes, dentro deste mercado tão concorrido e de práticas tão reguladas. 

 

PROBLEMA DE PESQUISA 

Diante das informações apresentadas pode-se definir o problema de pesquisa deste projeto 

como: Quais as práticas de captação, fidelização e retenção de clientes do banco A? 
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O objetivo principal é entender as práticas de relacionamento com os clientes,  dentro do 

banco A. Como objetivos específicos se procurou: 

• Analisar todo o ciclo de vida do cliente dentro do banco. 

• Verificar quais os canais de comunicação que o cliente tem com o 

banco; 

• Identificar as ações de construção de relacionamento com o cliente; 

• Identificar a realização de aquisição de novos clientes; 

• Identificar as ações de segmentação e oferta. 

• Identificar as ações de fidelização de clientes e 

• Identificar as ações de retenção de clientes; 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

O MERCADO FINANCEIRO 

Cada vez mais se ouve falar em vendas e aquisições entre instituições bancárias, contudo, 

vender produtos financeiros não é uma tarefa fácil: ao se olhar para o cenário brasileiro em 

que mais da metade da população pertence às classes C, D e E se torna desafiador oferecer 

produtos que alcancem todos os segmentos, uma vez que toda e qualquer empresa visa o 

seu lucro final através da análise do equilíbrio entre risco e recompensa. 

O ambiente competitivo do mercado exige que as empresas cada vez mais adotem ações 

que as destaquem no mercado, seja diminuindo o preço de seu produto e aumentando a 

produção, seja aumentando a qualidade do produto ou serviço oferecido. A empresa sempre 

deve buscar uma diferenciação. 

No entanto, instituições bancárias possuem limitações em suas atuações pois sofrem 

interferências de agências regulatórias do governo e desta forma, não possuem total 

liberdade para definir valores e taxas cobradas em seus produtos e serviços oferecidos. 

Neste contexto, os preços não podem ser um diferencial e então se um mesmo produto ou 
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serviço é oferecido por mais de uma empresa e tem a mesma finalidade e utilidade, tanto 

faz para o cliente escolher um ou outro, mas isso faz uma grande diferença para a empresa 

se o prospect decidir pelo outro e não pelo seu. 

Cabe destacar ainda que recentemente foi publicado no site do G1 o índice de maiores 

reclamações no Procon e dentre as 10 empresas com mais reclamações estavam 4 

Instituições bancárias. Um cliente mal atendido gera uma falha no relacionamento o que o 

leva a insatisfação e abre uma brecha para que ele possa procurar outros concorrentes. (G1, 

2014, online)  

Dentre os serviços e produtos oferecidos em Instituições Bancárias tem-se um grande leque 

de opções como: Cartões de débito, Crédito e Pré-pagos; Empréstimo, Consignado, Crédito 

Pessoal; Crédito Imobiliário, Seguros de Vida, Capitalização, Saúde; Contas de 

Investimento, Conta - corrente, Conta Poupança, Conta Salário, Financiamentos de 

automóvel e imóvel. Todos eles atendem a necessidades específicas e demandam 

conhecimentos também específicos acerca de seus clientes. 

 

MARKETING  

Para obter destaque num cenário competitivo as práticas de Marketing prometem alavancar 

a imagem da empresa, bem como aumentar a visibilidade de seus produtos. Marketing é a 

arte de atrair e reter clientes lucrativos, clientes de porte médio recebem um bom 

atendimento e pagam pelo preço quase integral – por isso frequentemente são os mais 

lucrativos (KOTLER, 2007). 

Logo pode-se concluir que os clientes que se tem de investir, são os clientes de porte médio, 

responsáveis pela lucratividade da empresa: a receita maior vem da compra que estas 

pessoas fazem na empresa recorrente, é necessário então conhecer este cliente para garantir 

que ele continue comprando e também possa trazer novos clientes para a empresa. Um 

cliente satisfeito recomenda o produto ou serviço (KOTLER, 2007), e para isso é preciso 

identificar quais os momentos de cada cliente para saber quais produtos oferecer para que 

as vendas sejam mais efetivas. 



 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 
 

  
 

 

 371 

Após realizar uma venda o trabalho não está finalizado: a partir disso a empresa vai 

desenvolver ações para que o cliente volte a fazer outra compra, ou seja, trabalhar na 

fidelização deste cliente, e isso começa após a venda feita. Integra o processo de marketing 

de relacionamento, que vai desde a preocupação com o cliente interno (quadro funcional da 

empresa), passando pela qualidade total do serviço. Desta maneira, o pós-marketing atua 

como fator importante para a conquista da fidelidade do cliente externo. (BOGMANN, 

2000) 

 

CRM   

O CRM veio para complementar o marketing de relacionamento, é uma ferramenta que 

auxilia as empresas a armazenar todas as informações e movimentos de seus clientes. Essa 

interface aliada ao conceito de marketing  de relacionamento é capaz de gerar dados 

estratégicos sobre seus clientes. É importante que a empresa saiba trabalhar com essas 

informações da melhor maneira, criar motivos de aproximação entre a marca e o cliente.  

O CRM deixou de ser um sistema de relacionamento com o cliente e passou a ser 

comentado no meio empresarial como estratégia, visão, orientação para o cliente etc. 

(MADRUGA, 2010, p.90) 

A utilização do CRM como ferramenta, requer cuidado e atenção para utilizar as 

informações que realmente são necessárias para a empresa, dados que estrategicamente 

farão a diferencia na segmentação de oferta ao target, garantir o retorno do público após a 

ação de abordagem.  

 

Uma boa maneira de atender processos empresariais com foco na gestão 
do relacionamento com clientes é peneirar os principais recursos do CRM 
que efetivamente podem ampliar suas possibilidades de sucesso. 
(MADRUGA, 2010, p. 113) 

 

Também em seu livro Madruga apresenta a evolução do CRM que ajuda a entender como se 

desenvolveram as diversas teologias de relacionamento ao longo do tempo. 
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Fonte: Livro, Guia de Implementação de Marketing de Relacionamento e CRM, adaptado 

de Assis (Especial CRM, p.28) apud Madruga (2010). 

Hoje os conceitos e sistemas de CRM estão ainda mais evoluídos e cada vez mais a 

tecnologia se aproxima deste processo, otimizar o uso das milhares de informações que são 

geradas diariamente  e que alimenta o banco de dados da empresa, ter pessoas com visão 

estratégica do negócio e que saiba utilizar os recursos é um dos pré requisitos para se 

trabalhar com prospecção, fidelização e retenção de clientes unindo a marca, os objetivos, 

visão e valores da organização a longo prazo ao futuro potencial cliente. 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

Para se alcançar os objetivos supracitados, foi utilizado o método Qualitativo, através de 

entrevistas em profundidade com 4 gerentes envolvidos com as áreas de relacionamento do 

banco A (banco multinacional e renomado), que trabalhem na cidade de São Paulo. 

O método qualitativo, também chamado de levantamento de experiência, tem como 

objetivo, de acordo com Mattar (2011, p.83), “... obter e sintetizar todas as experiências 

relevantes sobre o tema em estudo e, dessa forma, tornar o pesquisador cada vez mais 

consciente da problemática em estudo”. 

Esse método torna-se adequado a este projeto ainda porque, contrariamente ao método 

quantitativo que 

 

... conforme o próprio termo indica, significa quantificar opiniões, dados, nas 
formas de coleta de informações, assim como também com o emprego de recursos 
e técnicas estatísticas desde as mais simples como percentagem, média, moda, 
mediana e desvio padrão, até as de uso mais complexo, como coeficiente de 
correlação, análise de regressão, etc. (OLIVEIRA, 2002, p. 115). 
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não utilizará dados estatísticos, procurando, em vez disso, representatividade no grupo de 

executivos que irão participar do estudo, não se preocupando com a quantificação e 

aleatoriedade da amostra. Apesar de nesse método não haver preocupação quanto à 

representatividade, “é interessante entrevistar pessoas que possuam diferentes experiências 

para que se tenha visão ampla e com diferentes pontos de vista sobre o problema em 

estudo”. (MATTAR, 2011, p.83). 

Esse método aplica-se ainda a este estudo, pois “os dados qualitativos são coletados para se 

conhecer melhor aspectos que não podem ser observados e medidos diretamente. 

Sentimentos, pensamentos, intenções e comportamentos passados...” (AAKER, KUMAR e 

DAY, 2011, p.206), tais como os dos gerentes de relacionamento, aspectos esses que 

deverão ser analisados, conforme os objetivos propostos.         

 

AMBIENTE E AMOSTRA DA PESQUISA 

Foram entrevistados 4 gerentes de relacionamento do banco A que trabalhem na cidade de 

São Paulo, para que a execução das entrevistas fosse facilitada. O número reduzido de 

entrevistas justificou-se pelo caráter qualitativo do estudo, no qual não importa a 

representatividade amostral, mas sim a qualidade e profundidade dos dados coletados. 

Dessa forma, a amostra utilizada foi a intencional. Ainda condizente com o caráter 

exploratório, de acordo com Mattar (2011, p.266), a amostragem intencional é 

 

... aquela em que a seleção dos elementos da população para compor a amostra 
depende, ao menos em parte, do julgamento do pesquisador ou do entrevistador 
no campo. Não há nenhuma chance conhecida de que um elemento qualquer da 
população venha a fazer parte da amostra. 

 

Assim, a escolha desse tipo de amostragem para este projeto valida-se, pois se desconhece a 

probabilidade de sorteio dos elementos amostrais, não permitindo, dessa forma, a 

extrapolação de resultados da amostra para a população (fazendo com que os resultados se 
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tornem válidos apenas para os grupos pesquisados), além de que a obtenção de dados que 

reflitam precisamente a população, não será o propósito principal desta pesquisa. “Se não 

há intenção de generalizar os dados obtidos na amostra para a população, então não deverá 

haver preocupações quanto à amostra ser mais ou menos representativa da população”.  

(MATTAR, 2011, p.268). 

 

COLETA E INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Os gerentes foram localizados e contatados por telefone inicialmente, para que as 

entrevistas pessoais e individuais em profundidade pudessem ser agendadas. 

As entrevistas individuais em profundidade são “... realizadas frente a frente com o 

respondente, na qual o assunto - objeto da entrevista é explorado em detalhes”. (AAKER, 

KUMAR e DAY, 2011, p.209). Assim, neste estudo foram realizadas entrevistas 

individuais semi-estruturadas, nas quais foi seguido um roteiro previamente estabelecido, 

em que o entrevistador tem flexibilidade de ajustar as questões para melhor andamento do 

diálogo, para que o entrevistado não se desvie, nas respostas, dos objetivos do estudo. Por 

causa disso, as entrevistas em profundidade semi-estruturadas cobrem uma lista específica 

de assuntos e subáreas e serão as mais indicadas neste projeto por serem eficazes para 

“executivos ocupados, técnicos especialistas e líderes intelectuais... A estrutura aberta dá a 

oportunidade para que fatos ou atitudes inesperados possam ser explorados com facilidade”. 

(AAKER, KUMAR e DAY, 2011, p.209).  

Vale lembrar, ainda, que todas as entrevistas foram agendadas previamente, executadas pela 

própria autora e gravadas (pelo menos) em áudio e/ou vídeo, para a posterior análise de 

conteúdo. 

 

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS: 

1- Quais os Canais de Comunicação que o Cliente possui no banco? 
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2- Qual o Ciclo de Vida do Cliente, passo a passo, desde quando ele entra até o 

final do relacionamento dele com o banco. (posteriormente, identificar os motivos 

de fim de relacionamento) 

 

Prospects 

1- Quais as ações do banco para prospectar novos clientes, como ele adquire o 

contato, por qual canal e como é identificado o perfil potencial dele, qual a 

forma de abordagem / contato com ele? 

2- Quais produtos são interessantes para serem vendidos neste primeiro 

momento? 

3- Qual o percentual de retorno/resposta positiva de clientes novos? 

4- Do público que não retornou, você acredita que seja por qual motivo? 

5- É feita uma segunda abordagem? Qual a estratégia da segunda abordagem, 

qual canal e produto? 

Clientes 

Manutenção: 

1- Você já possui alguma informação sobre ele, afinal ele já tem algum produto 

do banco, existe uma ação de pós venda? Qual? 

2- Há alguma pesquisa para identificar se o cliente está gostando do produto? 

3- Você faz alguma outra oferta para ele? Como funciona a segmentação da 

oferta? Por grupos? Qual o critério utilizado para ofertar um produto? De onde vêm 

as informações? 

4- Qual o período que ele é abordado? 

5- Se ele não adquiriu o produto, é feito uma nova abordagem? Através de 

quais canais? 

Retenção: 

1- O cliente ligou para reclamar de algum produto ou serviço, como é o 

procedimento? 

2- É feita uma análise do caso para uma possível retenção deste cliente? 
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3- Qual o maior motivo de cancelamento de conta? 

4- Qual o maior índice de reclamação? 

5- Existe alguma prática para minimizar o número de reclamações? 

 

Fidelização: 

1 – Existe alguma prática de incentivo para que o cliente continue utilizando os serviços do 

banco e o tenha como preferência? E que também indique para outras pessoas? Qual? 

2 – Existem parcerias que facilitam a vida do consumidor no momento da utilização dos 

produtos? Quais? 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

Como mencionado, as entrevistas em profundidade deverão ser gravadas (pelo menos) em 

áudio para que posteriormente pudessem ser transcritas. Dessa maneira, esse material, tanto 

de transcrição quanto de observação, passou por um processo de análise de conteúdo, que 

“é uma técnica de observação usada para analisar unidades de material escrito por meio de 

regras cuidadosamente aplicadas”. (AAKER, KUMAR e DAY, 2011, p.223). 

 

Corroborando com esse conceito, Bardin (2009, p.42) afirma que a análise de conteúdo é 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 
mensagens.  

   

E esse conjunto de técnicas “... inclui tanto a observação quanto análise. A 
unidade de análise pode ser palavras, caracteres, temas, medidas de tempo e 
espaço, ou tópicos. Desenvolvem-se categorias analíticas para a classificação das 
unidades e a comunicação é fracionada de acordo com regras prévias”. 
(AAKER, KUMAR e DAY, 2011, p.223). 
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A partir da análise desses relatos, foi possível elaborar um relatório com considerações 

sobre as colocações feitas por esses executivos com relação aos temas tratados, verificando 

alguns temas de convergência, áreas de interesses comuns e outras associações. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram realizados encontros individuais com 4 gerentes de conta do banco A e esses 

encontros proporcionaram uma experiência muito rica de informações sobre como é 

gerenciado a carteira de clientes e a prospecção. Pude perceber que todos têm os objetivos 

alinhados ao da organização, prezando muito pela qualidade no atendimento e busca pela 

excelência. 

 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO AO CLIENTE 

Atualmente os canais disponíveis para comunicação com o cliente neste banco são: 

principalmente as agências bancárias distribuídas por todo o território brasileiro, agência 

remota com atendimento exclusivo por telefone, central de atendimento (Bankphone), SAC 

e ouvidoria para reclamações, sugestões, Site (BankOnline) para acesso a conta via Internet. 

 

AQUISIÇÃO DE NOVOS CLIENTES 

Existem três formas para captação de novos clientes: a primeira é através de indicações dos 

próprios clientes do banco que já conhecem os produtos e os serviços e por isso têm 

propriedade para falar e esta é a forma mais eficaz, também há compra de base, lista no 

mercado em que o banco utiliza o cadastro dos clientes de outras empresas que atuam com 

o mesmo target, por exemplo, o banco pode realizar a compra da base de clientes que 

compraram carro nos últimos 6 meses em uma concessionária. Há também a aquisição de 

clientes através de empresas conveniadas, cujos funcionários abrem conta para receber o 

salário. 
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(“Na verdade a gente atua na região onde a agência está localizada, de 2 a 3 km com o 

intuito de tentar uma conquista no relacionamento bancário, oferecendo os produtos e 

serviços, no caso aqui, como a gente está num complexo de empresas, isso é bem 

interessante porque acaba tornando o processo mais fácil, essa prospecção não é tão assim 

no dia a dia, o que costuma ser mais rotineiro é a indicação dos próprios clientes, 

conjugues, filhos, familiares, amigos, colegas de trabalho e de clientes que já são 

correntistas, a gente pode solicitar, devido ao bom relacionamento, com cliente.” Gerente 

de Conta Entrevistado) 

 

SEGMENTAÇÃO E OFERTA 

Após a criação da conta, o cliente é classificado por renda e as ofertas são segmentadas 

através desta classificação. Durante o primeiro contato com o banco e abertura da conta o 

primeiro serviço a ser oferecido é a consultoria financeira.  

(“Eu falo que o primeiro produto é a consultoria, porque o banco possui muitos produtos 

então a gente tem que identificar o perfil do cliente, para eu ofertar o produto certo para 

ele, eu acho que o primeiro contato, o que a gente vende aqui no banco é o produto que 

não é tangível, é a consultoria, isso não é tangível, não é um produto que ele compra, que 

entre na conta, que é dinheiro, um investimento, é de fato uma conversa bastante franca 

com o cliente para identificar o perfil dele”. Gerente de Conta Entrevistado) 

 

CONSTRUÇÃO DO RELACIONAMENTO 

Após algum tempo como cliente é muito importante saber a opinião dele em relação ao 

banco, à marca, para saber se a organização está atendendo as expectativas e também 

avaliar o quanto indicariam o banco para outras pessoas. Uma pesquisa é realizada para 

identificar o nível de satisfação, em que o cliente atribui uma nota para o banco como um 

todo. (“Se o cliente responder 9 ou 10, ele é promotor da nossa marca, se ele responder de 

8 ou 7 ele é neutro, se ele responder de 6 para baixo ele é um detrator da nossa marca, A 
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pesquisa é basicamente essa, se você indicaria ou não o banco para outro cliente e pede 

para atribuir a nota.” Gerente de Conta Entrevistado) 

 

FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES 

Tem se falado muito na importância do relacionamento em todos os contatos com o cliente, 

o principal é através do gerente de conta, que está capacitado e certificado para atendê-lo. É 

importante ressaltar que o banco em questão trabalha com clientes de alto poder aquisitivo 

e, portanto, suas necessidades vão desde aquisição de crédito a investimentos. Deste modo 

o gerente está preparado principalmente para prestar consultoria financeira - o que é 

considerado um diferencial e primeiro produto a ser oferecido ao cliente novo - se na 

primeira abordagem o prospect não aderir é feita uma segunda abordagem após 6 meses, 

sendo o percentual de retorno de clientes novos de aproximadamente 5%.  Após abertura de 

conta, o primeiro contato com cliente é feito após 45 dias, e teoricamente deveria se repetir 

a cada 45 dias, porém existe uma falha no processo que impede a realização deste contato 

na determinada data. O grande número de carteira de clientes por Gerente de conta é um 

dos motivos pelos quais não é possível obedecer a regra de contato com cada cliente, dessa 

forma é feito pela movimentação e pelo nível de rentabilidade que o cliente traz para o 

banco, em meio a este processo os clientes que estão sem o contato estão sujeitos a 

abordagem de outras organizações. (“ Na verdade a fidelização se dá também de acordo 

com o interesse do cliente, geralmente na ativação da conta, o que eu acho muito 

importante, o cliente receber já o cartão de débito, a senha e passar já a movimentar, se 

for um cliente por exemplo que recebe o salário sendo uma conta de empresa, a gente faz 

de tudo para que ele tenha nosso como o banco do credito do salário, que seja uma conta 

do dia a dia.” Gerente de Conta Entrevistado) 

Todo gerente possui uma agenda de contato com o cliente, o que nem sempre é possível de 

ser seguido, já que o grande número de carteira de clientes para apenas um gerente não 

permite esse nível de qualidade no atendimento, mas para minimizar isso as áreas de CRM e 

BI (Business Intelligence) auxiliam enviando informações sobre os últimos contatos dos 

clientes, o ideal é que o gerente entre em contato com seu cliente a cada 45 dias. 
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Roberto Madruga (2010), em seu livro propõe uma resegmentação da carteira de clientes 

divididos por rentabilidade real do cliente, rentabilidade projetada do cliente, freqüência de 

relacionamento, potencial de expansão de novos negócios, nível de satisfação do cliente. 

Dessa forma o vendedor tem a meta de encantar o cliente insatisfeito de menor porte e com 

grande potencial de negócio. 

As ações de fidelização surgem no decorrer do relacionamento com o cliente, a medida que 

é identificado o perfil, suas necessidades, além do programa de incentivo que contempla 

quatro pilares, são eles, gastronomia, entretenimento, compras e promoções, este programa 

traz benefícios de descontos nos melhores restaurantes, shows e lojas alinhadas ao target. 

Existem ações criadas pelo marketing institucional que visa gerar valor a marca e também 

tornar o cliente cada vez mais satisfeito por fazer parte da carteira de clientes.  

 

RETENÇÃO DE CLIENTES 

Para as ações de retenção de clientes, o banco primeiro identifica o motivo pelo qual o 

cliente quer encerrar o relacionamento, e utiliza uma matriz de ofertas para retê-lo, o banco 

entende que reter é muito mais rentável do que conquistar um novo, então a primeira coisa a 

fazer é entender as suas razões, oferecer redução de tarifas ou isenção se for o caso, cobrir 

ofertas de outros bancos, taxas, e se ainda assim ele deseja cancelar a conta, será 

direcionado para a central de relacionamento. Neste ciclo de vida do cliente o diferencial 

está em focar o valor do cliente, minimizar a dissonância cognitiva, expectativas que foram 

frustradas.  

Quando perguntado sobre os maiores motivos de cancelamento de conta os entrevistados 

responderam que o atendimento lidera, apesar de sempre buscar a excelência e qualidade, 

pois alguma experiência negativa leva o cliente a encerrar o relacionamento. (“Acho que é 

atendimento, to te falando que aqui a gente precisar girar a carteira a cada 45 dias, mas a 

gente ainda tem um problema de agenda e isso é geral, é uma pratica de mercado, aqui é 

melhor do que os outros bancos, mas ainda existe esse problema, falta de contato, e ai o 

cliente começa a ser abordado por outra instituição.”Gerente de Conta Entrevistado). 

(“Internamente a gente resegmenta toda hora, então a gente ainda busca o menor número 
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de clientes por carteira, a gente entende que 200 é pouco, então vamos colocar mais 100, 

porque a gente quer chegar na produtividade “Y” ali que seja interessante para o banco, é, 

tem todo trabalho de aculturamento, totalmente de conscientização.” Gerente de conta 

entrevistado) 

Ainda existe o desafio de adequar o volume da carteira de clientes, para aumentar a 

produtividade diária e minimizar os impactos negativos que a falta de contato constante 

com o cliente pode gerar. Existe sim o risco de se perder este cliente pela falta ou 

inatividade do contato, pois ele pode ser abordado por outras instituições. Entende-se que o 

cliente necessita de constante atendimento e prestação de serviço. 

 

CONCLUSÃO 

Após o estudo podemos identificar que o processo de marketing de relacionamento veio 

para mudar o conceito de como as empresas lidam com seus clientes, com o auxílio do 

sistema de CRM: é importante cada vez mais focar no valor do cliente e menos em 

produtos, estreitar as relações da área de marketing com a área de relacionamento com o 

cliente, os clientes precisam ser ouvidos. 

Além disso, investir em treinamento e capacitação da força de vendas, linha de frente da 

empresa onde será o primeiro contato que o cliente tem e focar sempre na experiência 

positiva seja ele cliente ou um prospect. As ações de fidelização devem estar coerentes ao 

target, e é muito importante manter a área responsável pelo atendimento informada sobre os 

indicadores, resultado de pesquisas e desenvolver ações de melhoria, realizar um trabalho 

de conscientização do gerente e trazê-lo para a realidade do cliente, é muito importante 

mantê-lo engajado com os acontecimentos, dessa forma, terá total autonomia para agir 

diante de qualquer situação com o cliente, seja ela positiva ou negativa. 

As empresas precisam trabalhar para garantir que seu colaborador seja embaixador da 

marca, com treinamento, campanhas de incentivo, buscar alinhar as expectativas, o que os 

tornarão mais seguros em suas funções e dessa forma com a possibilidade de conquistar e 

aumentar a satisfação de clientes. Acredita-se assim que a maior preocupação da empresa 

neste momento é saber se os atuais clientes recomendariam seus serviços a outra pessoa - o 
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principal ponto é que acreditam que se um cliente recomendar, ele é um embaixador da 

marca e assim a empresa não necessita mover muitos esforços com a mídia, apenas as mais 

segmentadas possíveis - é uma estratégia adotada para manter a exclusividade do negócio. 

O foco no cliente é muito importante para o desenvolvimento de novos produtos e serviços, 

pode até adicionar um diferencial em produtos já existentes, auxilia a prever a demanda, 

além do diferencial no relacionamento, com o envolvimento do cliente na customização dos 

produtos. 

A empresa estudada possui um grande cuidado na segmentação de oferta para clientes 

novos, já que neste momento existe um investimento para aquisição de novos, aqueles que 

o banco acredita trazer rentabilidade a longo prazo. 

O cliente é muito valorizado à medida que consome e à medida que traz receita para a 

empresa, é mais rentável reter este cliente e permanecer com ele do que conquistar um 

novo, parte deste ponto a matriz de ofertas que de certo modo permite que o gerente tenha 

autonomia de ofertar até isenção de tarifas para não finalizar o relacionamento construído 

com este cliente. 

Cada vez mais empresas investem em programas de fidelização, o desafio é adequar as 

campanhas ao target, por isso a importância de ouvir o cliente, de realmente estar próximo 

do seu dia a dia, para oferecer algo que o surpreenda. A idéia aqui vai além de encantar e de 

surpreender, mas de atender e adequar o seu momento, de forma que a longo prazo seja 

rentável para organização, o cenário ideal seria atingir a satisfação do cliente fazendo parte 

de sua vida, de forma que a marca seja associada as suas atividades, então criar essa 

experiência positiva com o cliente durante todos os contatos com o banco o fará perceber o 

diferencial e valor da marca.  
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RESUMO 

Sabe-se que não existe comunicação por meio da linguagem sem a produção de sentidos. 
Muito mais que somente comunicar, quando se fala transmitem-se ideologias, valores e 
crenças de acordo com posições sociais e contexto situacional. A questão que esta pesquisa 
aborda é, portanto, uma análise dos sentidos gerados na publicidade quando se trata da 
propagação de um estereótipo de família já cristalizado em nossa sociedade. O artigo 
preocupa-se também com aquele que fala e com qual objetivo, considerando o gênero texto 
publicitário como persuasivo por natureza.  
PALAVRAS-CHAVE: linguística; linguagem; publicidade; estereótipo; ethos. 
 

INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar a construção do estereótipo de família 

formado no texto publicitário, utilizando fundamentos teóricos dos estudos do discurso e da 

linguagem em funcionamento nos espaços sociais.  

Por se tratar de um trabalho em andamento, ainda não serão apresentados os resultados e 

considerações finais. Neste momento, trata-se de um apontamento acerca do referencial 

teórico, dos objetivos, do método e do objeto de análise.  
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A campanha publicitária escolhida para estudo foi a vencedora do Prêmio Profissionais do 

Ano de 200927: Doriana, com o tema assuntos para o café da manhã. O corpus selecionado 

para análise visa um mesmo tema e contexto situacional: famílias à mesa para a refeição. A 

partir dos comerciais, está sendo feito um estudo analítico considerando todos os aspectos 

textuais, tanto verbais quanto não verbais, a fim de averiguar a maneira como a linguagem 

trabalha na construção de sentidos.  

Com o slogan “Doriana. Por um café da manhã mais feliz”, a campanha publicitária foca 

seu discurso da figura da família que se reúne à mesa para a primeira refeição do dia. Dessa 

forma, pode-se inferir que para uma alimentação alegre é necessário, além da margarina 

uma vez que o propósito é promover o produto, a reunião familiar.  

A partir da noção de que a língua não é somente um código que sustenta a mensagem, 

entende-se por discurso a troca de sentidos entre locutores e o trabalho com as maneiras de 

significar. Assim, nos estudos discursivos é necessário considerar também “os processos e 

as condições de produção de linguagem, pela análise da relação estabelecida pela língua 

com os sujeitos que a falam e as situações em que se produz o dizer” (ORLANDI, 2005, 

p.16). Dessa forma, 

 

Não há essa relação linear entre enunciador e destinatário. [...] Há efeitos de 
sentido entre locutores. Efeitos que resultam da relação de sujeitos simbólicos 
que participam do discurso, dentro de circunstâncias dadas. Os efeitos de sentido 
se dão porque são sujeitos dentro de certas circunstâncias e afetados pelas suas 
memórias discursivas. (ORLANDI, 2010, p. 15) 

 

Embora existam algumas diferenças nas famílias dos comerciais selecionados, todas 

seguem a estrutura pai, mãe e, no mínimo, um filho. A presente pesquisa preocupa-se em 

analisar o estereótipo de cada um dos membros da família: a mãe e o pai, o marido e a 

esposa, o adolescente, as crianças e a própria instituição. Sabe-se que 

                                                
27 Esse prêmio foi criado em 1978, pelo Superintendente Comercial da Rede Globo, Yves Alves, e por Sinval 
de Itacaramby Leão e Nelson Gomes, com o objetivo de estimular o mercado publicitário, parabenizando o 
talento, eficiência e comprometimento.  
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Como diz M. Pêcheux (Idem) o sentido de uma palavra, uma expressão, de uma 
proposição etc., não existe em si mesmo (isto é, em uma relação transparente 
com a literaridade) mas ao contrário é determinado pelas posições ideológicas 
que estão em jogo no processo sócio-histórico no qual as palavras, expressões, 
oposições são produzidas (isto é, reproduzidas). Elas mudam de sentido segundo 
as posições sustentadas por aqueles que as empregam. As formações discursivas 
são a projeção, na linguagem, das formações ideológicas. As palavras, 
expressões, proposições adquirem seu sentido em referência às posições dos que 
as empregam, isto é, em referência às formações ideológicas nas quais essas 
posições se inscrevem. (ORLANDI, 2010, p. 17) 

 

Pretende-se, então, investigar como a linguagem é capaz de colaborar na formação dos 

estereótipos de família, considerando o texto oral e imagético que constitui a peça 

publicitária televisiva da margarina Doriana. A pesquisa estuda também seu ethos, ou seja, 

a sua posição no mundo e os efeitos de sentido produzidos, uma vez que  

 

O nome de uma marca, como qualquer nome próprio, está associado a um 
conjunto variável de representações sedimentadas ao longo do tempo, uma 
“imagem da marca”, sobre a qual a empresa deve agir constantemente. [...] A 
marca encarna (grifo do autor), assim, sua identidade por intermédio dos 
discursos que ela produz. (MAINGUENEAU, 2013, p. 111) 

 

Para esse fim, considera-se o ethos como uma identidade que se estabelece no âmbito do 

discurso. Adotam-se os conceitos de Maingueneau (2008, p. 17) que afirma que se trata de 

uma noção que “se inscreve num quadro da análise do discurso”. Há uma relação estreita 

entre a publicidade e esse fenômeno: a peça publicitária tem como responsabilidade 

reproduzir o ethos do produto que vende e também o ethos do público alvo para quem se 

vende.  

Acerca do estereótipo, a ideia de uni-lo à noção de ethos surge a partir do momento em que 

para se constituir uma imagem de si é preciso que essa reprodução seja reconhecida. Essas 

imagens, 
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[...] Para parecerem legítimas, é preciso que sejam assumidas em uma doxa, isto 
é, que se indexem em representações partilhadas. É preciso que sejam 
relacionadas a modelos culturais pregnantes, mesmo se se tratar de modelos 
contestatórios. (AMOSSY, 2008, p. 125). 

 

Deve-se considerar, também, a existência de um ethos individual, que se refere a um único 

sujeito, e de um que é coletivo, que se refere a um grupo. O segundo retrata os estereótipos 

que, em um primeiro momento, permitiriam uma leitura mais simplificada de uma 

sociedade. 

Segundo Carrascoza (2005, p. 41), a publicidade faz uso dos estereótipos uma vez que esses 

são “[...] fórmulas já consagradas [...]. Como ‘verdade’ já aceita pelo público, e estereótipo 

impede o questionamento a respeito do que está sendo comunicado”. 

Quando se trata do texto publicitário, é necessário ponderar também que 

 

A publicidade visa, com efeito, persuadir, associando o produto que vende a um 
corpo em movimento, a um estilo de vida, uma forma de habitar o mundo [...] a 
publicidade procura “encarnar”, por meio de sua própria enunciação, aquilo que 
ela evoca, isto é, procura torná-lo sensível. (MAINGUENEAU, 2013, p. 110) 

 

Considerando que “o processo comunicativo e a interação verbal definem espaços de 

utilização da linguagem em meio a constantes produções de sentido, a partir dos interesses 

de um falante situado em um contexto específico” (BATISTA, 2012, p. 45), o artigo analisa 

a construção do discurso das personagens de acordo com seus papéis sociais e contexto 

situacional em cada uma das publicidades e como esse cenário gerado produz um 

estereótipo.  

 

JUSTIFICATIVA 

Justifica-se, portanto, esta pesquisa pela sua tentativa de dialogar com os estudos do 

discurso e da linguagem em funcionamento nos espaços sociais, assumindo a ideia de que a 
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linguagem é utilizada na construção de sentidos e como meio de expressão de ideologias, 

responsável por reforçar marcas sociais, históricas e culturais.  

Considera-se, também, que a realização da pesquisa proposta contribui para a ampliação da 

formação acadêmica da pesquisadora, dando continuidade a projetos já realizados em 

Iniciação Científica na área de linguagens.  

 

OBJETIVOS 

O objetivo geral desta pesquisa é investigar como a linguagem trabalha na construção de 

sentidos e de estereótipos, procurando depreender qual a concepção de família apresentada 

pelas peças publicitárias da margarina Doriana, considerando seu ethos. 

Os objetivos específicos são: 

Analisar o texto oral e imagético que compõe a peça publicitária; 

Analisar a concepção de família tanto como instituição quanto pelos papéis sociais de cada 

um dos membros constituintes, considerando aspectos culturais; 

Estudar a maneira com a qual a linguagem e o discurso trabalham na construção de um 

estereótipo; 

Discutir acerca do ethos da margarina Doriana. 

 

METODOLOGIA 

Os comerciais da margarina Doriana apresentam um mesmo contexto situacional no qual 

famílias estão reunidas à mesa para o café da manhã. Esse cenário, o discurso gerado pelas 

personagens de acordo com seus respectivos papéis sociais e todo o texto sincrético são o 

alvo principal das considerações a serem feitas para estudar como se desenvolve a 

construção de um estereótipo por meio da linguagem.  

São três comerciais que compõe a campanha publicitária escolhida, sendo que o primeiro, 

intitulado Água, retrata uma argumentação entre o marido e a esposa a respeito do horário 

que ele voltou para a casa. O segundo, Cabelo, mostra os pais e três filhos à mesa para o 
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café da manhã quando uma das crianças levanta uma discussão sobre a possibilidade de 

pintar seu cabelo de vermelho. E, por fim, o último, que recebe o nome de Tatuagem, reúne 

pai, mãe e filho conversando sobre a possibilidade do jovem tatuar o nome da namorada.  

Segue a ficha técnica da campanha publicitária: 

Agência: BorghiErh/Lowe 
Cliente: Perdigão Agroindustrial S.A. 
Categoria: TV/Cinema 
Produto: Doriana 
Diretor de criação: José Henrique Borghi, Erh Ray e Edgard Gianesi 
Atendimento: Priscilla Carvalho, Viviane Moura e Tazio Muraro 
Mídia: Rosana Ribeiro, Flavio Franco e Vanuza Gonçalves 
Produtor de rtvc: Marcia Coelho e Debora Souza 
Fotografia: Joel Lopes 

Finalizadora: Casablanca  
Edição/montagem: Marcio Canella 
Produtora de som: AD Música 
Aprovação do cliente: José Antonio Fay, Eric Michel Boutaud, Guilherme Chueiri e 
Larissa Santos 
Datas das primeiras veiculações: 23/06/2008 e 25/06/2008. 

 

Como foi dito, em todo o corpus pode-se observar a relação que existe entre os membros 

da família e seus papéis sociais de acordo com um estereótipo. Justifica-se, pois, a escolha 

dessa campanha publicitária, uma vez que ela melhor representa a figura da família; 

inclusive a intenção dos comerciais é reproduzir diálogos e situações que seriam comuns a 

essa instituição. Tendo escolhido as vertentes que servirão como base para a construção 

desta pesquisa, o artigo analisa de maneira crítica como ocorre a construção de sentidos 

por meio do discurso nos comerciais selecionados.  

Ponderando a respeito dos passos metodológicos, primeiramente são levados em 

consideração estudos do discurso, que serão revisados para a fundamentação teórica do 

trabalho. Sendo assim, o alicerce teórico no qual se fundamenta a pesquisa está sendo 

coletado a partir da consulta bibliográfica em livros, nos quais são buscadas informações 

que atendam à natureza dos objetivos em mira. 
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Em seguida, a pesquisa faz um estudo analítico detalhado das peças publicitárias quanto à 

linguagem utilizada e ao discurso produzido por cada personagem dentro de suas funções 

sociais, o contexto situacional escolhido como cenário e como essas construções 

contribuem para a formação do estereótipo de família que é conhecido atualmente. Para 

tanto, é necessário que se analise o comportamento gerado por cada um dos membros da 

instituição familiar.  

Dessa forma, considerar-se que  

 

Os usuários da língua selecionam e combinam elementos formais para 
expressar sentidos a partir de propósitos que a troca verbal [...] impõe de 
acordo com os papéis sociais dos interlocutores, o momento em que a 
linguagem é recebida e produzida, o contexto situacional e os valores 
ideológicos que determinam escolhas linguísticas. (BATISTA, 2012, s/p). 

 

Leva-se em conta o gênero textual escolhido para o corpus da pesquisa, considerando que a 

peça publicitária tem por objetivo persuadir seus telespectadores. Portanto é feito também 

um estudo acerca do ethos da margarina Doriana. 

Por fim, o artigo estuda a forma com a qual a linguagem trabalha para construir sentidos, 

formando assim o estereótipo de família, tanto como instituição quanto a respeito dos 

papéis sociais de cada um dos membros constituintes. 
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RESUMO 
Este trabalho apresenta o atual problema enfrentado pelas marcas no Facebook devido à 
mudança de seu algoritmo, bem como as diversas opiniões sobre esse assunto. Há uma 
comparação entre o antigo e o recente, e seus respectivos prós e contra. Também é contada 
a relação que o Facebook desenvolve com as marcas, e como estas estão lidando com as 
suas restrições. Os textos baseiam-se em pesquisas e matérias de sites relacionados ao 
Marketing. 

PALAVRAS-CHAVE: Facebook; Algoritmo; EdgeRank; Empresas; Queda. 
 

INTRODUÇÃO 

Atingir consumidores através de palavras, imagens ou vídeos não é uma tarefa fácil. 

Principalmente, porque existem inúmeros critérios para que as mensagens transmitidas nas 

ações de mídias sociais cheguem de maneira eficaz até o público alvo. 

E para selecionar estes conteúdos para as pessoas da rede é necessário um responsável. Ele 

é conhecido como algoritmo. Esses algoritmos filtram as informações e mostram apenas o 

que será de importância para os consumidores, seja no Google ou nas redes sociais. Uma 

dessas redes é o Facebook, que faz uso de tal ferramenta para selecionar o conteúdo na 

timeline de cada usuário. 
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FACEBOOK E SEUS ALGORITMOS 

De acordo com o site do Facebook (apud Thiago Moch. Disponível em 

blog.thiagomoch.com. br/o-que-e-uma-fan-page-pagina-de-fas/ – acessado em 29.09.2014): 

 

As páginas de fãs (fan pages) existem para que as organizações, empresas, 
celebridades e bandas transmitam muitas informações aos seus seguidores ou ao 
público que escolher se conectar a elas. Semelhante aos perfis, as páginas podem 
ser aprimoradas com aplicativos que ajudem as entidades a se comunicarem e 
interagirem com o seu público e adquirirem novos usuários por recomendações 
de amigos, históricos dos feeds de notícias, eventos do Facebook e muito mais. 

 

As fan pages, como já se sabe, não são atrativas para os usuários. Cerca de 96% dos fãs de 

uma marca curtem as páginas, mas raramente retornam para olhar as notícias e informações 

fornecidas pelas fan pages. Por tanto, a melhor alternativa de chamar a atenção de um fã 

seria através do seu próprio feed de notícias. 

Para as empresas, criar ações boas e eficazes de marketing social ajuda muito na sua própria 

divulgação. Algumas já estão sabendo lidar melhor com essa ferramenta, mas ainda há 

muitas coisas sobre o Facebook e seus algoritmos, que os mantêm funcionando, para se 

aprender. No mundo virtual, exposição e tempo são bem distintos e, menos de 20% dos fãs 

de uma marca têm a chance de ver as postagens por ela publicadas nas fan pages. Assim, o 

algoritmo “EdgeRank” entra em ação. 

O filtro de publicações no mural de cada usuário do Facebook é feito através do algoritmo 

EdgeRank. Como há um excesso de informações, é necessário deixar à mostra apenas o 

essencial para o usuário. O processo dessa filtração acontece da seguinte forma: a rede 

seleciona o conteúdo publicado pelo usuário, suas características básicas, seus interesses e 

suas interações dentro da rede. Depois de fazer cálculos, esse sistema apresenta o que julga 

ser mais relevante e compatível com a pessoa. 

Com as páginas, o mecanismo funciona da mesma maneira, há a publicação de algum 

conteúdo pertinente que é comentado ou compartilhado, e com isso ele aumenta o “efeito 

viral” daquela informação. Assim, cada vez mais, a quantidade de pessoas que visualizaram 
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as publicações aumenta, seguindo através da influência da cada usuário em sua rede de 

amigos. Por isso a importância de conteúdos significativos. Quando um amigo, por 

exemplo, compartilha um link ou uma imagem, certamente outras pessoas acabam por 

conferir o conteúdo que existe nela gerando, assim, o efeito viral. No entanto, o EdgeRank, 

não olha apenas os feedbacks positivos, é considerado, também, os negativos. Ou seja, uma 

publicação pode parar de aparecer nos murais dos usuários quando houver reclamações. 

A ideia inicial era mostrar 80% do conteúdo orgânico, aqueles que não são pagos, nos feeds 

de notícias e 20% de conteúdo de publicidade paga. O alcance orgânico é o número total de 

usuários que visualizaram uma publicação através de uma colocação não paga. E o alcance 

pago, número total de usuários que vira uma publicação paga, como um anúncio. 

 

Para chegar no algoritmo final é necessário três fatores: 

• AFINIDADE: É medida através de interações com outros usuários, ou 

páginas do Facebook, sejam elas como mensagens no mural, comentários, 

compartilhamento ou curtidas. Quanto maior a interação, maior a afinidade. 

• RELEVÂNCIA: É dada maior atenção às publicações relacionadas a vídeos 

e fotografias, do que apenas a texto e/ou links. Publicações na própria página do 

Facebook também são mais relevantes do que as postadas por terceiros. E o 

algoritmo consegue avaliar a diferença entre um gosto e um comentário. 

• TEMPO (STORY BUMPING): Para o Facebook, as publicações antigas são 

menos valiosas, e as recentes são mais importantes. Mas mesmo sendo publicações 

antigas, aquelas com maior afinidade, ou seja, interação, reaparecem no seu mural 

mesmo depois de horas. 

 

ATUALIZAÇÃO DO ALGORITMO 

Em 2013, o Facebook atualizou seu algoritmo devido à competição por espaço e 

visualização no news feed, causado pelo aumento do número de curtidas das páginas em 

50%. 
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O novo algoritmo, que não é mais chamado de EdgeRank, vai aprendendo as preferencias e 

gostos do usuário de acordo com a sua navegação pela rede, definindo, assim, o que 

aparecerá no feed  de notícia. Ele ainda funciona seguindo os valores do antigo algoritmo, 

porém foram criadas novas categorias e subcategorias de atributos que levam a uma mais 

detalhada classificação.  

O objetivo do Facebook com a mudança é medir a relação pessoal do usuário com seus 

amigos, páginas e marcas; deixando-os ainda mais próximos. A rede também esta se 

baseando em relações globais, tornando toda a experiência do usuário única. 

Com as novas classificações, o alcance dos posts publicados pelas páginas foi reduzido pela 

metade, pois os usuários passaram a ver apenas as publicações que possuem um maior 

engajamento, de acordo com suas relações, não visualizando aquelas com um menor 

engajamento.  Com relação às marcas, a rede diz que todos os conteúdos publicados devem 

ser engajadores, como se fossem postados por alguém da família, ou amigos do usuário. 

A mudança trouxe também dois novos recursos: 

1. Story Bumping: Publicações antigas voltam ao topo dos news feed com o 

objetivo de obter mais engajamento, caso elas não tenham sido vistas. 

2. Last Actor: A rede faz um ranking das 50 interações mais recentes do 

usuário, valorizando suas ações, e traçando um perfil que organiza o news feed de 

acordo com o que é mais interessante para aquele usuário em determinado 

momento. 

 

PROBLEMA 

O motivo pelo qual as postagens não engajadas do Facebook estão sendo reduzidas se da 

por conta do uso do novo algoritmo que acaba dificultando, assim, a aparição e o contato 

dos usuários com determinadas marcas. 

 

Segundo Bolan, líder de marketing de produtos do Facebook, uma média de 
1.500 posts podem aparecer no feed de notícias de uma pessoa cada vez que ela 



 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 
 

  
 

 

 396 

acessa o Facebook. Se o usuário possui muitos amigos e curte muitas páginas, 
este número chega a alcançar quase 15 mil publicações. (Disponível em: 
itforum365.com.br/noticias/detalhe/113287/ facebook-esclarece-queda-no-
alcance-organico-de-postagens – acesso em: 30.09.2014). 

 

Com essas informações é possível entender que a queda aconteceu devido ao fato de o 

espaço limitado que existe no feed de noticias não estava conseguindo suportar um numero 

tão grande de publicações nas fan pages das marcas. 

Para que as pessoas tivessem acesso a posts com mais qualidade foi necessário fazer uma 

atualização do algoritmo que causou uma mudança no método de classificação de interesses 

fazendo com que o alcance orgânico diminuísse. Todas essas informações foram 

confirmadas através de uma pesquisa feita pela Social@Ogilvy, entre outubro de 2013 e 

fevereiro de 2014, essa pesquisa foi realizada com o objetivo de medir quanto o alcance 

caiu, ela foi feita com 106 paginas de marcas, as quais a Social@Ogilvy é administradora. 

O estudo mostrou que houve um declínio dos posts orgânicos de 12,05% em outubro para 

6,15% em fevereiro, entre as paginas, as que possuíam mais de 500.000 “likes” a queda foi 

de 4,04% em outubro e 2,11% em fevereiro. 

A situação no Brasil chega a ser mais grave pois, seu alcance orgânico é menor que a média 

mundial, de acordo com a pesquisa feita pela Social@Ogilvy com as 30 maiores fan pages 

nacionais. “A taxa, que era de 9,49% em outubro de 2013, caiu para 4,68% em fevereiro 

deste ano.” (Disponível em: tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/04/16/queda-do-

alcance-de-fanpages-no-facebook-e-natural-apontam-especialistas.htm?mobile – acesso em: 

28.09.2014) 
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Figura 1 

 

Fonte: http://social.ogilvy.com/facebook-zero-considering-life-after-the-demise-of-organic-reach/ 

 

O número de alcance orgânico tende a chegar próximo a zero em um curto período de 

tempo. Ou seja, o usuário não consegue consumir todas as informações que as marcas 

publicam, o que leva o Facebook a filtrar as postagens feitas por elas.  

 

A RELAÇÃO DO FACEBOOK COM AS MARCAS 
A relação do Facebook com as marcas é dividida de duas formas: relação antes e depois da 

mudança do algoritmo. Antes a atualização do algoritmo era baseada em compra de fãs e 

community management básico.  

Na compra de fãs, usa-se de aplicativos conhecidos e bastante acessados pelos usuários, 

usar deste recurso pode parecer vantajoso, pois atinge grande quantidade de pessoas e torna 

a página mais acessada e “curtida”, o que pode gerar crédito e confiança para os usuários, 

assim, atraindo mais curtidores. Entretanto, essa prática implica a uma repulsão dos 

curtidores da página compradores, em pouco tempo esses usuários começam a “descurtir” a 

página em questão e, devido a este fato, a marca começa a cair em descrédito.  

Existem também usuários que curtem uma pagina somente para participar de promoções/ 

sorteios, ou seja, essas pessoas não estão interessadas na marca em si, mas sim no que ela 
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esta lhes oferecendo no momento, com isso, a marca não consegue o engajamento do 

usuário. 

Esse número elevado de curtidores que não se identificam com a marca atrapalha a 

distribuição do conteúdo para fãs verdadeiramente interessados. O ideal é fazer propostas e 

criar engajamento do publico, para que eles se interessem pelo conteúdo e sejam ativos na 

pagina e nas publicações da marca.  

Já o community management básico está relacionado com a gestão da marca (branding) no 

meio, ou seja, como a marca se comunica com o seu público por meio da rede, publicando 

ou se relacionando de maneiras efetivas que geram impactos e tragam resultados para a 

marca.  

Com a atualização do algoritmo, a relação entre as marcas e o espaço que as mesmas 

ocupavam no feed de notícias mudou. A mudança reduziu o alcance das postagens no 

Facebook, assim, a empresa dona da rede social citada, tomou esta iniciativa para que seus 

usuários vissem somente o conteúdo relevante para eles. Isso acontece através de inserções 

pagas pelas empresas. O Facebook diz que esta medida foi adotada para que houvesse 

engajamento, já que as pessoas estariam mais propensas a interagir com o conteúdo.  

 

Como na TV, em buscas, jornais, rádios e qualquer outra plataforma virtual de 
marketing, o Facebook é bem mais efetivo quando empresários usam mídias 
pagas para ajudar a atingir suas metas. Seu negócio não irá aparecer sempre na 
primeira página de uma busca de resultados a menos que você esteja pagando 
para ser parte daquele espaço. Da mesma forma, mídias pagas na rede social 
permitem às marcas alcançar audiências mais amplas de maneira mais previsível 
e com muito mais precisão do que com conteúdos orgânicos (BOLAN, 2012, 
apud Kristin Burnham. Disponível em: itforum365.com.br/noticias/ 
detalhe/113287/facebook-esclarece-queda-no-alcance-organico-de-postagens – 
acesso em: 30.09.2014) 

 

O Facebook se posiciona dizendo que o uso de fãs torna a publicidade mais eficiente, já que 

ao conquista-los a marca pode criar anúncios com contextos sociais (mais econômicos para 

serem postados). Vale ressaltar que o Facebook anunciou que links para artigos noticiosos 

receberiam a preferência de seu novo algoritmo. O Facebook explicou que as marcas não 
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devem depender apenas de retorno do alcance orgânico, para eles, as empresas obterão 

muito mais valor se passarem a usar o Facebook para obter seus pequenos objetivos, como 

direcionar as vendas na loja ou aumentar o número de downloads de aplicativos.  

Apesar do posicionamento feito pela marca Facebook, as empresas estão questionando a 

atitude da mudança do algoritmo. As empresas dizem que todo o seu investimento em 

publicidade foi em vão, Segundo um estudo da Ignite School, a postagem de uma fan page 

corporativa no Facebook atinge hoje cerca de 2,5% dos seus fãs, um número bastante 

diferente dos 16% prometidos pela rede social. Com a declaração do próprio Facebook que 

“todo o conteúdo deve ser tão engajador como os posts de sua família e amigos”, as marcas 

vão ter que rever suas estratégias de conteúdo, focando mais em posts de mais qualidade e 

valor, que vão de acordo com sua comunidade e complementá-los com a divulgação paga.  

Em curto prazo, os investidores esperam que a queda do alcance provoque mais 

investimentos em publicidade na rede social. Em longo prazo, eles prevêm uma maior 

utilização de canais como Twitter, Instagram e WeChat, e que marcas apostem em outras 

ferramentas em vez de ficarem focadas somente no Facebook.  

 

USUÁRIO DO FACEBOOK 

Os usuários do Facebook preferem que todas as notícias, na ordem mais recente, sejam 

postadas no feed. Porém, segundo a empresa, fazendo isso poderia causar a diminuição no 

alcance orgânico das páginas. 

 

CONCLUSÃO 

Tendo em vista as mudanças do algoritmo do Facebook, existem diferenças em relação as 

opiniões de cada lado: do próprio Facebook, dos usuários e das empresas. 

Ao ver do Facebook, as mudanças serão positivas. Uma vez que adotado este sistema no 

qual os usuários são um meio para tornar a publicidade mais eficiente, ao invés de ser um 

canal livre de distribuição. No entanto, os usuários preferem que apareçam todas as 

postagens das marcas. 
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Aparecer no feed requer mais dinheiro investido, o que faz com que algumas empresas 

menores migrem para outras redes sociais, o pode não favorecer algumas marcas. Esta 

migração e o descontentamento das empresas coloca em dúvida o futuro do Facebook. 

Para que o Facebook não fique para trás e que seus anunciantes não fiquem descontentes, 

deverá existir um consenso. Ambos os lados devem adotar medidas para que nenhum lado 

seja prejudicado. E na tentativa de fazer com que os anunciantes voltem a sentir que 

anunciar no Facebook é atrativo, uma opção que a rede adotou recentemente foi utilizar a 

plataforma Atlas, que disponibiliza dados dos usuários aos anunciantes, podendo facilitar a 

identificação de seus possíveis compradores. 
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RESUMO  
A evolução e inclusão de novas técnicas, regulamento e máquinas, garantiram bons 
resultados tanto nas vendas quanto no alcance. Entretanto, lidar com a explosão 
demográfica foi um desafio para a publicidade, exigindo adequar-se da melhor forma. O 
avanço dos meios de comunicação foi crucial para o aumentar o interesse dos anunciantes, 
já que encontravam-se muito mais aptos a alcançar um maior número de pessoas. 
Entretanto, chegar até o target e não conseguir ser marcado tornou-se um novo problema. 
Começa então a ser exigido do anunciante não só mais criatividade, mas também mais 
verdade. 

O produto agora tem que ter um real benefício, diferencial, e ser mostrado com 
personalidade, com identidade da marca, a fim de ficar na cabeça do target. 

PALAVRAS-CHAVE: target; meios de comunicação; criatividade; evolução. 
 

INTRODUÇÃO  

As experiências acumuladas dentro do mercado de comunicação demonstram que o início 

da atividade geral de formação de atitudes causa impacto direto e indireto na reavaliação 

dos resultados obtidos pela propaganda e pela publicidade inseridos em um mercado já 
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saturado. Podemos já vislumbrar o modo pelo qual a crescente influência da mídia talvez 

venha a ressaltar a relatividade do levantamento das variáveis envolvidas. O cuidado em 

identificar pontos críticos no déficit do diálogo entre o anunciante e o target instiga a 

padronização do processo de comunicação como um todo. A prática cotidiana prova que o 

desafiador cenário globalizado gera a homogeneização da gestão inovadora da qual fazemos 

parte. 

É importante questionar quanto ao modelo estrutural aqui preconizado, pois faz parte de um 

processo de gerenciamento de todos os recursos funcionais envolvidos. Vamos abordar 

temas relativos como: o desinteresse do público na propaganda em geral; o 

congestionamento e a saturação da publicidade na mídia. Para isso, será argumentado como 

se deu o processo de bombardeamento de informação, passando pelo princípio de tal 

processo, assim como seus motivos, a reação do público, sua situação atual e seus 

resultados. Neste sentido, o surgimento do comércio virtual estimula a padronização do 

sistema de participação geral. 

 

HISTÓRIA DA PUBLICIDADE 

De acordo com o site http://www.guiadacarreira.com.br/artigos/carreira/historia-

publicidade-e-propaganda/ tudo começou na Antiguidade Clássica, em Pompeia. Durante 

essa época a publicidade era feita oralmente por pregoeiros, mas também foram 

encontrados vestígios de publicidade na época de gregos e egípcios que utilizavam pinturas 

em muros ou rochas. Os egípcios utilizavam de tais técnicas para estimular suas vendas 

através da utilização de papel (papiros), com propagandas através de anúncios em cartazes. 

 Em 1482 ocorreu uma evolução onde apareciam os primeiros panfletos publicitários, feitos 

para anunciar a grande manifestação religiosa em Paris. Com o passar do tempo a 

publicidade vai se desenvolvendo e é em 1625 que é criado o primeiro anúncio publicitário 

com a intenção de promover um livro chamado o Mercurius Britannicus. Em 1631 é ocorre 

o aparecimento da primeira seção de anúncios, criado para chamar atenção dos leitores. É 

interessante ressaltar que as técnicas eram utilizadas pela necessidade de comunicação e 

alcance do público consumidor, tal técnica que teve início instintivamente e atualmente é 
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tão elaborada que até mesmo os psicólogos auxiliam na produção de material 

de publicidade, de acordo com a tendência cultural e estilo de vida da população. 

Depois de passados 100 anos é que a publicidade começou a ser vista do ponto de vista do 

consumidor, e foi Benjamin Franklin que a impulsionou. Ele é tido como pai da 

publicidade. Esta nova forma de enxergar a publicidade juntamente com o aparecimento de 

jornais fez com que esses começassem a ser utilizados como um meio publicitário, e 

focando diretamente na necessidade de estimular as vendas, é relatada a existência de 

propaganda em jornais ingleses no primórdio de sua utilização sendo feita também 

promoções de livros. Tal utilização sendo focada na oportunidade de utilização de um 

veículo de comunicação para chamar a atenção dos consumidores. 

Baseado no site http://www.guiadacarreira.com.br/artigos/carreira/historia-publicidade-e-

propaganda/ se percebeu que só em 1745 que surge o primeiro jornal feito apenas para 

publicações de anúncios só que esse trouxe também consequências como à falta de ética 

dos anunciantes. Propagandas enganosas e falsas eram comuns já que não havia 

regulamentação.  

 Partindo então da necessidade de evitar transtornos nos veículos de comunicação da época, 

teve início o processo de regulamentação das campanhas publicitárias. 

A partir do site http://www.guiadacarreira.com.br/artigos/carreira/historia-publicidade-e-

propaganda/ podemos observar nesse ponto que a necessidade de metodologias e 

treinamento da utilização dos meios de comunicação era necessária, sendo assim, havia 

também da necessidade de profissionais capacitados em chamar a atenção do público, 

passar uma ideia ou pensamento, para forçar a memorização de uma oportunidade ao 

cliente e ter o poder de persuasão para convencer seu nicho de mercado na aquisição de 

bens e serviços. Porém, foi necessário ainda quase dois séculos para a organização de tais 

pensamentos e o início das agências de publicidade e propaganda. 

De acordo com o site https://sites.google.com/site/publicidadeajlr/historia-da-publicidade-3 

a grande virada aconteceu na Revolução Industrial, quando surgem novas empresa, 

aumento de produção que por sua vez faz com que ocorra aumento de produtos que 

circulam no mercado. 
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Por outro lado, seguiu-se o início da explosão demográfica, que levou a um aumento do 

número de consumidores potenciais. Todo esse desenvolvimento econômico industrial fez 

também com que crescesse o mercado publicitário, não só pela publicação de anúncios, mas 

também pelo aperfeiçoamento da técnica publicitária, passando a ser persuasiva nas suas 

mensagens e perdendo, quase por completo, o seu sentido informativo. E foi a partir dai que 

o produto começou a ser imposto e não sugerido. 

Primeira agência americana foi criada em 1871, a JW Thompson, e a partir dai que a 

publicidade se torna o que conhecemos hoje, mas só se expandiu a partir do século XIX. 

Uma nova evolução inicia-se. Desenvolveu-se tecnologia e técnicas de produção em massa 

que atingiram um grande índice de desenvolvimento que levou um maior número de 

empresas a produzir mercadorias de qualidade mais ou menos igual, a preços mais ou 

menos iguais também. Tudo isso gerou uma superprodução e subdemanda e mais um 

motivo pra a técnica publicitaria ter passado de um simples informativo para uma 

mensagem de persuasão, como já citado anteriormente. 

Como foi possível se perceber no site https://sites.google.com/site/publicidadeajlr/historia-

da-publicidade-3 desenvolvem-se novas tecnologias para a divulgação de anúncios, como o 

rádio. Com o aumento das estações de rádio começam a surgir o patrocínio a programas, 

sendo empresas ou produtos anunciados no programa. Como foi uma prática que ganhou 

popularidade, as estações de rádio começaram a cobrar para anunciar as empresas ou 

produtos. Quando surge a televisão acaba por ocorrer o mesmo, sendo atualmente a 

televisão um dos maiores meios de publicidade em qualquer economia. 

 

INÍCIO DA SATURAÇÃO DA PROPAGANDA NA MÍDIA 

Não há exatamente uma data para esse acontecimento, porém, a partir da segunda metade 

do século XX, nota-se um grande avanço nos meios de comunicação, como rádio, jornal, 

revista e, principalmente, a televisão, que conseguiu juntar imagens e figuras em 

movimento acompanhadas pelo áudio. Da mesma forma que estes meios evoluíam, a 

disseminação e o contato da mídia com a população aumentou de tal forma, que tornou-se 

muito mais interessante aos olhos das empresas em se apresentarem como anunciantes. 
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Não obstante, a competitividade nas transações comerciais não pôde mais se dissociar das 

condições inegavelmente apropriadas. Evidentemente, para a expansão dos mercados, 

vingou-se necessário garantir a contribuição do grupo para a importante determinação dos 

conhecimentos estratégicos para atingir a excelência.  

No início, todas as propagandas mostravam os produtos como sendo os melhores, sem 

diferenciá-los efetivamente. Era uma política diferente da que conhecemos hoje em dia. 

Desta maneira, o início da atividade geral apresenta tendências no sentido de aprovar a 

manutenção do sistema de formação, reformulando então, a forma de propagar os produtos. 

Por isso, a constante divulgação das informações passou a exigir a precisão e a definição de 

todos os recursos funcionais envolvidos. A propagação de verdadeiros benefícios e 

características dos produtos passaram a estampar a nova publicidade.  

Com o crescimento da economia e do mercado em geral, o número de grandes empresas 

aumenta drasticamente. Quem antes era empresa tradicional e pioneira, agora tem que 

competir com várias outras de produtos semelhantes e muitas vezes oferecendo vantagem, 

como um preço reduzido.  

Podemos usar como exemplo a marca Coca-Cola Company. A princípio, única empresa a 

oferecer aquela bebida, utilizava como divulgação propagandas em papel, prezando o lado 

familiar sem nunca sair muito do estereótipo comum da publicidade na época. Com a 

chegada da Pepsi Company, a Coca teve que encontrar uma forma de se destacar perante o 

público.  

A publicidade era obsoleta, todas as marcas se restringiam em falar que seus produtos eram 

os melhores, sem nunca utilizar das grandes estratégias estudadas por setores como o 

marketing.  

Com o aumento latente da concorrência, quem não buscava uma forma de se destacar 

acabava perdendo seus clientes. As empresas começaram a ter que encontrar uma formar de 

se diferenciarem, de serem lembradas. Agora não era mais suficiente falar que o seu 

produto era melhor, era preciso demonstrar o porquê que o que estavam vendendo era 

melhor, informar para o público quais eram as vantagens oferecidas por seu produto ou 

serviço.  
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Desta forma as técnicas de propagandas foram reinventadas, a publicidade deixou seu 

caráter padronizado, ganhava quem conseguia se destacar, persuadir seu consumidor, quem 

conseguia de fato chamar a atenção do público. O desenvolvimento de novas tecnologias e 

a popularização de novos meios como a internet apenas incentivou para que isso passasse a 

ocorrer de forma cada vez mais intensiva.  

Por onde quer que se estivesse existia algo sedo vendido. As empresas estavam sempre 

buscando superar umas as outras, a encontrar novas formas de entrar em contato com o 

público, formas cada vez mais criativas de passarem suas mensagens.  

O problema é que, chegou-se a um ponto onde nada que era criado era diferente. Fomos 

expostos a tantas formas diferentes, inusitadas e criativas de publicidade que até mesmo ser 

diferente virou clichê. Como surpreender um público que esta acostumado a ser 

surpreendido? Como podemos fazer a diferença quando tudo o que se vende é diferente?  

O Bombardeamento de informações na mídia pela publicidade foi tão desenfreado que as 

propagandas e ações de marketing passam despercebidos, o consumidor já esta acostumado 

com ele e filtra boa parte do que é produzido.  

 

O BOMBARDEAMENTO DA PUBLICIDADE NA ATUALIDADE 

É difícil, hoje em dia, encontrar alguém que não perceba a quantidade de informações que 

nos atingem todos os dias, em todos os momentos. Somos influenciados o tempo inteiro, 

vivemos em um mundo onde tudo é comparado e analisado por nossa mente, consciente ou 

inconscientemente, e é por isso que a publicidade atual busca estratégias de persuadir o 

consumidor nos mais diversos níveis (propagandas sutis, para atingir a memória do 

subconsciente; exageradas, para que a pessoa guarde a mensagem por meio de suas 

singularidades ou, até mesmo, por repetição, a qual o atingido acaba possuindo a lembrança 

de marca através da quantidade de vezes que é submetido a ela de alguma forma, como 

comerciais de televisão, jingles, etc). Segundo uma matéria sobre mídia publicada no site 

www.infoescola.com por Gabriela E. Possolli Vesce, “o excesso de informações e 

estímulos externos dificultam a reflexão e a contemplação da realidade”. 
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Baseado no texto de Luiz Carlos Bresser Pereira “Os Três Tipos de Propaganda” presente 

no site www.bresserpereira.org.br, podemos classificar as formas mais comuns de 

bombardeamento de informação gerado pela publicidade nos dias de hoje em três 

categorias: 

 

Físicas: a qual se encaixam as propagandas “palpáveis”, ou seja, aquelas 
presentes no mundo não-virtual como outdoors, flyers, cartazes, faixas, 
panfletos, empenas, jornais, revistas, etc. 
 
Virtuais/Digitais: são essas propagandas que nos atingem por meios digitais 
(atualmente o mais procurado, principalmente para atingir o público jovem e 
empreendedor), ou seja, comerciais de TV, propagandas no rádio, na internet 
(redes sociais, sites de relacionamento, blogs, vlogs, etc.). 
Pessoais/de Relacionamento: nesta categoria, está presente a propaganda boca-
a-boca, que podemos apresentar como sendo uma forma menos usual de se atrair 
consumidores, mas bastante eficiente, uma vez que nos dias de hoje, confiar em 
uma marca é algo que demande tempo por existir tanta concorrência e 
similaridade entre várias do mesmo segmento, sendo assim, quando alguém que 
confiamos nos indica uma marca, produto ou serviço, tendemos a dar uma 
atenção maior àquilo, mesmo se nunca tivermos ouvido falar antes. Esta pode ser 
uma ação com o propósito explícito, como em marketing de pirâmide ou 
implícito, como marcas que utilizam formas do cliente ter contato com ela e, 
através de sua opinião, divulgar para os conhecidos, como a Herbalife, pontos 
em supermercados e lojas físicas onde o cliente pode provar o produto, 
revendedoras, etc. 

 

 

REAÇÃO DAS PESSOAS QUANTO AO BOMBARDEAMENTO DA 

PUBLICIDADE  

O bombardeamento da publicidade nos dias atuais é intenso e massivo e atinge todas as 

pessoas, de todas as classes sociais e faixas etárias. Como já dito anteriormente, algumas 

propagandas buscam mexer com o psicológico humano, outras buscam bombardear uma 

mensagem exagerada, outras buscam repeti-la diversas vezes. Com essa overdose de 

informações, as empresas, no momento de passar a mensagem, buscam ao máximo agradar 

de todas as formas o seu consumidor potencial. As pessoas gostam de se sentir desejadas e é 

exatamente isso o que as empresas fazem: pedem a atenção, agradam seu público, fazendo-

o sentir-se especial, e não apenas “mais um cliente”. E cada vez mais estas empresas 
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procuram inovar as maneiras de agradar o consumidor, de forma mais rápida e eficaz, uma 

vez que muitos concorrentes também utilizam da mesma tática. O problema é que o excesso 

de mensagens de uma vez só faz com que grande parte delas passe despercebida pelas 

pessoas e não sejam lembradas por elas mais tarde. Quando recebemos muitas mensagens, 

captamos uma pequena parte apenas, parte esta que também pode ser confundida em nossa 

cabeça e gerar perguntas do tipo “de que marca é aquela propaganda mesmo?”. Além disso, 

durante um intervalo comercial de uma novela, um programa de televisão ou até um jogo de 

futebol, por exemplo, as pessoas já sabem que os próximos minutos serão exclusivos para 

propagandas, então elas acabam propositalmente não prestando atenção ou até mudando de 

canal. 

Um fator totalmente relevante também é que o excesso de opções, a enorme variedade de 

marcas que oferecem o mesmo produto (ou produtos com função similar) dificulta a compra 

do consumidor final. Este consumidor foi, num período muito curto de tempo, 

bombardeado de informações, propagandas e anúncios que tentaram persuadi-lo a comprar 

seus produtos, o que faz com que o consumidor tenha de decidir uma marca específica, seja 

por recomendação de alguém de confiança, seja por livre escolha. 

 

RESULTADO DO BOMBARDEAMENTO DE INFORMAÇÕES DA MÍDIA NOS 

DIAS ATUAIS: 

Todos os dias, sofremos um bombardeamento de informações muito grande, muitas dessas 

nem percebemos que estamos recebendo. Com essa quantidade de estímulos, é cada vez 

mais difícil atrair a atenção das pessoas, além disso, essas informações que recebemos se 

deslocam envelhecendo e morrendo com uma velocidade cada vez maior. 

Após um dia inteiro de bombardeamento de informações as pessoas não conseguem se 

lembrar de tudo que viram. Dessa forma, a informação passada tem que chamar e prender a 

atenção delas e isso tem que ser feito de uma forma com que elas não se esqueçam logo em 

seguida quando vão continuar recebendo outras informações, ou seja, sua informação tem 

que se destacar. 
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Além disso, com as diferentes mídias que temos hoje, não temos mais um conceito bem 

definido de emissor e receptor, isso está totalmente descentralizado, pois qualquer pessoa 

pode criar um conteúdo, especialmente na internet, e agir tanto como emissor quanto como 

receptor. Isso faz com que o número de informações disponibilizadas aumente muito e 

também torna o bombardeamento de informação muito mais frequente. 

Com esse bombardeamento excessivo, os receptores ficam confusos sem saber para onde 

olhar ou o que escolher. A ampla quantidade de opções gera uma confusão na cabeça de 

quem está escolhendo. 

No caso da publicidade, ela tem o grande desafio de ter que conseguir captar a atenção de 

seu público, fazendo com que ele preste atenção e absorva sua mensagem. Além de 

concorrer a atenção do seu público com seus concorrentes ela tem que concorrer também 

com outras informações que são bombardeadas para esse público, ou seja, ela tem que 

conseguir se destacar em meio a tudo isso. 

 

CONCLUSÃO 

De acordo com tudo que foi exposto anteriormente, podemos concluir que o 

bombardeamento de informações está cada vez mais intenso e por causa desse excesso as 

pessoas acabam prestando menos atenção. Mas isso não faz com que elas não sejam 

influenciadas.  

Muito pelo contrário, elas são influenciadas, e mesmo que digam que a mídia e a 

propaganda não conseguem fazer isso com elas, estão sendo sem nem se dar conta. Grande 

parte das decisões de compras e escolhas são controladas pelas empresas através dessas 

influências. 

As empresas, por sua vez, vêm utilizando estratégias de marketing, mais avançadas, que 

ajudam a inovar, como o neuromarketing e o marketing verde. A publicidade, por também 

ser um mercado saturado, está sempre buscando inovar para se destacar, o que faz com que 

ele não seja um mercado estagnado. 
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Uma forma possível e eficaz na publicidade de se sobressair em relação a esse 

bombardeamento que ocorre nos dias de hoje, é se relacionar com seus clientes de uma 

forma mais próxima, ou seja, fazer com que eles participem do seu conteúdo.  

Isso porque o consumidor não quer apenas assistir as coisas acontecerem, eles querem fazer 

parte daquilo, mas esse envolvimento só é possível, quando a empresa consegue pensar em 

seu público muito além de consumidores, o que pode vir a gerar uma troca interessante e 

importante. 

As empresas não devem ser invasivas na hora de fazer a sua publicidade, elas devem criar 

um valor na vida das pessoas, concedendo conteúdos ou serviços que sejam úteis em suas 

vidas. Assim para a realização de um bom trabalho com a marca ou a empresa, tem que 

haver um bom e intenso relacionamento com o público. 
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RESUMO:  

O intuito desse ensaio foi trazer à tona o trabalho do grupo Mawaca por meio de uma 
análise geral e especificando um pouco do espetáculo “Pelo Mundo com Mawaca” em 
conjunto com uma reflexão sobre a arte e música no contexto atual, a interação entre o ser 
humano e a perda do valor que a reflexão de pessoas não especialistas sobre arte está 
acontecendo nos dias de hoje. E também analisar o papel de Mawaca como mediador 
cultural. 

PALAVRAS-CHAVE: música; Mawaca; reflexão; arte; comportamento. 
 

Na vida tudo é subjetivo: da interpretação do viver à interatividade entre os indivíduos. 

Desde que nascemos, criamos uma personalidade, desenvolvemos uma percepção única. 

Mesmo que duas pessoas nascerem no mesmo lugar e forem gêmeas, sempre seremos 

diferentes e únicos. Nunca algo será perfeitamente igual, por enquanto com esse 

entendimento de mundo que temos. 

Mesmo com toda a individualidade presente e o misto de medo e nojo do próximo, estamos 

sempre procurando nos isolar do próximo e sermos únicos, mas no mesmo instante também 

somos um coletivo. Cabeças que mesmo únicas têm pensamentos em comum que acabam 

se tornando uma massa de alienação. E com a música não é diferente, ela é linguagem, 

signo em ação, interpretação íntima e egocêntrica de um sentimento já realizado. 

Perguntamo-nos a todo o momento se Isso ou Aquilo é Arte. Mas o que tem que ser 

entendido é o ato de fazer a obra, o processo, e não a obra em si. O que menos vemos 
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atualmente seja por conta das facilidades e praticidades, ou não, do século XXI é a falta de 

questionamento sobre o processo. Queremos o mais simples e não buscamos uma reflexão. 

Vemos o público dando mais importância a ter a fotografia, o vídeo, o registro de tudo em 

seu celular do que refletir e sentir a arte em si. O que falta para o entendimento da Arte é a 

reflexão do espectador a vivência do sentimento, e não o simples e mais fácil de fazer: o 

julgamento banal. 

Mawaca: músicos que recorrem ao poder mágico da palavra cantada para atrair a força dos 

espíritos. 

Mawaca é um grupo criado em 1995 com mulheres vocalistas que cantam em mais de 

quinze idiomas diferentes, eles pesquisam e recriam músicas das mais diversas partes do 

globo, com diversos músicos e instrumentos que vão do Derbak Árabe aos Pandeirões do 

Maranhão. 

“A música traz sempre uma lacuna, que é preenchida pelo imaginário do outro”. (SEKEFF, 

1999. p. 34). A música só se completa com o imaginário do espectador, “com o jogo do 

simbólico, na medida em que, por intermédio dos símbolos, tomamos o mundo e a nós 

próprios como objeto de significação” (SEKEFF, 1999 P. 34). No seu último espetáculo 

apresentado no SESC Consolação em outubro de 2014, “Pelo Mundo com Mawaca”, o 

grupo faz a representação imagética em pequenos detalhes, como máscaras africanas e jogo 

de luzes, o interessante é observar como as crianças ficavam estáticas durante o show, 

mesmo não sabendo o idioma em que a letra estava sendo cantada e não tendo exageros 

visuais como uma grande cenografia a adaptação e transformação da linguagem para o 

público infantil também estava ajustada e moldada para atender e captar o imaginário de 

todos os expectadores presentes. O modo como o grupo estava interpretando e levando a 

narrativa da apresentação, o formato de viagem, com que iam passando de país para país, 

contando um micro conto e um novo modo de envolver os indivíduos foi único, a expressão 

corporal e a paixão com que iam atuando e en(cantando) os pequenos projetos de humano 

era singular. 
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Mesmo com o grupo reduzido a quatro cantoras, você podia sentir a magia no ar, como 

disse antes, a cenografia e figurinos eram muito simples, mas o que era o grande diferencial 

era o sorriso no rosto e o modo como estavam interconectados no conceito de equipe. 

A cada música uma viagem, que é uma palavra que resume bem o sentido do grupo, em 

uma canção você está numa rua irlandesa e em outra numa tribo indígena. Como em 

“Cangona me Chamou”, aonde as pesquisas e experimentações de sonoridade do grupo iam 

sendo transpassadas para seu imaginário, como por exemplo, a cena de uma senhora 

chamando seu neto numa cabana, o grito para a liberdade, você podia imaginar as pessoas 

saindo de suas camas para o nascer de um dia mais livre. 

O trabalho do grupo se resume como dito por eles próprios no documentário “Mawaca (Pra 

Todo Canto)”, a Melodias Étnicas, Pesquisa e Experimentação. Outro documentário 

interessante é “Cantos da Floresta” aonde eles vão atrás de seis tribos indígenas: Bayaroá 

(AM), Ikolen-Gavião (RO), Kambeba (AM), Karitiana (RO), Kaxinawá (AC), Paiter Suruí 

(RO) na busca de novas sonoridades. A interação da cultura indígena com o público não 

indígena, o grupo atuou no papel de mediador cultural, chegando a levar alguns índios em 

suas apresentações, e como objetivo de todo o projeto: o amadurecimento artístico por meio 

desse intercâmbio de linguagens, conhecer o outro Brasil, não tão explorado e como um 

próprio índio disse: “Temos muito a que aprender com o que é diferente da gente”, e isso 

podemos levar para a vida: individualidade em alguns aspectos que se tem hoje em dia. 

Mawaca dá o exemplo de respeito para com as tradições culturais, que não significa a 

aceitação de hábitos machistas ou que desrespeitam direitos humanos e sim o outro lado, a 

diversidade cultural que está desaparecendo a cada minuto. Com todo o processo de 

globalização e industrialização cultural, alguns estilos acabam se tornando mais do mesmo, 

mecanizados em um estilo, escravos do lucro, e o que é preciso é exigir do pensar humano, 

tornar a música e a arte como problemas de reflexão para o espectador, conteúdo polêmico, 

seja para polemizar uma causa social ou impactar o tédio de algum momento. 

É necessário procurar questionamentos, feridas para cutucar, e não acomodar o que já está 

mais do que confortável na sina do ser humano. 
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RESUMO 
A proposta deste ensaio é refletir sobre a literatura e em especial a do escritor Oscar Wilde 
(1890). Seu romance escolhido: O Retrato de Dorian Grey, reconhecida por muitos como 
uma obra polêmica. Esta literatura se tornou objeto de inspiração diferentes manifestações 
artísticas. O protagonista é apresentado como um jovem corrompido por ideias superficiais 
e levado a um mundo hedonista, até seu fim dramático.  

PALAVRAS-CHAVE: literatura, hedonismo, perversão, Wilde. 
 

INTRODUÇÃO 

Na literatura é possível encontrar textos que mostram ações questionáveis de alguns 

personagens. Sejam eles principais ou secundários, até os narradores podem se sentirem 

pouco honestos – e talvez sejam. Enquanto alguns mostram atitudes questionáveis, mas 

compreensíveis, outros tomam atitudes decadentes que resultam na possível loucura da 

personagem. A história evolui para mostrar uma decadência moral, física e até espiritual do 

ser humano. Em minha opinião, essa é uma das grandes formas de identificar uma excelente 

obra literária. Aquelas que mostram a corrupção daquele ser que parecia incorruptível no 

início da sua jornada. Perversão do humano virtuoso. Trazem o desgosto para nós e talvez 

seja um aviso para aqueles que leiam: “cuidado, sua personalidade pode mudar. Para pior.” 

Mostram uma crueldade nua e reveladora, ás vezes com um sarcasmo hostil. 

Tal situação é visível em um livro com fama distinta: O Retrato de Dorian Grey de Oscar 

Wilde (1890). É uma obra de arte reconhecida por muitos. Já inspirou outras histórias, 

paródias e foi um marco para movimentos artísticos. Grande sucesso – também de grande 
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polêmica - na Inglaterra vitoriana e no mundo. Mostrando a imagem de um jovem 

corrompido por ideias superficiais e levado a um mundo hedonista, até seu fim dramático.  

 

DESENVOLVIMENTO 

A qualidade e excelência de Oscar Wilde (1854-1900) são além de qualquer descrição. O 

irlandês que acabou sendo processado por seu homossexualismo e acabou morrendo em 

ostracismo de forma pobre, fugindo da sua realidade de sua vida passada – semelhante a 

Bocage (1765-1805) e seu fim dramático - Wilde teve de qualquer forma uma vida cheia de 

luxo, prazer e extravagância. Viveu em grande fervor artístico e literário, mas isso teve 

grande queda após os julgamentos em 1895, sendo acusado de “cometer atos imorais com 

diversos rapazes”. As condenações por sodomia acarretou em sua fuga do país e aquelas 

sociedade nociva que ele alertará. Sendo seu romance, único romance, escrito em 1890, 

mostra sua extravagância excessiva. É a história de um jovem inglês que recebe a herança 

de um parente aristocrata que ele tivera pouco ou nenhum relacionamento, apesar de ter 

uma vaga memória de sua rigidez quando ele fora criança. Seu nome é Dorian Grey. Ele 

decide seguir para Londres e cuidar da herança que foi designada, assim rapidamente 

conhece aquela sociedade e comunidade tão social e – como Wilde queria mostrar e fez, 

com distinção – decadente.  

  

UM BREVE PANORAMA DA HISTÓRIA 

Começou por se relacionar com aqueles mais influentes, depois abordou aos poucos, tantos 

outros. Fez amizades que durariam anos e outras, que estaria fadado a destruir. Por início, 

foi o pintor de grande talento e sua maior paixão: Basil Hallward. Inicialmente, Basil pede 

para Dorian posar para ele, com intuito de imortalizar sua beleza significativa. Grey aceita e 

sente cada vez mais próximo de Hallward enquanto visita seu estúdio ao longo das 

semanas. Um dia, conhece um amigo do pintor, o hedonista: Lorde Henry Wotton. Assim, 

se encontraram na própria casa de Basil, enquanto o mesmo terminava o retrato, Henry 

ficou fascinado pela beleza daquele jovem. Via sua virtude da pele, dos fios de cabelo, dos 

seus traços sofisticados sendo transportados por pinceladas ao tecido do quadro, expressou 
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seus sentimentos mais profundos. Enquanto isso, Henry aproveita o jovem modelo posando 

em relativa paciência e segue com um de seus discursos mais enaltecedores da juventude. 

Seu fim é característico:  

 

O pulso da alegria que reverbera em nós aos vinte anos se torna letárgico. 
Nossos membros falha, nossos sentidos apodrecem. Degeneramo-nos em 
marionetes horrendas, assombrados pela memória das paixões quais tivemos 
tanto medo e as intensas tentações às quais não ousamos ceder. Juventude! 
Juventude! Não há absolutamente nada no mundo além da juventude! (WILDE, 
1890, p.30) 

 

Suas palavras são doces e suaves, gentis e sedutoras. O jovem escuta, atende e assimila. E 

concorda. Com todas, sem exceção. Apesar de resistir pelo novo apresentado por aquele 

possível conhecido. Por fim, após Lorde Wotton apontar a perfeição que o próprio quadro 

pode sentir, ao atravessar o tempo sem se corromper, Dorian – já convertido a essa seita 

superfula, diz: 

 

Como isso é triste! Deverei envelhecer, e ficar horrível e assustador. Mas esse 
retrato sempre permanecerá jovem. Nunca ficará mais velho do que neste dia 
particular de junho... Se fosse o contrário! Se fosse como eu sempre ficar jovem 
e o retrato envelhecer! Por isso, - por isso – eu daria qualquer coisa! Sim, não há 
nada em todo o mundo que eu não daria! (WILDE, 1890, p. 32) 

 

Seu desejo se realiza, por alguma obra do destino, mas principalmente por ação do 

sobrenatural. O quadro envelhece, sofre e é castigado pelo tempo, enquanto ele permanece 

belo, anos e anos depois. Mas além das flagelações físicas, o quadro sofre com seus atos 

perversos e hediondos. Destroem com o tempo, as pinceladas tão sutis de seu secreto 

amante, tornando algo asqueroso e nojento ao final de tudo. Tudo começa ao experienciar 

um amor único e assim, trata-lo com desdém e frieza.  

 

O “AMOR” DA SUA VIDA 
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Seu amor ascende quando vagueia pelos becos escuros e sujos de Londres, encontra um 

pequeno teatro. Vê as imagens dos atores e da peça principal, sente-se compelido a ver a 

obra. Diz-se motivado pela beleza excepcional da estrela daquela noite e após ver a peça, 

aborda a atriz e depois, eles se beijam. De forma rápida, ele decide que ela seria sua esposa 

alguns dias depois. Seus amigos tentaram dissuadi-lo dessa empreitada jovem e insensata, 

mas sem sucesso. Após fazer seu pacto, Dorian – talvez ainda inocente, mas tocado pela 

amizade e necessidade de agradar a esses dois amigos – decide chamá-los para que 

conheçam essa bela jovem. Acabaram sendo levados a uma peça de sua noiva, Sybil Vane. 

Para seu espanto, a jovem atriz age pobremente. Ela parecia insensível as grandes palavras 

e citações de Shakespeare em Romeu e Julieta, logo Basil e Henry não se sentiram nada 

impressionados. Com receio que isso pudesse durar mais que alguns minutos, saíram. 

Pediram desculpas, mas o deixaram para ver o final da peça interpretado pobremente por 

sua amada.  

Dorian, afetado, chega ao seu camarim e grita. Esperneia, resmunga e reage violentamente. 

Suas palavras: 

 

[...] você matou meu amor. Você costumava eriçar minha imaginação. Agora, 
você nem mesmo me excita minha curiosidade. Você simplesmente não produz 
efeito nenhum [ ...] O que é você, agora? Uma atriz de terceira categoria com um 
rosto bonito. (WILDE, 1890, p. 57) 

 

 Sybil tenta se justificar. Diz que antes não entendia as palavras de amor que antes 

procurava tanto interpretar, mas agora sabia. E sentia que estar no palco todos os dias a 

fazia sentir vazia antes de conhecer Dorian.  

 

Beije-me de novo, meu amor. Não me deixe. Eu não poderia suportar. Você não 
pode me perdoar por esta noite? Trabalharei duro e tentarei melhorar. Não seja 
cruel comigo, porque eu o amo mais do que qualquer coisa no mundo. (WILDE, 
1890, p. 57) 
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Mas, levado por sua humilhação e ao desejo de levar sua “noiva” a uma grande fama 

artística, desiste do noivado. Ele age com desdém. Vai embora. Para nunca mais encontrá-

la. A não ser no jornal seguinte uma referência dela no obituário e de seus amigos, 

afirmando que ela se suicidará. Inicialmente, ele sentiu um possível remorso – isso se 

aceitarmos a ideia que Dorian era humano naquele momento ainda depois de vender seu 

espírito a algum ser maligno. Mas após de segundos, ele atinge uma máscara de indiferença. 

Qual acaba virando um traço de sua personalidade perturbada e ansiosa por satisfação 

imediata. Seu desejo por sexo, pela cura do tédio, por cada vez mais elevado estado da 

mente pelo ópio tornam-se suas necessidades básicas. Mas claro que Grey percebe alguma 

mudança significativa em sua vida, antes que o próprio suicídio da sua antiga namorada 

aconteça. Ele simplesmente olha para o quadro acima da lareira de forma belamente 

exposta e vê. Vê aquilo.  

Via-se um leve traço negativo. Uma pequena corrupção de seus lábios vermelhos vivos, 

agora mostrava um aspecto maleficamente asqueroso e que a partir de diante, Dorian 

esconderia aquela pintura por apresentar outros traços asquerosos de sua personalidade cada 

vez mais perversa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A história tão bem descrita por novos substantivos, grandes adjetivos e diferentes verbos foi 

uma forma de distinguir a obra de outros tipos de literaturas sobrenatural, mas não apenas 

pela linguagem rica do livro. Um exemplo é a literatura vulgar comum na época vitoriana, 

eram chamados de ‘Penny Dreadful’. Fofletins contendo histórias de monstros, vampiros, 

demônios e até zumbis. Então o que fez a história de Wilde se diferenciar dessa literatura 

secundária e entrar na literatura permamente como um marco da língua inglesa? Dorian. 

Dorian Grey pode ser a resposta mais clara. Seu personagem é tão cheio de confusão e 

desentendimento, criando uma personalidade além daquele papel que foi confinado 

permanecer. Assim, gera emoções diferentes em cada um quando vemos a progressão de 

sua história. Sentimos ódio, pena, depois raiva, por fim solitude. Talvez fosse um final 

digno para um personagem cuja vida foi celebrada até a última gota.  
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É vísivel que essa obra, assim como qualquer boa obra literária – como assim foi 

demonstrado nesse texto – que o personagem tem decisões moralmente dúvidosas, algumas 

certamente violentas ou repulsivas e outras, cotidianas que nos podem fazer questionar a 

honestidade daquele personagem. Mas, por fim, pouco importa a moralidade ou 

imoralidade do texto. Questionar se o seu conteúdo sobre drogas, homosexualismo, vício ao 

sexo, coisificação do outro, era moralmente “certo” ou moralmente “errado” é a pergunta 

errada a se fazer. Apenas nos interessa se foi bem escrito. Citando o próprio Wilde em seu 

romance: “Não existem fatos morais ou imorais em um livro. Os livros são apenas bem ou 

mal escritos. Isso é tudo” (WILDE, 1890, p. 1). 

Esse, certamente, é um livro bem escrito.  
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RESUMO 

Partimos com o tema inicial “Comunicação e Arte Moderna na contemporaneidade” e 
elegemos como base para o nosso estudo o cineasta Tim Burton. Ao analisarmos a 
produção do mesmo, escolhemos como base de estudo o filme “Alice no país das 
maravilhas” e consideramos sobre a nossa visão as relações com o movimento moderno 
Surrealismo. Ao final conseguimos compreender que ambos são resultados do mesmo 
alicerce. Aproximando-nos da discussão do homem lógico versus o homem essencial. 

PALAVRAS CHAVES: Surreal; Inconsciente; essência; Alice; Tim Burton. 
  

INTRODUÇÃO 

A arte contemporânea como a arte que a antecede, sobrevive através da incorporação da sua 

atual realidade com as referências e experiências do passado. A arte vigente, além de se 

beneficiar dessa incorporação, também recebe todo apoio que a tecnologia hoje é capaz. 

Como consequência, hoje respiramos a arte sem ao menos percebermos tudo ao nosso redor 

recebe algum tipo de influência. E aqui nos traz o objetivo do nosso trabalho, olhar para o 

mundo a nossa volta e perceber o valor que a arte moderna agrega a nossa realidade. 
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Decidimos por fim analisar um filme do aclamado diretor de cinema Tim Burton, Alice no 

país das maravilhas. Percebemos que o filme é munido de referência do mundo das artes, 

mas resolvemos nos focar em apenas um dos grandes movimentos artísticos, o Surrealismo, 

movimento da arte moderna. Onde a nossa percepção ainda que singela, vai tentar refletir 

um pouco da grandiosidade de toda essa obra.  

 

ANÁLISE DOS PERSONAGENS 

Antes de iniciarmos, é importante notar como o filme abordou as relações entre os 

personagens, fazendo um link direto entre os personagens presentes no país das maravilhas 

e o mundo real da Alice.  

§ O chapeleiro faz referência ao futuro noivo da Alice, o diretor deixou claro 

isso não apenas com aspectos visuais, como o cabelo e os olhos de cores destacadas 

serem fundamentalmente os mesmos, mas também através da preferência e trejeitos 

dos personagens, como por exemplo, o gosto por dançar. A nosso ver o chapeleiro 

talvez fosse uma versão desinibida que Alice gostaria que seu noivo fosse.  

§ A rainha vermelha faz referência à sogra de Alice, um dos personagens que o 

diretor deixou mais evidente através de inúmeras falas, inclusive onde diz que gosta 

de soltar cachorros para caçarem coelhos e o amor por rosas vermelhas.  

§ Coelho Branco é uma referência ao pai de Alice e mais tarde ao amigo 

próximo de seu pai, onde os dois servem como guia para Alice encontrar o seu 

caminho. No início, seria seu pai guiando Alice para esse mundo da imaginação, 

que se olharmos para o filme provavelmente se chamará o país das maravilhas. E 

logo depois quando Alice encontra o seu lugar no mundo, o guia que a aproxima 

desse caminho e lá a mantém, nada mais é que o amigo próximo de seu pai. Onde no 

final vemos claramente o uso de uma vestimenta semelhante a do coelho branco. 

§ As gêmeas, no mundo da fantasia seriam os dois gordinhos, próximos e 

amigos e atrapalhados em ambos os mundos. Alice deixa claro quando diz no fim do 

filme que as duas lembravam dois amigos dela.  
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§ O Valete no mundo real seria o cunhado de Alice, nos dois mundos ele é 

visto como um adúltero. No mundo real ele trai a irmã e no mundo dos sonhos, trai a 

rainha vermelha.  

§ O gato a nosso ver, seria a busca da Alice pela sua liberdade. Aonde ela vai 

atrás dele e ele constantemente desaparece - assim como a sua felicidade em todo 

filme. 

§ O Jaguardarte claramente seria o afrontamento da fantasia com a realidade. 

Onde ela para de fugir e o enfrenta no final, mesmo com todos seus anseios e 

dúvidas.  

§ Absolem seria a consciência da Alice, mesmo sem dizer claramente, ele é o 

único que consegue dizer quem Alice realmente é, sendo a intermediação da voz da 

consciência da personagem, que passa por fases de mudanças e dificuldades no 

momento atual de sua vida.  

§ E finalmente nossa Alice, que seria a única personagem que continua a 

mesma, onde mesmo em mundos diferentes precisa se deparar fundamentalmente 

com as mesmas questões de fugir ou encarar. Ela desde o inicio, representa esse 

mundo dos sonhos pelas vestes azuis, que é a cor normalmente usada para se referir 

a esse universo.  

 

FUSÃO DE DOIS MUNDOS  

Ao analisarmos os personagens, conseguimos compreender como foi abordada a 

intersecção entre o mundo dos sonhos e o mundo real. Inicia-se o filme partindo do real 

para então chegar ao irreal, ao analisarmos compreendemos o motivo dessa ordem de 

fatores, já que só conseguimos partir para o surreal, se tivermos uma referência real. Como 

os Surrealistas acreditam que uma imagem poética não é formada isoladamente, necessita-

se de uma junção de imagens, onde quando unimos duas realidades afastadas nós criamos 

um paralelo surreal. Encontramos assim a explicação da lógica temporal do filme, onde há 

essa necessidade do real, para então conseguirmos olhar e compreender, não de forma 

objetiva, mas subjetiva a mensagem transmitida pelo filme.    
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A imagem poética, também conhecida como o país das maravilhas é alçada através de uma 

intermediação entre o mundo dos sonhos, que nada mais é que o inconsciente de Alice 

somado com o consciente de forma perceptível. Isso se passa através do tombo de Alice 

dentro do buraco, onde Alice se encontra com símbolos imagéticos referente ao mundo das 

ideias dela própria.  

A chegada de Alice ao país das maravilhas estabelece desde o princípio uma questão que 

foi abordada no decorrer de todo filme, que seria a perda de sua essência. Alice perde o seu 

ser, pressionada pelas expectativas da sociedade e por se prender a racionalidade, onde 

supri seus desejos ao atender o que logicamente seria de bom tom. Fazendo um paralelo ao 

movimento aqui estudado, observamos que o tema central do filme segue os ideais 

Surrealistas. Os artistas desses movimentos debatiam que a arte estava sendo asfixiada pela 

lógica e rigidez, onde a arte em si já não teria mais uma essência, apenas uma estrutura. 

   

 

Figura 1. Desconstrução de objetos 

 

Então o filme segue o mesmo processo de desconstrução que vemos na arte, afinal apenas 

com a remodelação chegamos à criação de algo realmente verdadeiro. E para isso, há o uso 

de várias características das obras do movimento, como por exemplo, os diálogos dos 

personagens no filme, seguem a mesma linha da escrita automática, onde as palavras 

parecem apenas ser uma colagem, onde todo esse amontoado de frases não faz sentido, mas 

na verdade contém um significado muito simbólico. Onde cada indivíduo, através de suas 

próprias experiências, pode estabelecer a sua própria interpretação. Um personagem que 

utiliza constantemente essa propriedade é o Chapeleiro. Outro tipo de exemplo que aparece 
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constantemente; seria a imagem irreal dos objetos, onde eles não eram simplesmente 

objetos convencionados, em que todos possuíam a liberdade dessa desconstrução, perdendo 

a sua significância ordinária.       

 

O ENCONTRO DA ESSÊNCIA LIBERTADORA 

 

Esta imaginação que não admitia limite, agora só se lhe permite atuar segundo as 
leis de uma utilidade arbitrária; ela é incapaz de assumir por muito tempo esse 
papel inferior, e quando chega ao vigésimo ano prefere, em geral, abandonar o 
homem ao seu destino sem luz. (BRETON, 1924, p.1) 

 

A ruptura com aprisionamento lógico faz com que se ganhe a liberdade, esse é o escopo 

buscado pela protagonista que almeja se desprender e então voar em direção aos seus 

anseios. A mesma burguesia que aprisiona e limita Alice, seria a que restringi o homem, 

tirando sua liberdade de imaginar através da rigidez imposta em nome do bom decoro, 

como acreditava os artistas do movimento. A busca de Alice e dos Surrealistas gira em prol 

da mesma finalidade, a busca do novo homem, onde Alice busca encontrar a si mesma, 

como uma nova pessoa e os Surrealistas buscam através da sua arte, uma nova sociedade 

desprendida. 

 

 

Figura 2. Obra de Salvador Dali 
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Entre tantos infortúnios por nós herdados, deve-se admitir que a maior 
liberdade de espírito nos foi concedida. Devemos cuidar de não fazer mau 
uso dela. Reduzir a imaginação à servidão, fosse mesmo o caso de ganhar 
o que vulgarmente se chama a felicidade, é rejeitar o que haja, no fundo 
de si, de suprema justiça. Só a imaginação me dá contas do que pode ser, 
e é bastante para suspender por um instante a interdição terrível; é 
bastante também para que eu me entregue a ela, sem receio de me enganar 
(como se fosse possível enganar-se mais ainda). (BRETON, 1924, p.1) 

 

A busca de liberdade da Alice fica clara pela implantação de diversos símbolos que 

convencionam a ideia de liberdade, como por exemplo, animais que voam. Essa ideia é 

destacada quando a mesma diz que também gostaria de voar como os pássaros, logo no 

inicio do filme. Mas provavelmente, o símbolo mais interessante é o uso da borboleta, que 

no filme é personificado por Absolem. A borboleta é muito utilizada em obras Surrealistas, 

principalmente por um dos seus mais conhecidos artistas, Salvador Dali, a qual possui uma 

representação de transformação. Acredita-se que ela tem a capacidade de reconhecer a 

mente e poder transformá-la. 

A personificação da borboleta, também conhecido como Absolem, quando encontrou com 

Alice pela primeira vez no filme se apresentava no segundo estágio da transformação do 

animal, ou seja, ele era uma larva. Acredita-se que a larva surge quando necessitamos tomar 

uma decisão, isso justifica a ida de Alice para este mundo do inconsciente, chamado país 

das maravilhas, antes de aceitar a proposta do seu noivo e assim escolher o caminho que 

percorreria pela sua vida. O medo de Alice em escolher um caminho, faz com que ela 

constantemente fuja. No mundo real, fugiu da resposta do seu noivo e como reflexo de sua 

consciência, no país das maravilhas, ela também foge constantemente de enfrentar o 

Jaguardarte, que seria a personificação da realidade de Alice.  
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Figura 3. Absolem como larva 

 

Ao final do filme, quando Alice foge da sua luta, e encontra Absolem na terceira etapa, na 

fase do casulo, que significa a fase da realização, Alice decide mesmo com toda a pressão 

sofrida por ambos os mundos, percorrer seu caminho por si só e lutar. Onde ela finalmente 

começa a enfrentar e a realizar. E ao final do filme Absolem encontra-se na fase de 

borboleta, que representa a transformação de Alice através do embate dela com sua vida, 

deixando por completo a fase de criança e então passa a ser uma mulher.  

 

 

Figura 4. Absolem como borboleta 

 

O ENCONTRO COM A REALIDADE 

Após enfrentar seus temores, através do seu inconsciente, Alice finalmente para de fugir e 

com isso consegue retornar a seu verdadeiro mundo. Como dissemos anteriormente, a 

reconstrução nada mais foi do que a forma de construir uma nova Alice, a Alice verdadeira. 

Isso também fica claro no filme quando Absolem confirma que Alice está mais próxima de 

ser o que ela era essencialmente. Esses aspectos são colocados no filme de forma que, o 
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país das maravilhas comece com cenários extremamente surreais, com cores geralmente 

utilizadas em obras do movimento e objetos totalmente desconstruídos. E ao decorrer do 

filme, quando Alice começa a se aproximar de sua essência, a desconstrução passa a deixar 

de existir, fazendo com que os cenários comecem a ficar mais parecidos com os que são 

possíveis de encontrar na vida real.    

Quando Alice finalmente consegue se encontrar, ela consegue a liberdade tão almejada 

pelos surrealistas. Deixando claro que ambos, movimento artístico e filme, almejam passar 

a mesma mensagem, mesmo possuindo formatos diferentes.  

 

CONCLUSÃO 

Depois de aproximarmos o movimento artístico surrealista e o filme Alice, percebemos que 

ambos tratam essencialmente da mesma discussão. Os dois criticam a postura rígida e 

racional de uma sociedade pragmática, que para nos mantermos inseridos dentro da mesma 

temos que abdicar da essência. Em consequência nos distanciamos cada vez mais em prol 

do ser humano: a própria felicidade. Geramos assim um paradoxo, já que acreditamos que a 

rigidez nos tornará feliz, quando na verdade é a rigidez que nos torna infelizes. 

Tanto o filme como o movimento artístico vão muito além do seu próprio significado com o 

objetivo de perpetuar uma reflexão sobre os paradigmas que adotamos todos os dias. 

Defendem então que a desconstrução, ou seja, a ruptura desses modelos resulta na 

aproximação da nossa essência. Afinal apenas quando o ser humano começar a tomar suas 

próprias decisões, sem seguir uma linha condicionada, que ele estará apto para encontrar o 

seu verdadeiro eu. E a liberdade que a sociedade acredita que é a chave da felicidade, nada 

mais é que o encontro do seu ser com sua essência, o seu verdadeiro eu. 
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RESUMO 
A capa do livro examinado “Isto não é um diário”, do autor Zygmunt Bauman, mostra um 
paradoxo entre os elementos textuais e visuais. Bauman traz uma análise dos 
acontecimentos cotidianos, conseguindo assim decifrar e compreender a sociedade. Neste 
ensaio também realizamos uma interface entre a capa do livro de Bauman “Isto não é um 
diário” e a pintura de René Magritte ”Isto não é um cachimbo”. Ambas, apesar de terem 
sido criadas com 8 décadas de distância, conduzem ao mesmo questionamento: Tudo que se 
vive,  se lê e se pensa é realmente aquilo que dizem ser – Ser ou não ser? 
PALAVRAS-CHAVE: Zygmunt Bauman; René Magritte; Surrealismo; Linguagem 
Gráfica;Visual-Verbal. 
 

INTRODUÇÃO 

Neste ensaio faremos uma análise semiótica, semântica e sintáxica da obra “Isto não é um 

diário’’, onde o pensador contemporâneo Zygmunt Bauman capta sinais da sociedade e seus 

acontecimentos cotidianos e escreve um não diário.  
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DESENVOLVIMENTO 

Zygmunt Bauman é o grande pensador da modernidade e dentre os 30 livros já publicados, 

um entre eles traz um título no mínimo peculiar: “Isto não é um Diário”, publicado em 

Julho de 2012 nos faz entender que ele traz o prazer do escritor perante a escrita e transmite 

aos seus leitores o sentido que descobre nos acontecimentos cotidianos.  

 

Com poucas reflexões pessoais o ‘não diário’ capta os sinais do nosso tempo 
quando ainda estão no nascedouro, antes que amadureçam em formas familiares 
demais para serem notados ou desvaneçam. “Isto não é um diário” apresenta o 
melhor de Bauman: a sua incomum capacidade de decifrar e compreender a 
sociedade, revelando insuspeitadas relações que produzem efeitos diretos sobre o 
dia a dia de todos. E ele faz isso com o otimismo habitual, nos ensinando que a 
crítica é o melhor método para enfrentar uma vida nem sempre hospitaleira. 
(BAUMAN, Zygmunt. Isto não é um diário. Zahar, 2012; Sinopse) 

 

Através de uma análise semiótica da capa constatamos que esta contempla uma linguagem 

híbrida (visual-verbal) constituída por diversos elementos, tanto textuais quanto visuais, 

mas um dos fatores mais interessantes que podemos observar está presente no título “Isto 

não é um Diário” cuja negativa nos leva a relacionar o texto com a obra de Magritte, que 

traz em sua pintura os seguintes dizeres: “Isto não é um Cachimbo”, por se tratar apenas de 

uma representação do objeto e não dele em si. Para compreender melhor a obra literária de 

Bauman realizamos a análise semântica e sintática do título em si. 

Entrando no mérito das imagens da capa, nós acreditamos que não foi Bauman quem as 

escolheu, e sim um publicitário ou design gráfico que visava gerar essa inquietação do leitor 

ao observá-la. Por tratar de aspectos como: um ‘ser’ envolto em jornais e aparentemente 

consumido pela mídia superficial, sem que esse conteúdo fosse ‘digerido’ e refletido por 

aquele que é exposto a ele. E a quantidade de jornais presentes nessa capa, demonstrando 

que estamos sendo ‘soterrados’ por essa informação. 

A análise semântica configura a busca do significado das palavras, neste caso a única 

palavra que pode conter uma mensagem/significado é “diário”, por ser ela quem configura a 

negativa de não ser. Dessa forma, temos como diário uma agenda de caráter íntimo com 
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uma narrativa de experiências diárias ou como forma de jornal, caso que consideramos 

configurar nosso não título por se tratar de uma publicação impressa em tempos periódicos. 

Analisando então a sintaxe da oração apresentada no título nós temos “Isto” como pronome 

demonstrativo ativo, “não” como advérbio de negação, “é” verbo de ligação, “um” pronome 

indefinido e “diário” como substantivo. Mas, mais importante que isso é a estratégia da 

oratória utilizada de figuras de linguagem (paradoxo), onde se diz uma coisa fazendo outra - 

por ser um diário e ao mesmo tempo afirmar não ser. Isso leva o leitor a se questionar sobre 

o mundo, sobre se tudo que vive, lê e pensa é realmente aquilo que dizem ser, gerando 

estímulos positivos em relação ao livro e provocando a curiosidade do leitor. 

Para estabelecermos uma relação dialógica entre as obras buscamos explicar a retomada 

histórica de Magritte em relação à Bauman, mesmo que tenham sido criadas com 8 décadas 

de distância. Em tempos de Surrealismo artístico a arte até então conhecida passa a ser 

rejeitada por uma revolução social, onde a Guerra tomava conta do cenário e a arte deixava 

de ter sentido, pois não havia mais nada de ‘belo’ a ser retratado resultando no surrealismo 

“uma súplica pela ressureição da imaginação, baseada no Inconsciente revelado pela 

psicanálise, os símbolos e sonhos” (HOBSBAWM, 1995, p. 180). Buscava-se então o 

ilógico, o irracional. Dessa forma podemos relacionar a época vivida e as questões morais e 

humanas observadas na época com a atual, onde não temos mais a Guerra propriamente 

dita, mas um ‘conformismo’ humano em relação ao conteúdo que recebe. 

Contudo, enquanto a principal mensagem da obra de Magritte, através dos aspectos citados 

acima, gera a dúvida e causa a reflexão sobre o papel da arte e ainda, afirma a linguagem 

artística, que nesse caso “era uma pintura”, podemos constatar que o livro de Bauman traz 

consigo o mesmo ideal, no entanto, com um aspecto de cultura diferente. Trazendo consigo 

questionamentos sobre as publicações realizadas atualmente e se devemos dar crédito a 

elas.  

“Isto não é um Diário” ultrapassa a negativa e faz com que aqueles que entram em contato 

com o livro questionem os conteúdos que têm sido apresentados diante deles.  Condiciona a 

confiança na mídia e instala a dúvida perante as informações. Estaríamos sendo levados 

pela cultura de massa, cada vez mais pobre, movida por geradores de conteúdos políticos? 
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RESUMO:  

Baseado no filme “O Sorriso de Monalisa”, o ensaio faz uma relação entre a trama e a Arte 
Moderna, destacando suas características e principais artistas do movimento, assim como 
seus pensamentos e contribuições para a quebra de paradigmas na sociedade da época. 
Correlato a isso, é possível observar a evolução no comportamento da mulher perante o 
decorrer dos anos. 
PALAVRAS-CHAVE: Cinema; O Sorriso de Monalisa; História da Arte, Arte Moderna; 
Quebra de paradigmas; 
 

INTRODUÇÃO 

Ambientado na década de 50, o filme “O Sorriso de Mona Lisa” retrata a história da 

professora Katharine Watson (Julia Roberts) que leciona aulas de História da Arte em um 

conceituado colégio da época. Inconformada com a sociedade conservadora, Katharine 

busca uma didática diferente para suas aulas e uma forma de modificar o pensamento de 

suas alunas diante da vida.    
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A professora apresenta uma nova concepção do que seria a Arte Moderna, deixando os 

livros de lado e introduzindo obras famosas de artistas como Chaim Soutine, Van Gogh, 

Pollock, Leonardo Da Vinci e até mesmo composições simples que expressavam os 

sentimentos humanos, assim como a ruptura de padrões no inicio do século XX. 

DESENVOLVIMENTO 

O objetivo central de Katherine é construir um pensamento independente, ressignificar a 

arte como conteúdo e, principalmente, criar um interesse verdadeiro em suas alunas, de tal 

maneira que as influencie na forma de ver o mundo.  

Um olhar pode ser construído com momentos de apreciação, e os principais movimentos 

artísticos da Arte Moderna serviram de inspiração para a busca desta nova visão no filme. 

Os artistas da Arte Moderna declaravam que o principal objetivo da arte era expressar o 

interior e a sensibilidade, procurar elementos que contribuam para a mudança de 

pensamento e atitudes.  

Correlato a esta linha de raciocínio, há algumas passagens no filme que são interessantes de 

comentar. A primeira delas é a cena em que o quadro “Carcaça”, de Chaim Soutine, ícone 

do expressionismo, acaba por fazer com que o pensamento das alunas se desequilibre em 

frente a uma obra que representa a quebra de paradigmas da época.  

Em um segundo momento, a professora e suas alunas estão em um acervo de arte, onde o 

foco é um enorme quadro de Jackson Pollock, chamado “Lavender Mist”. Nessa pintura 

não há nenhuma forma concreta, ao contrário, toda beleza e estética é criada pelos 

contrastes entre cores, linhas e pontos. O artista quebrou os padrões estéticos sem se 

importar com o pensamento conservador. 

Outra passagem do filme é a apresentação da grande obra de Van Gogh “Doze Girassóis em 

uma Jarra”, no qual a professora tenta levar suas jovens alunas a verem além do 

convencional, esclarecendo que o pintor não pintava as coisas como elas eram, mas sim 

como ele as via. O objetivo era fazê-las serem elas mesmas, e livres em suas escolhas.  

Sabendo que foi baseado numa época de padrões diferentes, o filme tenta sintetizar o 

rompimento da tradição e as normas da sociedade da época, questionar o que é certo e 
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errado e nos fazer refletir sobre “o que é arte?”, pois não basta apenas reproduzirmos o 

conhecimento, mas sim, sermos capazes de desenvolver o senso crítico e assim formarmos 

seres humanos plenos e abertos ao mundo. 

 

ANEXOS: 
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Ensaio Fotográfico 
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RESUMO 
O projeto de ensaio fotográfico para a marca Benetton tem um intuito de conscientizar a 
sociedade para uma responsabilidade social de preservar a integridade da mulher nos dias 
atuais. A violência doméstica sempre foi tema pertinente no mundo e este projeto busca 
desenvolver uma consciência social e um lado humano por meio de uma marca com 
prestígio em campanhas sociais como a Benetton. No ensaio fotográfico, trabalha-se um 
processo sígnico de maneira que possa relacionar os valores da marca com o contexto 
social, disseminando a ideia de conscientização sobre a violência doméstica. A figura da 
mulher foi escolhida para marcar uma ideia de sensibilização social e representativamente 
uma sociedade que convive com este tipo de conflito na atualidade. 
PALAVRAS-CHAVE: Benetton; violência doméstica; mulher; fotografia. 
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Simulação 1 Simulação 2 
  

Simulação 3 Simulação 4 
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Simulação 5 Simulação 6 
  

Simulação 7 Simulação 8 
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Simulação 9 Simulação 10 
 
 
 

  

Simulação 11 Simulação 12 
  

Simulação 13 Simulação 14 
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RESUMO 
A fotografia vai muito além da criação de imagens essencialmente limitadas às técnicas de 
produção e pós-produção. A fotografia é um meio pelo qual se pode abusar da criatividade 
e criar um mundo lúdico, usando-o para contar diversas histórias. Minha experiência autoral 
como fotografo tem sido constituída da busca por um olhar capaz de induzir a criatividade 
auxiliada pela técnica à construção da narrativa. Tendo como algumas das principais 
referências o trabalho de Tim Walker (fotografo de moda responsável por editoriais 
fantásticos da revista Vogue, suas encenações extravagantes e motivos românticos 
caracterizam seu estilo inconfundível), Lidiane Lopes (fotografa de gestante especializada 
em reproduzir contos de fadas) e Constantin Stanislavski (ator, diretor e dramaturgo que é 
impulsionado por renovações cênicas). Procuro criar um clima lúdico, apropriando-me de 
técnicas de teatro para possibilitar à pessoa fotografada participação no processo criativo. A 
cada ensaio fotográfico vivencio, assim como é meu intuito que o modelo vivencie, uma 
experiência nova onde o fator principal é o "aqui-agora", a experimentação da situação 
proposta. Creio que dessa forma o espectador também passa a se tornar uma espécie de 
cúmplice do autor e no caso, autores, uma vez que o modelo também se apropria da criação 
da fotografia. 

PALAVRAS-CHAVE: Fotografia; Lúdico; Teatro; Historia; Memória.  
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Era uma vez uma princesa que acordou do seu conto de fadas e 

ultimamente tem dado preferência a lobos maus. 

As pessoas apontam meus defeitos como se os delas fossem 

invisíveis. 
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Se for para se sentir sozinha no meio de 

um monte de gente, eu prefiro ficar 

sozinha, literalmente. 

 

Meninas boas escrevem em seus diários. 

Meninas más nunca têm tempo. E eu? Eu 

gosto de surpresas e do inesperado! 
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A cortina se abriu, o que fazer neste 

momento? Chegou a hora de sorrir, 

cantar, crescer... Chegou a hora de sair 

para viver, de fazer acontecer. 

A maioria das pessoas esquecem que 

viver é a coisa mais rara do mundo. 
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Sobre o anseio de se impulsionar a voar pelo 

mundo, temos que encarar o desafio de 

irmos além do que os olhos podem ver. 

Ao achar que pode fazer todos de otários, o 

“esperto” é realmente “esperto”? 
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Sigo o som do meu coração, escolho os 

caminhos que me levam ao que antes 

acreditava ser impossível. 

Em certos momentos é preciso ter força 

para encarar as dificuldades e coragem 

para enfrentar os medos.  Mas, acima de 

tudo, é preciso ter fé e esperança para subir 

de encontro aos seus desejos. 
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A independência e o poder podem me 

tornar forte aparentemente, mas ainda 

sou aquela menina que procura alguém 

para amar. 

O tempo não pode apagar os momentos que 

vivem em nossa memória, mesmo que mude 

nossos costumes durante a história. 
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A vantagem de ter péssima memória é que podemos usufruir das 

mesmas coisas, como se fosse a primeira vez. 

Você pode até querer provocar um redemoinho, mas não espere 

receber uma brisa como resposta. 
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O sorriso geralmente funciona como um 

verdadeiro toque de mágica! 

Devemos correr atrás de nossos sonhos, 

fantasiar a nossa vitória e não ter medo de 

criar esperança. 
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RESUMO 
  O surrealismo surgiu nos anos 20 na França, pós I Guerra Mundial, por causa da desilusão 
do homem para com o mundo, a partir daí se inicia o experimentalismo na arte, tendo como 
tema principal o subconsciente, o fluxo desconexo dos sonhos com a realidade, rompendo a 
linha de tempo tradicional. Por trás de toda arte surrealista, sempre há uma crítica social 
implícita, fazendo com que o telespectador se sinta intrigado a buscar um entendimento 
lógico para a total compreensão da obra.  Criamos uma história surrealista e a retratamos 
em um ensaio fotográfico, onde a nossa crítica social tem foco no caos urbano e na 
“depredação” do ser social ao tentar interagir com esse meio externo.  Assim como no 
cinema surrealista, o nosso objetivo é chocar o público e levá-los a curiosidade de 
compreender o que seu subconsciente sofre ao ser exposto ao caos da realidade. 

PALAVRAS-CHAVE: surrealismo; loucura; subconsciente; realidade; vanguarda. 
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Personagem tentando se enquadrar nas 

normas urbanas, porém percebe-se a 

melancolia que ela transmite por tentar ser 

algo que ela não é.  

 
 

Mostra o quão pequeno a pessoa é diante 

ao prédio (realçado pelo angulo da foto). 

 

  

Confusão entre real e imaginário. Desejo de morte e confusão ilusória. 
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os olhos são as janelas da alma" o aspiral 

mostra uma alma confusa e desestabilizada 

Superstição de que trazem a morte ou o 

azar pra quem às vê. 

 

 

  
Sonho e realidade, a língua representa o ato 

da fala, de desabafar, a tesoura é interrupção 

desse desabafo, o que faz a pessoa 

enlouquecer, o glitter representa o "sangue", 

pois se contrapõe a realidade. 

 
 
 
 

Tentando se livrar da loucura, "jogando 

por água abaixo". 
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Confusão interna. A personagem em equilíbrio e melancolia, 

os fios representam a relação controladora 

que a cidade faz com a sociedade deixando-

a presa, e os fios mais frouxos é a falsa 

liberdade (a manipulação dos centros 

urbanos sobre o consciente.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Desespero, agonia. 

 

O saco representa a sociedade e a cidade 

que sufoca. 
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Luz que tenta guiar. Nessa sequência cada imagem representa um 

estado de loucura diferente e o nível de 

tolerância diminui conforme o número da 

placa e a aproximação da câmera. 

 

  
Luz que tenta guiar.  Medo, agonia, tolerância diminuindo. 

 

  
A personagem é controlada pelo 

desespero interno devido a perca de 

tolerância, controle e equilíbrio. 

Cidade toma conta da vida e do ser da 
personagem a levando ao suicídio. 
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RESUMO	  

O	  objetivo	  deste	  trabalho	  é	  analisar	  como	  a	  mídia,	  com	  seu	  modo	  persuasivo,	  pode	  influenciar	  a	  
decisão	  do	  voto.	  O	  trabalho	  limitou-‐se	  a	  expor	  conceitos	  de	  mídia	  digital,	  enfatizando	  o	  poder	  de	  
sua	  persuasão.	  Apresentaram-‐se	  aspectos	  teóricos	  sobre	  marketing	  político	  e	  eleitoral,	  mostrando	  
quando	   são	   utilizados	   e	   suas	   definições.	   Com	   esse	   trabalho	   conseguimos	   identificar	   a	   grande	  
influência	  que	  a	  mídia	  causa	  na	  escolha	  do	  voto.	  

PALAVRAS-‐CHAVE:	  Marketing	  político;	  mídia;	  influência;	  voto.	  

	  

INTRODUÇÃO	  

O marketing politico é uma ferramenta indispensável na composição de uma campanha 

politica. Baseada em suas estratégias de longo prazo, visa construir a imagem de um 

candidato que tenha condições de vencer, realizando a elaboração de um plano estratégico 

eficiente. As novas oportunidades que surgiram com o advento da internet possibilitou aos 

candidatos um contato mais imediato com os eleitores, por outro lado um  eleitor com mais 

informação, fica mais exigente e expansivo, produzindo conteúdos espontâneos, 

promovendo debates e cobrando respostas. Vemos os candidatos como um produto, e os 

eleitores como clientes exigentes. Por isso, podemos relacionar o plano de marketing com o 

plano de marketing político. A  nova campanha política recebe muito mais influência do 

eleitorado, a mídia digital promove e da voz a quem antes mantinha-se calado, as 
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estratégias de marketing devem expandir-se dentro desses conceitos e encarar que o eleitor 

desafia cada vez mais a forma de persuasão utilizada.  

 

MARKETING	  POLÍTICO	  	  

Primeiramente	  vamos	  diferenciar	  Marketing	  Político	  do	  Marketing	  Eleitoral.	  

	  No	  marketing	   eleitoral	   a	   intenção	   é	   atingir	   um	   objetivo	   a	   curto	   prazo,	   sendo	   o	   fator	   crucial	   o	  

tempo.	  Assim	  como	  no	  marketing	  político,	  o	  marketing	  eleitoral	  se	  preocupa	  em	  criar	  uma	  imagem	  

pública,	  se	  baseando	  no	  que	  a	  população	  precisa	  ou	  deseja.	  A	  partir	  daí	  programar	  ações	  sociais	  

capazes	   de	   entender	   ou	   minimizar	   os	   anseios	   da	   população,	   adequando-‐os	   aos	   interesses	   do	  

candidato,	  e	  elevando	  o	  seu	  conceito	  em	  relação	  à	  opinião	  pública.	  Falando	  claramente,	  conseguir	  

o	   maior	   número	   de	   votos	   possíveis	   no	   momento	   da	   eleição.	   Com	   essa	   interpretação,	   Almeida	  

(2002)	  cita	  que	  o	  mais	  correto	  seria	  dizer:	  voto	  é	  política	  mais	  marketing.	  

Já o marketing político é construído a longo prazo. Tem como fundamento criar uma 

imagem, um perfil público. Utilizando uma estratégia permanente de aproximação do 

partido e do candidato com o cidadão em geral.  Não somente nas disputas eleitorais, mas, 

vemos o marketing político atuando continuamente para fortalecer sua imagem, conseguir 

apoio e parceiros nas questões políticas e sociais. Assim, visa conseguir maior adesão a 

uma ideia ou causa, podendo ser, ou não, na figura de uma pessoa, normalmente um 

candidato.  

Mesmo após as eleições ou o alcance do objetivo, o responsável continua mostrando suas 

intenções e projetos. De certo modo, dando satisfação aos seus seguidores, informando o 

que e por que está fazendo determinado trabalho, ou apoiando tal causa. 

Na estratégia do marketing político se tem uma análise, um bom planejamento e controle da 

ação mercadológica. Quando necessário, se utiliza do marketing eleitoral para algum 

determinado objetivo, mas depois se abstém. 

Rego (1985, p.14) afirma que “o marketing político, entendido como o esforço planejado 

para se cultivar a atenção, o interesse e a preferência de um mercado de eleitores, é o 
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caminho indicado e seguro para o sucesso de quem deseja entrar na política”. O autor 

define essa área do conhecimento como um: 

 

[...]conjunto	   das	   atividades	   planejadas	   para	   ‘trabalhar’	   o	   candidato	   enquanto	  
produto.	   Entre	   elas,	   destacam-‐se	   a	   pesquisa	   do	   mercado	   eleitoral,	   o	  
planejamento	   do	   conceito	   do	   candidato,	   a	   determinação	   das	   estratégias,	   o	  
planejamento	   de	   mídia,	   o	   esquema	   promocional	   e	   a	   organização	   geral	   da	  
campanha.	  

 

De acordo com Kotler (1978), o marketing político é de fundamental importância em um 

processo político-eleitoral, pois através da aplicabilidade de suas técnicas, os eleitores são 

identificados, bombardeados e facilmente persuadidos. Um candidato é visto como um 

novo produto a ser lançado no mercado, ou seja, o candidato é um novo produto procurando 

um lançamento bem sucedido no mercado de eleitores.  

 

OS QUATRO P’S DO MARKETING POLÍTICO 

No marketing muitas variáveis estão envolvidas na tomada de decisões, McCarthy (apud 

Kotler, 2000, p.37) classificou as ferramentas de marketing em quatro amplos grupos que 

denominou os “4 Ps” do marketing: produto, preço, praça (ponto de venda ou distribuição) 

e promoção (comunicação). A chave de sucesso para formar o melhor composto de 

marketing é saber quais são os desejos e necessidades das pessoas e satisfazê-los. No 

marketing político não diferente, as mesmas variáveis são adaptadas para o campo político. 

Seguindo o modelo, no marketing político o produto é o próprio candidato. Ele precisa 

vender sua imagem ao eleitor com suas ideias e projetos, buscando moldar seu perfil ao 

escolhido por seu público-alvo. Já o preço pago pelo eleitor é seu voto, resultado das 

propostas que o candidato oferece. O candidato deverá possuir as melhores justificativas e 

argumentos para ultrapassar a concorrência. No marketing político a praça entra no fator da 

distribuição feita através dos meios de comunicação em geral, para que a imagem do 

candidato e suas propostas cheguem em tempo hábil ao eleitor. Um dos fatores críticos de 

sucesso da campanha é sua acessibilidade, ou seja, que ela se faça presente em todos os 
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pontos onde acontecem as eleições. Como promoção, a comunicação varia entre ações 

sociais feitas pelo candidato e a divulgação do mesmo. É muito importante disseminar 

através da mídia, com propaganda, publicidade e relações públicas, todas essas atitudes 

sociais realizadas pelo candidato.  

A comunicação se faz eficiente quando se alcança três objetivos básicos, que são eles 

cognitivo, afetivos e comportamental. 

 

CAMPANHAS ELEITORAIS E FATORES QUE INFLUENCIAM O VOTO 

As campanhas conversam com o eleitor com o objetivo de persuadi-lo a votar em 

determinado candidato e rejeitar seus adversários. 

O marketing eleitoral de curto prazo depende do marketing político de longo prazo. Seria 

impossível traçar uma estratégia de campanha bem-sucedida sem observar os adversários. 

A influência das campanhas na decisão do voto pode ser observada com base no 

acompanhamento da evolução da opinião pública. Thomas Holbrook (1996) conclui que os 

pontos de inclinação nas curvas de intenção de voto são as principais evidências de que as 

intervenções provocadas pela ação dos candidatos produzem alterações no comportamento 

da opinião pública. Em outras palavras, o autor pretende dizer que a mudança frequente do 

eleitorado, em relação ao nível de apoio às candidaturas, reflete o sucesso relativo dos 

candidatos em persuadir os eleitores.  

Existe um grande número de variáveis que interferem no processo político eleitoral e há 

divergências significativas entre os pesquisadores com relação ao peso e a importância 

delas. De acordo com o professor de Ciência Politica Marco Rossi, determinados 

indicadores podem mudar dependendo do tipo do eleitor. “Hoje, também é preciso analisar 

o tipo de eleitorado a partir de características de faixa etária, sexo, e religião, por exemplo, 

mas em geral os fatores ordenados são, se não determinantes, fortes influenciadores na 

decisão do eleitor”, afirmou Rossi. Os indicadores foram baseados nos resultados de 

algumas eleições passadas. O ambiente aparece como o primeiro indicador. A opinião dos 

familiares e dos amigos podem influenciar na hora de escolher o candidato, assim como o 

grupo social qual o eleitor está inserido, seja no trabalho, na faculdade ou espaços de lazer. 
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Já na proximidade ideológica, o eleitor tende a escolher o candidato que apresenta um 

discurso ou um plano de governo coerentes com sua “visão de mundo”. O pragmatismo 

entra como outro indicador, a capacidade de articulação política do candidato e se ele 

apresenta propostas concretas para problemas como saúde, segurando e educação. Quando 

alguma autoridade ou pessoa pública indica algum candidato, há uma grande tendência de 

influenciar na decisão do eleitor, sendo essa opinião de pessoas públicas outro indicador. A 

reputação do candidato aparece como uns dos principais fatores. As características pessoais 

que o político consegue transmitir influem no voto, assim como uma imagem de 

honestidade e responsabilidade tem grande valor na escolha. Alguns grupos de eleitores 

levam em consideração os resultados das pesquisas, que apresentam as intenções de voto e 

os índices de aprovação ou rejeição. A influência do horário eleitoral gratuito na televisão e 

no rádio tem reduzido, mas ainda apresenta as candidaturas para a população, o que, de 

certa forma, tende a interferir na votação. Nos meios de comunicação, a mídia influencia 

indiretamente no voto,  por veicular informações verídicas e boatos, pode ou não ser 

favorável ao candidato. 

 

MÍDIA DIGITAL 

Sabemos que a mídia digital é um formato de mídia eletrônica capaz de transmitir e 

armazenar dados no formato digital. Essa permite a troca de dados em tempo real. Suporta 

formatos audiovisuais, textuais e hipermidiáticos, possibilitando a comunicação por 

intermédio da internet, dentro do contexto da mídia digital. A troca de informações entre 

usuários se faz por meio de Blogs, fóruns online, sites de noticias, de relacionamento, entre 

outros. Uma forma comum de comunicação nesse meio se da pela utilização da chamada 

mídia social, em que a origem da produção de conteúdo é livre sem controle editorial e sem 

censura, sendo ele produzido pelos próprios usuários.  

Por	  meio	  das	  mídias	  sociais	  os	  candidatos	  buscam	  uma	  relação	  mais	  próxima	  do	  eleitorado	  criando	  

perfis,	   fan	   pages	   e	   atraindo	   um	   publico	   mais	   jovem	   para	   a	   interação	   de	   seu	   conteúdo,	   assim,	  	  

promovendo	  debates	  e	  acompanhando	  a	  opinião	  dos	  eleitores.	  
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Na	   internet	   o	   público	   decide	   o	   que	   quer	   ver,	   sendo	   essa	   uma	   oportunidade	   de	   direcionar	   os	  

conteúdos	   da	   campanha	   politica	   a	   um	   público	   mais	   interessado,	   gerando	   mecanismos	   para	   a	  

conversão	  de	  novos	  eleitores	  em	  prol	  de	  uma	  campanha.	  

Sendo	   uma	   mídia	   gratuita,	   a	   internet	   possibilita	   a	   exposição	   de	   candidatos	   com	   menos	   apoio	  

financeiro,	   essa	   exposição	   de	   novos	   candidatos	   permite	   um	   ambiente	   mais	   concorrido	   e	   a	  

apresentações	   de	   novas	   visões	   e	   propostas	   por	   esses	   candidatos	   expandindo	   as	   opções	   do	  

eleitorado	  e	  uma	  descentralização	  dos	  grandes	  partidos.	  Porém,	  essa	  não	  é	  uma	  mídia	  totalmente	  

democrática,	   partindo	   do	   princípio	   que	   apenas	   as	   classes	   A,	   B	   e	   C	   possuem	   acesso	   a	   internet,	  

sendo	  que	  as	  duas	  primeiras	  dispõem	  de	  acesso	  diário	  enquanto	  a	  última	  classe,	  um	  acesso	  mais	  

esporádico.	  

A	  mídia	  digital	  exerce	  influencia	  na	  decisão	  do	  eleitor	  a	  partir	  da	  criação	  de	  conteúdos	  que	  de	  

acordo	  com	  Ferraz(2008,	  218):	  

	  

Diferente	  das	  demais	  mídias,	  ela	  possui,	  mutuamente	  potencializados,	  todos	  os	  
recursos	  televisivos,	  radiofônicos,	  da	  imprensa,	  da	  correspondência	  pessoal,	  do	  
telefone,	  podendo	  acontecer	  em	  tempo	  real,	  e	  com	  uma	  interatividade	  que	  não	  
encontra	  paralelo	  na	  história	  da	  comunicação	  humana.	  

	  

Com	   uma	   interação	   maior	   com	   o	   eleitorado	   a	   influência	   da	   mídia	   reflete	   em	   um	   eleitor	   mais	  

munido	   de	   informações,	   capaz	   de	   associar	   ideologias	   e	   se	   identificar	   com	   interesses	   comuns	   a	  

favor	  de	  suas	  necessidades.	  A	  persuasão	  desse	  novo	  eleitor	  é	  passível	  de	  mais	  barreiras,	  pois	  ele	  se	  

vê	  capaz	  de	  recusar	  as	  informações	  que	  não	  lhe	  são	  favoráveis.	  	  
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RESUMO 
Esse artigo pretende trazer conhecimento a respeito da atuação de Heitor Villa Lobos para a 
Arte Moderna e sua participação na Semana da Arte Moderna. Para tanto, são abordados 
aspectos referentes às consequências da Arte Moderna na sociedade, no que diz respeito à 
Comunicação na Contemporaneidade, e a arte nos dias atuais. O referencial metodológico 
utilizado baseia-se na bibliográfia disponibilizado pelo site Folha Online, em uma matéria 
referente a Heitor Villa Lobos cujo título traduz sua importância na história da Arte 
Brasileira: Heitor Villa-Lobos: Maestro carioca faz popular virar clássico. E para nortear os 
estudos referente a Arte Moderna e Contemporânea destacamos o livro “Arte 
contemporânea: uma história concisa” de Micheael Archer, que nos traz  um panorama da 
arte desde 1960 até meados de 2000. 
PALAVRAS-CHAVE: Villa-Lobos, música, arte moderna, contemporaneidade. 

 

INTRODUÇÃO 

A Arte na contemporaneidade traz traços relevantes dos movimentos artísticos que 

marcaram o final do século XIX e o início do XX. Com influências como as músicas do 

compositor brasileiro Villa Lobos, a comunicação contemporânea permanece como ponte 

entre as expressões artísticas da Arte Moderna e a sociedade atual.   
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ARTE MODERNA  

Por volta de 1860, a Arte Moderna promoveu a ruptura com a esfera artística estabelecida 

até então. Enaltecendo o gosto pela novidade, visava impactar a sociedade imersa na era 

industrial/consumista. Veiculava também o repúdio à estética acadêmica, cujas obras 

constituíam-se geralmente de retratos dos membros da realeza papal ou burguesia da época. 

Com a nova tecnologia da fotografia que permitia as pessoas ter retratos mais fiéis, mais 

rápidos e baratos,  a arte foi para outro caminho explorando novos materiais e novos 

discursos. 

Hoje podemos visualizar um vasto pomar de frutos plantados pela Arte Moderna, uma vez 

que a comunicação na contemporaneidade demonstra valores similares acerca da 

confrontação e repúdio ao que é produzido exclusivamente para os mais favorecidos. De 

acordo com Archer (2001, IX): 

 

Quem examinar com atenção a arte dos dias atuais será confrontado com uma 
desconcertante profusão de estilos, formas, práticas e programas. De ínicio, 
parece que, quanto mais olhamos, menos certeza podemos ter quanto àquilo que, 
afinal, permite que as obras sejam qualificadas como ‘arte’. 

 

A inclusão digital tem papel fundamental no entendimento da comunicação nos dias atuais, 

pois é promotora de uma revolução que abriu um enorme leque de possibilidades para o 

mundo da arte. Desde a divulgação até a própria produção artística, o espaço virtual 

possibilita uma rede infindável de compartilhamento e troca de informações. Isso 

moderniza ainda mais o meio artístico, agregando maior profundidade e acesso para obras e 

artistas dos mais variados estilos. 

 

SEMANA DA ARTE MODERNA 
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A semana da arte moderna marcou o início do modernismo no Brasil. Sua primeira edição 

acontece entre os dias 11 e 17 de fevereiro de 1922. A importância histórica veio com o 

tempo, já que o movimento não causou grande estardalhaço em seu êxodo.  

Novos conceitos foram apresentados ao longo de suas edições, permitindo a “conversão” da 

vanguarda para o modernismo. Participaram da Semana nomes consagrados do modernismo 

brasileiro, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Víctor Brecheret, Plínio Salgado, 

Anita Malfatti, Menotti Del Pichia, Guilherme de Almeida, Sérgio Milliet, Heitor Villa-

Lobos, Tácito de Almeida, Di Cavalcanti, entre outros.  

A música teve papel fundamental dentro da história da arte moderna brasileira, apesar de 

combater uma rejeição inicial por parte da plateia, com o 

decorrer das edições o nacionalismo se tornou bandeira. 

Isso rompeu com o predomínio europeu e demonstrou o 

potencial nacional na execução da arte através do som. A 

participação da música foi essencial para a continuidade 

e fundamentação da semana da Arte Moderna. Um dos 

mais importantes nomes da música a apresentar-se na 

Semana de Arte Moderna foi o músico Villa-Lobos, 

conhecido como um compositor "moderno" e 

"diferente", foi alvo da crítica especializada, 

principalmente após participar da Semana de Arte 

Moderna.         

                                                                                                               

GÊNIO INDOMÁVEL: SUAS OBRAS GANHARAM ESPAÇO NA ARTE 

CONTEMPORÂNEA 

Ao retornar de Paris, Villa-Lobos foi saudado por Manuel Bandeira com as seguintes 

palavras: “Villa-Lobos acaba de chegar de Paris. Quem chega de Paris espera-se que 

chegue cheio de Paris. Entretanto, Villa-Lobos chegou cheio de Villa-Lobos”.  
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 Isso exemplifica bem a autenticidade deste que está entre os nomes eternizados da música 

nacional. Não somente por sua versatilidade e talento, mas também pelos serviços prestados 

à educação musical brasileira.  

Nascido no Rio de janeiro, no dia 5 de março de 1887, Heitor Villa-Lobos teve seu primeiro 

contato com a música aos seis anos através do pai, Raul Villa-Lobos, com uma viola 

adaptada para estudar violoncelo.  

A casa dos Villa-Lobos sempre era inundada de boa música nas noites de sábado, e isso foi 

fundamental para a formação de Heitor. Já que grandes nomes da época frequentavam a 

residência, que permanecia musicada até altas horas da madrugada.  

Estudou no Instituto Nacional de Música, mas seu lado autoditada mostrava-se mais 

aguçado e Villa-Lobos partiu em viagem pelo interior do Brasil. Pesquisava o folclore, 

entrava em contato com estilos musicas diferentes dos que estava habituado. Todos os 

aspectos estudados por Lobos viriam a se unir em sua obra futuramente.  

Sua modernidade foi duramente criticada pela imprensa 

em 1915, quando passou a apresentar-se oficialmente 

no Rio de Janeiro.   

Seu sucesso internacional começa em 1923, ganhando 

a Europa. Retorna para Paris em 1927, organizando 

concertos e publicando diversas obras. De volta ao 

Brasil em 1930 para a realização de um concerto em 

São Paulo, apresenta o seu plano de Educação Musical 

à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. O 

plano foi aprovado, gerando assim sua mudança definitiva para o Brasil.  

Trabalhou em São Paulo por dois anos até ser convidado por Anísio Teixeira (Secretário de 

Educação do Estado do Rio de Janeiro) para dirigir a Superintendência de Educação 

Musical e Artística (Sema). A SEMA introduzia o ensino da Música e o Canto Coral nas 

escolas.  
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Apoiado pelo então presidente da República Getúlio Vargas, organizou concentrações 

orfeônicas, reunindo sob sua regência até 40 mil escolares.  

Criou o Conservatório Nacional de Canto Orfeônico no ano de 1942.  

Saiu em turnê pelos EUA em 1944, atendendo o convite do maestro norte-americano 

Werner Janssen. Voltou ao país várias vezes.  

A história de Villa-Lobos não exalta apenas a maestria da musicalidade brasileira, mas 

representa, em termos sonoros, a miscigenação que povo todo o território trópico-brasileiro. 

Villa-Lobos foi um artista moderno completo, capaz de captar e misturar suas captações, 

produzindo um som que passeava entre o tradicionalismo sonoro tupiniquim e o requinte 

europeu adquiro nos tempos em que viveu no velho continente. Sua ida ao exterior definiu 

seu diferencial diante de outros artistas. "Sim sou brasileiro e bem brasileiro. Na minha 

música deixo cantar os rios e os mares deste grande Brasil. Eu não ponho mordaça na 

exuberância tropical de nossas florestas e dos nossos céus, que transporto instintivamente 

para tudo que escrevo". Este é Villa-Lobos, o maior compositor brasileiro de música erudita 

de todos os tempos. Um dos maiores nomes dentre muitos outros que por esta nação 

passaram.  

Heitor Villa-Lobos faleceu no dia 17 de novembro de 1959, decorrente de um câncer, no 

Rio de janeiro. Porém, suas obras fazem parte do repertório contemporâneo, sendo suas 

músicas incorporadas em novelas e programas televisivos, além de homenagens como a que 

a Orquestra Sinfônica e pelo Coral da BBC realizou no dia 08 de março de 2014, tocando as 

músicas do compositor brasileiro em um evento em Londres. 

Nomes como o de Villa Lobos atravessam gerações inteiras, sua obra é relevante até os dias 

de hoje. Sua maneira de unir sonoridades de diferentes partes do mundo reflete sobre os 

artistas da atualidade. Villa Lobos conectou o Brasil e a Europa em sua músicas, rompeu 

fronteiras. 
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RESUMO 
A formação do educador não pode estar desvinculada da prática docente. Para este futuro 
profissional, além de conhecimentos teóricos e domínio da disciplina do conteúdo a ser 
ensinado, é necessário o contato com o real ambiente de trabalho em que estará inserido, e o 
PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), vinculado ao Ministério da 
Educação, em parceria com as Universidades, proporciona tal vínculo. Para se desenvolver 
criticidade, compreender de fato como a educação tem sido tratada e para se impor dentro 
desse contexto é essencial que o docente conheça a realidade de uma escola desde sua 
estrutura física, seu sistema organizacional, a metodologia e didática dos professores, e 
principalmente a realidade dos alunos. Considerando aspectos como a boa formação do 
professor e como ele pode exercer sua profissão de forma a transformar vidas, este trabalho 
relata a progressão docente de um grupo de graduandos do Curso de Letras da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie e de seus alunos por meio dos projetos educacionais desenvolvidos 
durante o PIBID de 2014. 
PALAVRAS-CHAVE: PIBID; alunos; projeto; objetivo; trabalho 

 

No primeiro semestre de 2014 dois grupos de graduandos do Curso de Letras da UPM se 

comprometeram a abraçar a proposta oferecida pela universidade por meio do PIBID.                  

O grupo que aqui se apresenta, assumiu o trabalho com a disciplina de Língua Inglesa em 

uma escola estadual localizada na região central da cidade de São Paulo com alunos de 

classe média baixa e idades entre 12 e 13 anos, com foco específico nas 5ªs e 6ªs séries do 

Ensino Fundamental II. 
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A princípio, como forma de introduzir o projeto na escola, a primeira aula teve o objetivo 

de sensibilizar os alunos em relação à Língua Inglesa. Por meio de jogos e atividades 

elaborados por nós, os adolescentes foram levados a reconhecer que seu dia a dia é direta ou 

indiretamente influenciado pela Língua Inglesa, seja em produtos eletrônicos, produtos de 

higiene, alimentos, lojas, roupas, músicas, filmes, games, etc. O foco era mostrar que tudo o 

que faz parte do universo do educando de alguma forma sofre interferência anglófona. A 

partir disso, propusemos também uma reflexão sobre o porquê aprender Inglês e qual é a 

importância dessa língua para eles, adolescentes.  

Por ser a aula inaugural e a primeira vez que não erámos auxiliares da professora, mas 

assumiríamos a classe como professoras, a ansiedade e a preocupação foram os nossos 

principais sentimentos. Apesar disso, porém, o nosso primeiro contato foi muito produtivo, 

pois houve um retorno positivo em relação às atividades aplicadas e no próprio 

relacionamento entre nós e os educandos. Começamos com a 5ª série, lá as crianças foram 

gentis, muitas queriam saber mais sobre nós e ficaram realmente interessadas em nossa 

aula. Queriam que voltássemos o mais rápido possível, pois segundo alguns a sua 

professora de inglês era muito antipática. 

O que parecia estar fluindo bem sofreu com uma adaptação da disponibilidade de horários 

de alguns pibidianos e com a própria organização da escola em relação a quais classes 

fariam parte ou não do projeto. Com isso, tivemos assumir uma nova turma: a 6ª série.                   

A mudança nos fez perceber uma realidade contrastante, pois essa sala tinha o 

comportamento oposta ao da outra, apesar de terem um ano de diferença.  

A primeira aula também foi a de sensibilização, porém, os adolescentes gritavam, corriam, 

se batiam, entravam e saiam da sala, jogavam gizes e borrachas uns nos outros, não tinham 

respeito entre si e muito menos por nós. A maioria não estava interessada em aprender, eles 

simplesmente nos ignoravam ouvindo músicas, usando o celular, conversando ou fazendo 

qualquer outra atividade que não fosse a nossa. Depois dessa recepção percebemos que 

seria mais difícil trabalhar com aquela classe, mas tínhamos de dar continuidade ao projeto, 

e nossos passos seguintes foram voltados a conciliar as nossas atividades com o conteúdo 

programático da professora. A partir disso, as aulas foram direcionadas à necessidade dos 
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alunos em relação ao que estava sendo ensinado. Neste ponto, porém, identificamos uma 

grande defasagem no aprendizado da Língua Inglesa. A professora estava ensinando 

numbers a alunos que, por sua idade, esperava-se que já conhecessem tal conteúdo, e nos 

surpreendeu o fato da maioria não saber. 

Com parte do problema identificado, nós elaboramos atividades que trabalhassem com os 

números de forma simples e didática, além de ensinar sutilmente gramática e vocabulário.  

Nossas atividades eram bem simples, mas ocupavam a aula inteira e, em algumas vezes, 

tínhamos de deixá-los terminar um exercício na aula seguinte. O tempo que tínhamos era 

escasso, chegávamos um pouco antes do horário da aula, porém até a professora ir conosco 

à sala, conseguirmos chamar a atenção dos educandos, explicarmos o que faríamos no dia, e 

efetivamente aplicarmos os exercícios, já havia se passado cerca de metade ou mais do 

tempo que nos era disponível. 

Nossa expectativa era de poder ajudar os alunos em suas dificuldades, mas a realidade foi 

outra. A professora muitas vezes era bruta, indiferente e injusta com a classe, por esta razão, 

também, os educandos se mostravam desinteressados, rebeldes, desrespeitosos, algumas 

vezes agressivos, bagunçavam propositalmente como afronta a nós, e passaram a 

menosprezar e a rejeitar tudo o que era elaborado e aplicado. Esperava-se um bom 

rendimento e aproveitamento do projeto, mas o comportamento oposto vigorou. A partir 

desse quadro é inevitável mencionar sentimentos como tristeza e desânimo, além da 

vontade de desistir. 

Diante da dificuldade que se instaurou e como forma de entender os motivos dela, nós 

avaliamos as propostas que as nossas atividades apresentavam e a conclusão foi que, 

infelizmente, eram tradicionalistas, assim como qualquer outra típica do universo escolar. 

Além das atividades não serem inovadoras, não se mostravam compatíveis com a idade dos 

educandos, o que os fazia ter menos interesse em realizá-las. A nossa falha nos levou a 

insistirmos com todo o grupo na mudança urgente das atividades, o que só aconteceu nas 

semanas finais do semestre. 

A penúltima proposta foi fazer um bingo em Inglês, atividade que parte dos adolescentes 

colaborou, participou e gostou, além de ter sido uma boa alternativa de conciliar o conteúdo 
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com algo que fosse atrativo para eles. E a última foi montar um cartaz com os membros da 

família, para isso eles tiveram de recortar, colar e escrever em Inglês o que se pedia. 

Somente nessas atividades é que houve engajamento e dedicação, então percebemos que era 

essencial abordarmos os interesses dos alunos e fazê-los trabalhar de forma prazerosa na 

construção de seu próprio conhecimento. 

Sobre o primeiro semestre, algumas questões merecem ser destacadas como, por exemplo, o 

fato de que tivemos bons alunos que realmente tinham interesse e colaboravam, o problema 

é que eles eram consumidos pelo mau comportamento da classe como um todo, incluindo o 

da professora. Ela deveria nos ajudar, mas na verdade não nos auxiliou de forma muito 

positiva. Não havia interesse da parte dela em querer dar aulas as suas aulas.  Para nós isso 

refletiu em descaso em relação ao ensino, pois nossa proposta era complementar as aulas 

dela, porém ocorreu o contrário. A professora nos perguntava frequentemente qual 

conteúdo iríamos passar para os adolescentes para que assim ela pudesse aplicar alguns 

exercícios para prepará-los para nossas aulas. 

No semestre seguinte, nós, já com experiência e conhecimento de nossos alunos, 

propusemos um projeto diferente e para a elaboração dele contamos com a colaboração das 

novas integrantes do grupo, uma vez que houve a saída de quatro componentes da formação 

inicial. 

Nessa nova etapa nós valorizamos a importância da cultura no ensino de língua, e para isso, 

o novo projeto consistia em simular viagens a países de Língua Inglesa. As aulas 

começariam com o Brasil e na forma como os estrangeiros veem os brasileiros e como estes 

apresentariam seu país àqueles. Aqui os alunos aprenderiam em Inglês sobre suas matrizes 

étnicas, como descrever fisicamente os brasileiros, o que se tem na cultura em relação à 

música, comida, festas, etc., e como tudo isso é transmitido para os de fora. Depois disso, os 

alunos produziriam passaportes e teriam uma aula que simularia o check-in e o voo. O 

primeiro país seria a Inglaterra, lá estudariam a cultura, assistiriam vídeos, ouviriam 

músicas, aprenderiam expressões idiomáticas e tudo o que pudesse ser abordado dentro do 

cronograma escolar. O mesmo seria feito para os demais países pré-estabelecidos.  
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A nova proposta foi bem recebida pelos alunos da 5ª série, porém, mais uma vez, os da 6ª 

mantiveram-se resistentes e indiferentes, agindo da mesma forma. Diante do mesmo 

quadro, tivemos de adotar uma postura mais incisiva com a classe, que se deu em uma 

conversa madura, direta e até mais dura na qual foi pedido respeito ao que estava sendo 

feito e às pessoas dispostas a ensiná-los. Nós cancelamos o projeto da viagem aos países 

com aquela sala, mas demos voz aos alunos para que criticassem, expressassem seus 

sentimentos e expusessem aquilo com que gostariam de trabalhar. Não houve críticas, 

apenas elogios quanto à nossa didática. Os alunos revelaram que, na verdade, gostavam 

muito de nós e tinham medo de nos perder. Em relação às atividades do semestre anterior, 

todos reconheceram que precisavam de mudanças, e juntos montamos outra nova proposta 

que abordasse diretamente os interesses dos adolescentes e estivesse próxima do contexto e 

cotidiano deles. Nós perguntamos para cada aluno com o que eles gostariam de trabalhar e, 

no final, três áreas foram destacadas: futebol, jogos e artes. Os meninos dividiram-se entre 

os dois primeiros e as meninas concentraram-se no último, e a partir daí cada uma de nós se 

responsabilizou por um grupo, com o qual trabalharíamos o máximo de conteúdo de Inglês 

relacionado àquelas áreas de interesse. 

Cada grupo desenvolveu, juntamente com a professora responsável, um mini projeto 

referente ao gosto de todos os integrantes. No grupo Arts, as meninas estudaram sobre Boy 

Bands, tradução das músicas e, atualmente, estão formando suas próprias bandas, 

confeccionando seus CDs, fotos, cartazes e terão de gravar um vídeo também. Para elas, as 

professoras elaboraram um pictionary relacionando todo o vocabulário que precisam 

conhecer dentro do mundo da música, artes e entretenimento. Os meninos do Games estão 

elaborando um jogo de tabuleiro com diversos personagens e regras envolvendo pistas, 

mortes e segredos que acontecem na cidade de Londres. E por último, o grupo do Football, 

aqui os meninos estudaram um pouco sobre a história do futebol, aprenderam como falar as 

funções dos jogadores em Inglês, criaram seu próprio time com nome, símbolo, e posições 

para as quais cada um teve de aprender como falar a sua, e irão produzir um vídeo, uma 

maquete para conhecer outros vocabulários referentes ao meio do futebol e uma apostila 

com todo o conteúdo trabalhado.  
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Desde que as novas atividades começaram o comportamento deles mudou, assim como a 

atitude da professora. Agora são participativos e nos tratam com respeito. Eles se engajam, 

colaboram e trazem ideias novas para acrescentar ao projeto. Alguns ainda têm certa 

resistência quanto à aquisição de vocabulário, porém não deixam de contribuir.  

Com toda essa experiência de PIBID em apenas um ano, todas nós pudemos sentir e por em 

prática as verdades muito antes vivenciadas, aplicadas e teorizadas pelo professor Paulo 

Freire, a quem se deve parte de nossa inspiração. Na obra Medo e Ousadia (1986) ele, em 

parceria com Ira Shor, expõe: 

 

Portanto, quando começo um curso, não posso ter como certa a motivação 
dos estudantes. Procuro descobrir o perfil da motivação – a favor do quê e 
contra o quê. Só posso descobrir isso observando o que os estudantes 
dizem, escrevem e fazem. Mas, em primeiro lugar, devo estabelecer uma 
atmosfera em que os estudantes concordem em dizer, e escrever, e fazer o 
que é autêntico para eles. Para ajudá-los a dizer mais, contenho minha 
própria fala inicialmente, para dar mais espaço à sua fala. Desse modo, o 
ponto de partida da educação do estudante em classe é também o ponto de 
partida da minha educação. O que mais me importa no início é saber 
quanto e quão rapidamente posso aprender a respeito dos estudantes. Para 
mim, este é um momento experimental. Procuro usar exercícios que ao 
mesmo tempo me eduquem e eduquem os estudantes: leituras breves, 
redações, experiências de debates e reflexão, e mantenho meus planos de 
curso limitados e frouxos. Faço um voo sem instrumentos, muitas vezes 
sem um planejamento completo do curso ou uma lista de leituras que 
deem a segurança de uma ordem com a qual estou familiarizado. Quero 
aprender com eles quais seus verdadeiros níveis cognitivos e afetivos, 
como é sua linguagem autêntica, que grau de alienação trazem para o 
estudo crítico e quais suas condições de vida, como fundamentos para o 
diálogo e o questionamento. Os estudantes se motivam fora do processo 
de aprendizagem quando o curso existe antecipadamente de maneira 
completa na cabeça do professor, no programa ou na lista de leituras, ou 
nas exigências dos órgãos do governo. Você percebe o que há de morto 
nisso? A aprendizagem já aconteceu em alguma outra parte. O professor 
simplesmente utiliza uma arquitetura construída em outro lugar, simplesmente 
relata conclusões a que se chegou em outro lugar. O estudante decora o que lhe é 
dito. Existe muita pressão para que se ensine desse modo tradicional. Em 
primeiro lugar porque é familiar e já está funcionando, mesmo que não dê certo 
em classe. Em segundo lugar porque ao afastar-se do programa-padrão você 
pode ser tachado de rebelde ou descontente, e estar sujeito a alguma coisa que 
pode vir dos pequenos aborrecimentos até a demissão. 
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Como é que posso motivar os estudantes, a menos que eles atuem comigo? 
Inventar um curso que se desenvolva com os estudantes enquanto vai sendo 
ministrado ao mesmo tempo é excitante e produz ansiedade. Sinto-me ansioso no 
correr desse processo criativo, esperando para ver se todos os fios vão se juntar, 
mas sei que essa abertura é necessária para superar a alienação dos estudantes, 
que é o maior problema do aprendizado nas escolas. Onde aprender a fazer este 
tipo de ensino? Fazendo-o. Infelizmente, os departamentos acadêmicos e as 
escolas de educação desestimulam os professores a fazer experiências. (p.17)  

 

Ouvir os alunos e trazer para dentro da sala os seus interesses foi essencial para o bom 

desenvolvimento do novo projeto e principalmente para o relacionamento deles em relação 

a nós. Atualmente eles abraçam, sorriem, brincam e não agem mais de forma hostil como 

faziam no começo. A nossa nova postura contribuiu para o envolvimento dos educandos 

com as atividades propostas e de forma ainda sutil para o despertar do interesse pela língua 

inglesa. E o que não pode deixar de ser mencionado é o quão gratificante tem sido ver a 

mudança deles em um trabalho que vem sendo prazeroso para nós e para eles. Nós estamos 

amadurecendo como professoras e eles como estudantes, cidadãos e indivíduos capazes de 

ser, agir e criar.  
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RESUMO 
Cada dia que passa a opinião se faz mais importante. E não é diferente quando se trata da 
opinião de formadores das mesmas. A presença de formadores de opinião é tão importante 
no contexto da comunicação, que o IBOPE Inteligência criou uma nova metodologia de 
pesquisa qualitativa, voltada para a análise de conteúdo produzido em blogs brasileiros e 
em comunidades sociais, ou seja, toda uma estrutura voltada à internet. O presente texto 
apresenta conceitos e discute a respeito dos formadores de opinião, por meio de autores e 
entrevista. 

PALAVRAS-CHAVE: formadores de opinião; Two-Step-Flow; internet. 
 

QUEM SÃO OS FORMADORES DE OPINIÃO? 

O presente texto tem como proposta apresenta o modelo de comunicação criado por Paul 

Lazarsfeld, intitulado Two-Step-Flow, no contexto comunicacional atual.  

Paul Felix Lazarsfeld foi um sociólogo austríaco, nascido em 1901 que imigrou para os 

Estados Unidos em 1930 e permaneceu lá até sua morte em 1973. Foi responsável por 

grandes contribuições metodológicas e científicas no campo dos estudos de opinião pública, 

marketing político e mídia de massa. Atualmente é considerado um dos mais importantes 

sociólogos do século XX.  

As teorias e concepções de Lazarsfeld ganharam destaque após a análise do comportamento 

dos eleitores na eleição presidencial americana de 1940. A partir da data, o autor publicou 

duas de suas principais obras, em 1944 “The People’s Choice” e em 1954 ‘Voting´, que 
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consistiam em explorar e analisar como a comunicação de massa é capaz de influenciar o 

eleitor na decisão do voto. Segundo as concepções de Lazarsfeld a comunicação de massa 

atuava em um modelo de “dois níveis”, o Two-Step-Flow. De acordo com o autor, o fluxo 

de informações transmitido pelos meios de comunicação de massa não atinge o público 

amplo de maneira direta, mas através de formadores de opinião, ou seja, indivíduos que se 

tornam referência para os demais graças a sua particular expertise em determinado assunto 

e que transmitem ao público as informações veiculadas pelos meios de massa.  

O fluxo de duas etapas de comunicação “Two-Step-Flow”, consiste na ideia de que a 

maioria das pessoas formam suas opiniões sob a influência de formadores de opinião, que 

por sua vez são influenciados pelos meios de comunicação de massa.  

O modelo determina ainda que os indivíduos não são peças isoladas na sociedade, mas 

membros de grupos sociais em interação constante, fato que condiciona o seu envolvimento 

com os media. Este modelo tem sido alvo de várias críticas, na evolução recente dos 

estudos mediáticos, mas permanece como um marco relevante nesta área de conhecimento, 

a partir do qual se estabeleceram outras teorias explicativas das relações entre os indivíduos 

e os meios de comunicação social. (BELTRÃO, 2001, p. 70). 

Segundo Toussaint, líderes de opinião são “os indivíduos que recebem em primeira mão as 

informações dos meios para transmiti-las depois a pessoas desvinculadas disso, mas 

incluindo a sua própria interpretação da informação recebida.” (TOUSSAINT, 1992, p. 32). 

A presença de formadores de opinião é relativamente grande nos dias atuais, para tanto, foi 

criada através do IBOPE Inteligência uma nova metodologia de pesquisa qualitativa, 

voltada para a análise de conteúdo produzido em blogs brasileiros e em comunidades 

sociais. Segundo o IBOPE, o objetivo é identificar os formadores de opinião com alto 

capital social, inclusive internautas com grau de influência suficiente para difundir 

informações e opiniões de peso entre sua rede de contatos (e sua ampla e fiel audiência), 

ajudando a persuadir as decisões de compra alheias. 

Assim a internet é vista como um dos meios que mais possuem a presença de formadores de 

opinião e é através dela que podemos nos aproximar deles. 
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Segundo o publicitário Duda Mendonça, em uma entrevista para o Portal Folha De S.Paulo, 

os formadores de opinião antigamente eram os jornalistas, a imprensa, mas hoje isso se 

inverteu e quem se tornou formador de opinião foi o povo (o igual). Quem exerce influência 

sob um indivíduo são aqueles que fazem parte do seu vínculo social (colegas de trabalho, 

amigos, família etc).  

Duda Mendonça também explica que na propaganda política a função de uma campanha é 

“dar argumentos” para o eleitor, e assim aquele eleitor que possuir mais argumentos 

contagiará as pessoas ao redor de seus grupos sociais.  

Os formadores de opinião exercem uma grande reponsabilidade dentro da midia. Na 

publicidade quem fiscaliza se a comunicação do formador de opinião pode causar algum 

tipo de dano para o consumidor é o Conar. No Artigo 27, § 9º/anexo "Q"   - Testemunhais, 

Atestados, Endossos, o CONAR declara que: “Testemunhal é o depoimento, endosso ou 

atestado através do qual pessoa ou entidade diferente do Anunciante exprime opinião, ou 

reflete observação e experiência própria a respeito de um produto.” 

Os formadores de Opinião são aqueles que servem como modelo de observação e imitação 

de determinados grupos sociais.  

 

O aprendizado seria excessivamente trabalhoso, para não mencionar perigosos, 
se as pessoas dependessem somente dos efeitos de suas próprias ações para 
informá-las sobre o que fazer. Por sorte, a maior parte do comportamento 
humano é aprendido pela observação através da modelagem. Pela observação 
dos outros, uma pessoa forma uma ideia de como novos comportamentos são 
executados e, em ocasiões posteriores, esta informação codificada serve como 
um guia para a ação. (BANDURA, 1977, p.22).  

 

Beltrão (2001, p.68) afirma que indivíduos intimamente relacionados tendem a ter opiniões 

e atitudes comuns e relutam em abandonar o consenso do grupo, mesmo que os argumentos 

dos meios de comunicação coletiva lhes pareçam atraentes.  

Segundo o autor: 
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Líder de Opinião tem essa capacidade: é um tradutor que não somente sabe 
encontrar palavras como argumentos que sensibilizam as formas pré-lógicas que, 
segundo Levy Bruhl, Bastide, Malinowsky e outros sociólogos, antropólogos e 
psicologistas, caracterizam o pensamento e ditam a conduta desses grupos 
sociais. (ibid., p.70). 

 

OBJETIVO 

Identificar com base no modelo Two-Step-Flow como os formadores de opinião exercem 

influência sob os consumidores na internet.  

METODOLOGIA  

Inicialmente é necessário o levantamento de informações já existentes sobre o tema, para 

tanto, a pesquisa Exploratória de Dados Secundários, com pesquisas em livros e sites com 

credibilidade no assunto, é fundamental. O próximo passo é por meio de estudos de casos e 

acesso às Pesquisas de Comportamento do Consumidor, conhecer mais a respeito dos 

formadores de opinião. A Pesquisa de Opinião Profissional, com formadores de opinião, 

será importante para a compreensão do trabalho. Essa pesquisa será realizada por meio de 

entrevista sistematizada com weblíderes, formadores de opinião da internet. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora o trabalho não tenha um resultado, percebe-se que os formadores de opinião 

exercem uma grande reponsabilidade dentro da midia, sobretudo na internet, nos tempos 

atuais. Na publicidade quem fiscaliza se a comunicação do formador de opinião pode 

causar algum tipo de dano para o consumidor é o Conar, uma vez que formadores de 

Opinião são aqueles que servem como modelo de observação e imitação de determinados 

grupos sociais.  
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RESUMO 
O paper apresentado a seguir é a síntese do projeto de iniciação científica (PIBIC), em 
andamento desde março de 2014. O projeto tem como proposta fazer o estudo, a análise e 
compreensão dos slogans utilizados pelas instituições financeiras no Brasil. Como o projeto 
está em andamento, este texto apresentará as principais partes já edificadas do trabalho, 
mostrando a importância da elaboração de um bom slogan para a consolidação de uma 
marca e como o slogan e a marca são importantes para instituições financeiras. 

PALAVRAS-CHAVE: Publicidade; slogan; instituições financeiras; marcas. 
 

INTRODUÇÃO 

O slogan se aproxima muito do haicai, que é um pequeno poema composto por 17 sílabas, 

que são distribuídas esquematicamente em três versos. Mas o que caracteriza este modelo 

de poema é o caráter emotivo/sensorial. Sendo assim, Celso Figueiredo (2005, p.46) 

explicou de uma forma clara sobre a importância do slogan nos tempos primórdios:  

 

O slogan migrou do título para a posição da assinatura. Do grito de guerra dos 
clãs escoceses ao complemento da marca                                                                          
anunciante dos dias atuais, o slogan manteve a ideia de                                                                             
reconhecimento, de distinção entre as marcas (ou clãs), de                                                                           
determinação da origem da mensagem. 
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Ainda que, neste estudo, o slogan seja analisado dentro da proposta do conceito brasileiro 

de propaganda, é interessante analisar que estudos referentes a respeito de slogans e marcas 

em diversas publicações, mostram o quanto marcas podem influenciar no comportamento 

do consumidor. Sendo assim, compreende-se porque grandes empresas investem na 

elaboração da marca e do slogan.  

À medida que se lê mais sobre os slogans é inevitável compreender que ele é uma forma de 

junção da marca com uma frase de impacto. Uma junção que carrega a imagem da marca 

por muito tempo, já que demora anos para construí-la, e também um bom tempo para mudá-

la. Por isso é tão essencial que se tenha muita cautela e instrução para não errar ao criar um 

slogan para alguma marca. 

O slogan ganha uma importância histórica quando se trata de consolidar a marca de uma 

Instituição Financeira, ou seja, os grandes bancos brasileiros não deixam de utilizar slogans 

para fortalecer e posicionar a marca. 

Neste estudo, o foco será o slogan do Banco do Brasil. Existe uma cultura do Banco do 

Brasil em ser a solução em serviços e intermediação financeira, atender às expectativas de 

clientes e acionistas, fortalecer o compromisso entre os funcionários e a empresa e 

contribuir para o desenvolvimento do país. 

O Banco do Brasil possuía o slogan - O banco do seu bolso - que trazia a imagem para o 

seu cliente, e também para atrair novos, que é um banco no qual é acessível tanto nos 

valores de encargos a serem pagos mensalmente, quanto para a imagem que é algo tão 

flexível e acessível que dá para carregar no seu bolso. Porém essa mudança de slogan e 

mudança de perfil da marca ocorreu devido há um fato histórico já que havia entrado em 

vigor a “Lei da Livre Opção Bancária” que permitiu que o cidadão migrasse de instituição 

sem quaisquer ônus. Então o BB se viu na necessidade de criar uma estratégia, no caso, um 

novo slogan, para não perder seus clientes, e atrair novos correntistas.  

O slogan remeteu ao sentido ambíguo por poder ser interpretado por diversas maneiras, mas 

que em todos os sentidos, carregava a ideia positiva da marca; e isso foi essencial. Luiz 

Carlos Iasbeck (2002, p.53) trata desse mesmo assunto: 

 



 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 
 

  
 

 

 489 

O que os bancos vendem é o próprio meio compra: o dinheiro. Este 
metacomércio, altamente competitivo, não pode prescindir da publicidade. E 
mais: necessita atuar num tipo muito especial de comunicação, capaz de 
sensibilizar e mobilizar favoravelmente seus potenciais usuários, de forma não 
só a atraí-los como também a mantê-los em constante reciprocidade. 

 

No decorrer dos anos, o Banco do Brasil passou por diversas alterações em seus slogans, 

chegou a sofrer sanções por ser acusado de propaganda enganosa devido a um de seus 

slogans, e ganhou algumas renomadas premiações que, direta ou indiretamente, eram 

reflexo de seu slogan da época. 

 

JUSTIFICATIVA 

O motivo pelo qual surgiu o interesse de realizar uma pesquisa sobre este tema foi para 

compreender sobre a importância da utilização de slogans nas instituições financeiras no 

Brasil. É um tema instigante, uma vez que as instituições financeiras são marcas de 

credibilidade e muito respeitadas pelo consumidor. Afinal, depositar dinheiro em um lugar 

é no mínimo confiar nesse lugar. E nada mais sólida que a imagem de um banco.  A partir 

daí, o estudo foi tomando forma, com pesquisa em sites, livros, e na mídia de massa. 

  

OBJETIVO PRINCIPAL 

Verificar como os slogans são utilizados pelas instituições financeiras no Brasil. Levando 

em consideração a hipótese dos bancos serem grandes anunciantes da mídia de massa e dos 

principais bancos utilizarem slogans em suas mensagens publicitárias. 

 

OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

Pesquisar casos onde o slogan apenas acompanha a marca; verificar o tempo que o slogan 

fica com a marca e qual o critério é utilizado para a alteração do mesmo; verificar como os 

criadores de slogans, como os redatores publicitários, elaboram algumas frases que tiveram 

sucesso para a marca; entender como algumas empresas mantêm depois de décadas o 
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mesmo slogan, e que ainda assim, o slogan pode causar impacto no seu público. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia usada nessa pesquisa é a qualitativa devido ao foco ser algo não mensurável, 

e por não poder ser traduzido em números quantificáveis. A pesquisa qualitativa tem 

característica de Pesquisa Exploratória porque estimula o entrevistado a se expressar 

livremente sobre o assunto em questão. E metodologia qualitativa entende-se por: 

 

Outra característica importante da metodologia qualitativa consiste na 
heterodoxia no momento da análise dos dados. A variedade de material obtido 
qualitativamente exige do pesquisador uma capacidade integrativa e analítica 
que, por sua vez, depende do desenvolvimento de uma capacidade criadora e 
intuitiva. A maior dificuldade da disciplina da disciplina de métodos e técnicas 
de pesquisa está na dificuldade de ensinar como se analisa os dados – isto é, 
como se atribui a eles significados – sendo mais fácil ensinar a coletá-los ou a 
realizar trabalho de campo. A intuição aqui mencionada não é um dom, mas uma 
resultante da formação teórica e dos exercícios práticos do pesquisador. Já no 
desenvolvimento do emprego de metodologias quantitativas, o que se procura 
justamente contrário, isto é, controlar o exercício da intuição e da imaginação, 
mediante a adoção de procedimentos bem delimitados ou permitam restringir a 
ingerência e a expressão da subjetividade do pesquisador (MARTINS, Heloisa 
H. T. de S, 1991, p. 162). 

 

A Análise do Discurso também contribuirá com o estudo, uma vez que por meio da AD, 

pode-se verificar a questão da linguagem verbal e visual do slogan e sua relação à marca, 

assim como com o contexto da campanha analisada. 

 

RESULTADOS 

Como o projeto está em andamento, não se chegou a uma conclusão. Porém por meio de 

leituras abrangentes e específicas, assim como do levantamento de material a respeito de 

slogan de bancos, sobretudo de grandes bancos, existente na mídia de massa, que o trabalho 

está no caminho certo. O foco será nos slogans do Banco do Brasil, por ser 
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reconhecidamente uma marca de credibilidade, top of mind e por utilizar seu slogan com 

seriedade.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em síntese, fica evidente que os slogans são tão importantes para a edificação de uma 

marca quanto a própria marca, já que se não houver uma boa estratégia por trás de um 

slogan pode-se derrubar até mesmo empresas com anos de história no mercado. Por que 

isso acontece? Porque o slogan é a alma de uma empresa, é onde se pode transmitir toda a 

visão que existe na marca para os consumidores, quiçá por infinitas gerações, e com isso 

tornar a marca indelevelmente conectada com o seu slogan. Aquele slogan que fez a 

empresa se solidificar no mercado, mudar a imagem “normal” que o público fazia dela, 

criar uma nova imagem, atrair novos clientes, ser conhecida cada vez mais em novos 

territórios, ultrapassar oceanos através da internet e de sua popularidade pelo seu slogan. 

Tudo isso parece soar clichê, mas, no entanto, é o que os estudos que se têm sobre slogans 

até hoje pesquisados na história da publicidade mostram. Portanto, o slogan que marca e 

que pode consagrar a marca, é o que fica na mente das pessoas, gera uma identificação do 

consumidor. Este slogan contribuirá para que grandes marcas, como a de uma instituição 

financeira como o Banco do Brasil, seja aceita, respeitada e reconhecida pelo consumidor.   
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RESUMO 

Diante da contemporaneidade, a internet tornou-se um vínculo forte entre o consumidor e a 
empresa. Nela, encontram-se diversas formas de ‘transmitir-se’ e manter presença nas 
mentes dos consumidores, como é o caso do YouTube. A partir disso delineia-se o projeto, 
cujo objetivo é compreender “qual motivo levaria as agências de publicidade veicularem a 
mensagem dos seus clientes no site YouTube?”.  Conhecer as diferentes formas de anúncios 
no site, assim como a propaganda veiculada nesse veículo e saber a opinião do profissional 
da publicidade a respeito do YouTube fazem parte do conteúdo do texto.   
PALAVRAS-CHAVE: comunicação; propaganda; internet; YouTube; filmes publicitários. 
 

INTRODUÇÃO 

A internet ocupa espaço no dia-a-dia dos consumidores. Sua importância é tanta que é 

possível encontrar a interação de empresas em mídias sociais, sites próprios e também a 

veiculação de propagandas no YouTube. Nesse estudo, a proposta é analisar, dentro da 

proposta de recorte, vídeos publicitários veiculados no Youtube, em 2014. Vídeos esses, 

feitos por agências, produtoras e empresas. O estudo parte do questionamento: qual motivo 

levaria as agências de publicidade veicularem a mensagem dos seus clientes no site 

YouTube? Uma investigação que envolve livros que abordam o tema, sites como 

referência, opinião de profissionais atuantes em agências e verificação dos vídeos.  

Fundado em junho de 2005 por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, o YouTube, 

trouxe diversas funcionalidades e transformou-se rapidamente em um viral. Sem 

competidores à altura, não havia formas de barrar seu crescimento, sendo assim, em 
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outubro de 2006 a Google conseguiu compra-la por $1,65 bilhão , segundo Penenberg em 

seu livro Viral Loop.   

Os vídeos trazem possibilidade de visualizar os views (quantidade de pessoas que 

assistiram), deixam seus visitantes darem sua opinião a respeito deles clicando em “gostei” 

ou “não gostei” dando aos produtores um parâmetro geral.   

O YouTube possui uma parte de mídia social, a ideia de manter as pessoas dentro do site 

desenvolveu sua parte de interação. Com isso, é possível ter a própria página, postando 

vídeos em formatos diferentes, ver as atividades recentes feitas, ver as discussões sobre seu 

canal, etc. Além de aumentar o tempo de permanência das pessoas, também serve para 

incentivar a ter um cadastro no site e se relacionar nele do que simplesmente ser um 

receptor. “...se cadastrar e iniciar relacionamentos com o site, assim como um desejo de 

encorajar anunciantes a atuarem dentro do YouTube e não só colocar anúncios no 

YouTube”. (BURGUES;GREEN, 2009, p. 138) 

Uma das características presentes também no YouTube, são os haters pessoas podem se 

esconder em perfis falsos e desferem comentários hostis referente aos trabalhos postados. 

Não são críticas, mas comentários de ódio, ameaças, agressões morais, sem o menor pudor.  

 

Qualquer crítica, para ser considerada como tal, deve vir com argumentos, 
embasamento e, se possível, uma ideia de solução. [...] para fugir 
exatamente da temática hater (em português, seria algo como 
“odiador”)... (NETO FELIPE, 2013, pg.63) 

 

A cultura participativa, presente no YouTube, é a interação entre tecnologias digitais mais 

acessíveis, convida o consumidor a participar da produção do conteúdo e sua circulação. 

Além disso, há a presença cada vez da cultura popular, como receptor e produtor. É 

necessário que entendamos que aqueles que fazem upload (carregam vídeos no site), 

também assistem e comentam dentro desse universo. “Cultura popular se distingue da alta 

cultura por meio de suas condições de produção e consumo dentro do capitalismo, assim 

como por sua estética e identidades correspondentes”. (BURGUES;GREEN, 2009, p.30) 
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A PROPAGANDA E SUA EFICÁCIA NA SEGMENTAÇÃO 

Existem algumas formas de veiculação no site, é possível a venda de espaço tanto no site 

como no mobile. Dentre as diversas opções voltadas para o site é possível destacar três para 

a veiculação de filmes sendo elas: anúncios em vídeo In-Stream, Transmissão ao vivo em 

anúncios e o TrueView Ads.  

O In-Stream pode ser executado em players de vídeo mostrados nas páginas de vídeo no 

YouTube e em páginas de canais de vídeos em destaque. Além do www.youtube.com, esses 

anúncios podem ser executados também no celular, TV conectada e em propriedades do 

console de jogos do YouTube, assim como na rede do Google Video e em players 

incorporados do YouTube. Eles são exibidos quando um usuário reproduz o vídeo no início, 

em pontos durante o vídeo ou após sua reprodução final. O padrão desse tipo de vídeo 

podem ter no máximo 15 segundos sendo esses obrigatórios. Os de 30 segundos não 

ignoráveis de duração são permitidos em um subconjunto de inventário e não podem ser 

utilizados no produto Primeira exibição.  

A transmissão ao vivo em anúncios ocorre a partir de um canal do YouTube controlado 

pelo anunciante. Um requerimento obrigatório dessa forma de propaganda é o anunciante 

necessita contratar uma empresa de codificação para configurar, testar e monitorar a 

transmissão ao vivo. A não ser que a empresa já tenha feito o treinamento do YouTube, ela 

terá de ser treinada antes da transmissão ao vivo.  

O vídeo TrueView são os vídeos do YouTube e os anúncios em vídeo que podem ser 

criados com o AdWords para vídeo. As regras aplicáveis a anúncios de texto geralmente são 

aplicáveis também a anúncios em vídeo TrueView. Segundo Davi Cosso, que atualmente 

trabalha com a área de vendas de espaço publicitário voltada para o Google diz que o 

TrueView possui variações como in-stream (aparece antes do vídeo que vamos assistir e 

pode ser pulado após cinco segundos), o in-display ( que pode aparecer em busca do site e 

nas sugestões próximas a outros vídeos) e o Masthead que aparece na homepage. 

Além de poder optar por esses formatos, é possível segmentar para o público de desejo. É 

possível segmentar para idiomas e locais geográficos específicos. Podendo escolher quem 

são, onde estão localizados, no que estão interessados e idades específicas. É fornecido 
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também através da ferramenta Analytics do YouTube dados para compreender quem está 

assistindo aos vídeos e como estão interagindo com ele.  

Ele não oferece compromisso de tempo ou requisito de gasto mínimo, o anunciante só paga 

quando alguém opta por assistir o vídeo.  

 

DESAFIO PORQUE SIM E A VEICULAÇÃO NO SITE 

Conhecendo as formas de divulgação dos filmes publicitários no site e suas facilidades, é 

possível pensar que a divulgação tende a ser mais eficaz por atingir o público diretamente. 

Segundo Lucas Monteiro que trabalha em mídia na agência A2C, em entrevista no dia 11 

de setembro de 2014, diz que é possível atingir o target com a campanha no site devido à 

segmentação que é proposto no YouTube para entregar a campanha às pessoas corretas. 

Além disso, Monteiro fala que é interessante trabalhar em algo focado para a internet com 

uma linguagem diferenciada, mas não é o que ocorre em boa parte das campanhas.  

Exemplo de Campanha que pode demonstrar essa ideia de segmentação e com uma 

linguagem diferenciada com entrada dos vídeos para o YouTube no True View é O 

Movimento “Porque Sim.” lançada pela agência Leo Burnett TailorMade. Dividida em seis 

vídeos, o “Desafio porque sim” foi montado com os blogueiros e vlogueiros Cid do Não 

Salvo e Rodrigo do Jacaré Banguela. As provas trazem situações divertidas e inusitadas, 

onde a resposta para estarem fazendo aquilo era “porque sim.”.  

Monteiro afirma que é possível ver até mesmo projetos especiais em parceria com o 

YouTube, em que o anunciante cria um ambiente diferenciado de canal para servir 

conteúdo a estes usuários. Ainda na campanha da Skin durante o período do Desafio porque 

sim, além da divulgação no TrueView dos desafios, foi criado no canal da Skin no 

YouTube uma outra ala para acessar diretamente os vídeos relacionados a essa campanha, 

podendo usar de exemplo para esse tipo de situação.  

Ainda em relação à Schin, a página do YouTube para a campanha foi personalizada com a 

parte #PQSIM, e com a divulgação dos vídeos em ambos blogs. Os vídeos já contam com 

mais de 300 mil visualizações, seu último vídeo postado dia 06/06/2014 encerra o desafio. 
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Diferente das veiculações da TV, a internet apresenta uma nova linguagem com desafios, 

usando formadores de conteúdo para interagir com os públicos que os seguem, mas ainda 

pegando a mesma essência da campanha. Segundo Ribeiro Augusto (2013), “O bom 

comunicador digital é aquele que consegue usar o ambiente de comunicação para atingir os 

seus objetivos estratégicos”. 

Sugerir que parte da campanha seja veiculada no YouTube parte por meio da agência ao 

invés de já existir interesse pelas empresas. Entretanto, quando há a proposta de veiculação 

eles sentem-se confortáveis em alguns aspectos e desconfortáveis em outros afirma 

Monteiro. O conforto é a forma de venda da plataforma TrueView onde paga-se apenas pela 

visualização completa do vídeo. Outro fator que pode atrair também é poder medir toda a 

ação online, diferente dos outros veículos de mídia off-line. Entretanto, o fator de 

desconforto por parte das empresas é não poder controlar onde o comercial vai ser 

veiculado e se os resultados são fidedignos.  

Lucas Monteiro afirma que é possível alcançar os públicos que são de interesse da marca, e 

a custos baixos. Entretanto, se é possível atingir diretamente o target por meio da 

segmentação, e a custos baixos comparado com outros veículos de mídia off-line, o que é 

importante nessa divulgação? Seriam os views? Lucas fala que geralmente é a principal 

métrica, mas anunciantes mais experientes esperam outros tipos de conversão a partir da 

campanha de vídeos.  

Quando se trata sobre os objetivos da campanha, a empresa deseja que a partir do vídeo 

mostrado o usuário venha a tomar algum tipo de ação no site. Não somente isso, para 

analisar os resultados de uma campanha a agência traça KPIs que devem ser alcançados, e 

são criados com base em estimativas de outras campanhas e do mercado. Em relação ao se é 

fácil analisar o retorno da campanha Lucas Monteiro diz que alguns resultados são 

subjetivos, como o reforço de branding, mais difícil de mensurar, já outros são diretos, 

como saber as visualizações, visitas, vendas em e-commerce.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 
 

  
 

 

 498 

Através da conversa com um profissional de mídia, livros e sites é possível concluir que 

para desenvolver filmes publicitários voltados para o YouTube a segmentação é um dos 

pontos positivos do site e importantes, pois é possível atingir diretamente o target. Além 

disso, o preço mostra-se ser atrativo e a forma de pagar somente quando assistido torna a 

veiculação no site mais interessante. São importantes as visualizações, mas não é a única 

forma de métrica para o site. Conhecer sobre o site, quem é o público dele, sua cultura e 

como funciona são motivos importantes para a divulgação, mas mesmo que exista a 

possibilidade de divulgação com uma linguagem diferenciada nesse veículo não é o que 

ocorre em boa parte das campanhas podendo ser mais explorada.  
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TÍTULO 

Autoras: Bárbara Mássimo, Juliana Ogata 
Curso: Publicidade e Propaganda 
E-mail: barbaraandrade_3@hotmail.com; juliiana_ogata@hotmail.com 
Orientador: Denise Paes 

INTRODUÇÃO 
                       Desde a sua existência o homem adquiriu entre os demais seres a capacidade 
de comunicar-se com o outro de forma racional, a partir de então passam a viver em 
sociedade, temos registros históricos que mostram como ele registrava seus feitos e crenças 
nas rochas, desenvolvendo então as primeiras artes da história. 
  Dentre os diversos movimentos artísticos apresentados no decorrer da 
evolução humana, um deles nos despertou um sentimento novo, que a partir de 
representações geométricas, enfatiza em sua essência a existência de uma nova dimensão 
acima de nossos sentidos. Essa arte chamada de Suprematismo foi considerada por seu 
criador Kasimir Malevish, uma manifestação do subconsciente, pois ela é infinita e vai alem 
do consciente e a torna maior que todas as artes. 
  Utilizamos para nossa peça formas e cores do suprematismo, ligadas às cores 
aplicadas na publicidade. O preto e o branco inserido representam o infinito no 
Suprematismo e o vermelho que na publicidade aumenta a atenção, é estimulante e 
motivador. 
  Levando-se em consideração esses aspectos aplicamos esta arte a nossa  
marca, para que a experiência de consumir nossos produtos, leve nosso cliente a outro 
estado de espírito, um estado de nirvana, que pode ser afirmado pelo movimento 
Suprematista. 
 

REFERENCIAL 
             O fundador do Suprematismo (1925)  Malevich (1878-1935), inspirou-se a 
partir de formas geométricas, e tinha como objetivo dar à obra espiritualidade, silêncio, 
leveza e desmaterialização, aproximando-se do sagrado da forma mais simples e abstrata 
possível. Este movimento representa a pureza, levada ao extremo. 
            O movimento faz uso de cores primárias e secundárias, utilizando-se de 
sobreposição de imagens em fundos neutros (geralmente brancos), suas formas geométricas 
fundamentam-se em linhas retas, principal forma que simboliza a ascendência do homem 
sobre o caos da natureza.   
  

OBJETIVOS 
                     A finalidade do trabalho foi interligar o mundo capitalista contemporâneo em 
que vivemos, com a arte suprematista de Malevich do século XIX, traçando a 
especificidade do Suprematismo para a publicidade de uma marca atual. 
 

METODOLOGIA 
                    Nossa principal fonte de informação foram as aulas de História da Arte 
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aplicadas pela Professora Denise Paes no 5º semestre do curso. Além das aulas, nosso 
suporte foi a apostila disponibilizada pela mesma. Contando, também, com o apoio de sites 
como Itaú Cultural e InfoEscola. 
 

DESENVOLVIMENTO 
                  Foi nos dados o tema Suprematismo para o desenvolvimento da publicidade de 
uma marca atual, interligando os conceitos suprematistas. 
 

RESULTADOS OBTIDOS 
                Obtivemos maior abrangência no conhecimento teórico e prático sobre o 
Movimento Suprematista. Portanto, conseguimos aplicar uma arte do século XIX, em que 
seu principal foco é a simplicidade, na publicidade do século XXI, no qual sua arte apela 
para o lado mais chamativo, trazendo equilíbrio entre os dois períodos. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
             Com isso, desenvolvemos a obra inspirada nos conceitos suprematistas de 
Malevich, usando as formas geométricas e a cor predominantemente vermelha, criando uma 
ligação racional com o logo da empresa. Além de usarmos a leveza e o minimalismo já que 
trata-se de uma marca que leva estes conceitos junto à sua imagem. 
 

REFERÊNCIAS 
InfoEscola: http://www.infoescola.com/movimentos-artisticos/suprematismo/ 
Itaú Cultural: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3842/suprematismo 
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Análise da Empresa Me Gusta Picolés 
Artesanais 
André Mathias Tamantini, Lucas Mattara 
Alba dos Santos, Thais Gonçalves Mariano, 
Publicidade e Propaganda, e-mail: 
andre.m.t@hotmail.com, 
tgoncalvesmariano@gmail.com, 
lucas.mattara0@gmail.com. 
Orientadora Maria de Lourdes Bacha, email: 
lourdesbacha@gmail.com 

Desenvolvimento 
Uma campanha publicitária na era das novas 
tecnologias gera uma divulgação muito 
dinâmica, o que envolve sempre uma 
ligação direta dos principais meios de 
comunicação e canais disponíveis para se 
trabalhar a marca.  Assim, uma junção da 
análise do mercado em que a empresa atua e 
um planejamento específico, resultam em 
uma nova e eficaz segmentação da marca. 

 

Introdução 
Atualmente as organizações comerciais 
estão, cada vez mais, em busca de 
compreender e melhorar o processo de 
comunicação, tendo em vista que esse 
fenômeno melhora a relação entre todos os 
colaboradores da empresa e, por 
consequência, faz com que ela seja 
impulsionada a uma promoção e 
crescimento mais rápidos, pautados de 
eficiência e qualidade. Por essa razão, o 
tema pode contribuir como uma ferramenta 
de compreensão dentro da comunicação 
publicitária atualmente. 

Referencial 
"Gestão de Produtos, Serviços, Marcas e 
Mercados".  
Aborda todo o processo de planejamento de 
marketing de produtos, envolvendo  
estruturação organizacional de marketing e 
gerência de produtos, análise da situação;  
desenvolvimento e seleção das estratégias de 
marketing.  
 

Resultados obtidos 
O maior resultado obtido foi a 
consodalização da marca no mercado e o 
premio da revista Veja sp, onde o Me Gusta 
Picolés foi eleito o melhor da cidade 
concorrendo com outros sorvetes de 
diferentes segmentos. 

Objetivos 
O presente trabalho consiste em analisar a 
empresa Me Gusta Picolés Artesanais para 
entender sua situação de mercado e 
divulgação da sua marca, propondo uma 
solução por meio de uma campanha de 

Considerações finais 
Uma campanha bem feita, um produto bem 
trabalho em todos os sentidos, uma boa 
noção de marketing e principalmente do 
mercado que ele está atuando faz com que o 
produto seja um sucesso e o retorno venha o 
mais rápido possível. 



 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 
 

  
 

 

 504 

publicidade e propaganda. O Me Gusta Picolés atuamente é o melhor 
sorvete da cidade, porque todos os pontos 
citados acima foram muito bem executados. 

Metodologia 
O desenvolvimento do tema contou com 
pesquisas de opinião de mercado, 
quantitativas e qualitativas, análise swot, 
posicionamento estratégico e classificação 
de macro e micro ambientes.  

Referências 
 
NAJIB MATTAR, Fauze; OLIVEIRA, 
Bráulio; J. DE QUEIROZ, Maurício; 
STIRBOLOV MOTTA, Sérgio Luis; 
Gestão de Produtos, Serviços, Marcas e 
Mercados. São Paulo, Atlas, 2009. 
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INTRODUÇÃO 
O trabalho de conclusão de curso apresenta a empresa Glasser, com enfoque na análise 
de seu serviço de fabricação e vendas de pranchas e acessórios de surf como seu 
segmento de venda. Ao expor a gestão e o posicionamento da empresa, apresenta-se um 
breve, histórico de seus serviços e sua missão e filosofia, seu posicionamento 
estratégico, estilo de gestão dos recursos humanos, além de informações sobre sua 
estrutura física e de sua estratégia. 
O mercado do surf e esportes está em um potencial crescimento e vivenciando um 
cenário favorável e competitivo. A partir das informações macro-ambientais esse 
trabalho aponta as oportunidades e ameaças consideradas na análise do segmento em 
desenvolver um plano estratégico e uma campanha publicitária mais assertiva.  

REFERENCIAL 
Este pôster tem como referencia todo o posicionamento que buscamos aplicar na marca 
Glasser no mercado de Surf. 

OBJETIVOS 
• Fortalecer a marca e rejuvenescê-la ao mesmo tempo. 
• Gerar maior número de vendas de produtos. 
• Reposicionar a marca em relação aos concorrentes. 
• Pesquisa de público-alvo que quer ter um produto da Glasser. 
• Aumentar fluxo de visitas no hot site. 

METODOLOGIA 
Trabalho de conclusão de curso seguindo as normas da ABNT criando um plano de 
comunicação e uma campanha publicitária de acordo com o plano desenvolvido. 

DESENVOLVIMENTO 
Para entender melhor o mercado do surf e levantar as forças e fraquezas, esse  
trabalho aprofundou-se em informações sobre os e serviços oferecidos; o 
relacionamento da companhia com os fornecedores; estrutura utilizada e o  
público alvo. 
Ressaltam-se também as características dos seus principais concorrentes, para  
entender os pontos em que a fábrica Glasser é superior e onde a empresa pode  
trabalhar para superá-los. Será analisado também seu macro e micro ambientes para 
assim compreender as necessidades deste público. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este pôster é uma previa de todo o trabalho que vai ser desenvolvido. 
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Projeto Experimental 
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RESUMO 
Inaugurada em 1º de março de 1938, inicialmente como um negócio de exportações para a 
China, a empresa já tinha suas próprias máquinas e operações de manufatura e vendas 
dando assim sugestões do que poderia vir a ser. 
Nos anos seguintes a corporação passeou por produções de açúcar, mercado de seguros, loja 
de departamento, até um canal de televisão e um jornal e em fim, somente em 1969 
fundaria a SAMSUNG ELETRONICS. 

A marca hoje é sinônima de alta tecnologia e inovação por meio de lançamentos bem 
sucedidos como o menor e mais leve gravador de vídeo; a primeira TV LCD do mundo; a 
CPU mais rápida do mundo entre outras. 
A Samsung se tornou uma das marcas líderes do mercado global não somente pela inovação 
e qualidade, mas também por imensas ações de marketing que transformaram a marca no 
que conhecemos hoje. 

PALAVRAS-CHAVE: Samsung, tecnologia, marketing, planejamento estratégico, 

produto, análises, comunicação, galaxy S5, smartphones. 
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HISTÓRICO 

A história do que viria a ser um dos maiores conglomerados do mundo começou no dia 1º. 

de março de 1938, quando o senhor Byung Chull Lee iniciou um pequeno negócio na 

cidade de Taegu, Coréia, com 30.000 won. Inicialmente, o negócio do Sr. Lee era 

principalmente voltado a exportações, vendendo peixe seco, vegetais e frutas coreanas para 

a Manchúria e Beijing na China. Mas em pouco mais de uma década, a SAMSUNG – cujo 

significado é, literalmente, “três estrelas” em Coreano – já tinha seus próprios moinhos e 

máquinas de confeitaria e suas próprias operações de manufatura e vendas. As raízes da 

moderna corporação global, que até hoje possui o mesmo nome, já estava formada. 

Nas décadas seguintes a SAMSUNG inicia a produção de açúcar (1953), ingressa no 

mercado de seguros (1958), inaugura a primeira loja de departamento (1963), e funda um 

canal de televisão (1964) e um jornal (1965). Somente em 1969, a empresa fundaria a 

SAMSUNG ELECTRONICS, divisão eletrônica da empresa pela qual a marca iria se tornar 

conhecida no mundo inteiro. Um dos primeiros produtos da nova divisão foram os 

televisores em preto e branco, chamadas de modelo P-3202, lançadas em 1970, sendo 

exportadas para o Panamá no ano seguinte e vendidas no mercado local somente em 1972. 

Dois anos depois teve início a produção de geladeiras e máquinas de lavar roupa. 

Seu crescimento neste período foi impulsionado, entre outros fatores, pelo início da 

produção de wafers para chips de memória. No ano seguinte a fábrica para construção de 

monitores de computadores foi inaugurada. Era apenas o início de uma marca que iria se 

tornar líder mundial neste segmento. Nos anos seguintes a SAMSUNG investiu pesado na 

evolução e crescimento da divisão de produtos eletrônicos atingindo a marca de 1 milhão de 

televisores P&B comercializados em 1976, mesmo ano em que desenvolveu a TV 14”, além 

de exportar, em 1977, os primeiros aparelhos de televisões coloridas para o Panamá. No 

final da década a empresa estabelece uma divisão de marketing nos Estados Unidos, dando 

os primeiros passos para o ingresso no enorme mercado americano. 

Em 1982 a SAMSUNG começa sua escalada global com a inauguração de uma fábrica em 

Portugal e escritórios de vendas na Alemanha. Nas décadas seguintes a marca SAMSUNG 

se transformou em sinônimo de alta tecnologia através de lançamentos inovadores como o 
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menor e mais leve gravador de vídeo em 4mm do mundo; a primeira TV LCD do mundo; 

desenvolvimento de painéis de cristal líquido; a CPU (Unidade de Processamento Central) 

mais rápida do mundo; e a conclusão do desenvolvimento da TV de tela totalmente plana. 

Em 1997 a empresa inaugurou a divisão de negócio de Mecatrônica (Robôs). Na virada do 

século, a empresa alcançava cifras de vendas anuais de quase US$ 30 bilhões em produtos 

eletrônicos, impulsionada pelo investimento de US$ 400 milhões por parte de grandes 

empresas como Dell, Apple e Intel e por alianças estratégicas como as firmadas com Dell, 

AOL e Microsoft. 

A Samsung se tornou uma das marcas líderes do mercado global em seu segmento não 

somente pela inovação, mas também por imensas ações de marketing como o patrocínio 

esportivo 

 

POSICIONAMENTO 

A Samsung competia pela fatia intermediária, com aparelhos entre R$ 300,00 e R$ 

1.000,00, se mostrando uma alternativa a quem quisesse um pouco de tecnologia com 

preços acessíveis. Hoje, a Samsung deixou de competir única e exclusivamente pela fatia 

intermediária e passou a brigar pela fatia de clientes premium do mercado de celulares e 

smartphones, e conseguindo assim, resultados incríveis, culminando na primeira colocação 

entre as empresas que mais vendem smartphones, deixando a Apple com o segundo lugar. 

O posicionamento estratégico adotado pela Samsung foi a Liderança em Produto. A 

Samsung prioriza a inovação, buscando produtos de alto desempenho e imagem 

diferenciada e com alto valor agregado. 

 

VENDAS E FORÇAS DE VENDA (E-COMMERCE) 

A Samsung  não tem uma loja online, seu e-commerce é B2B, com a terceirização do seu 

produto, no qual terceiros vendem seus produtos em suas lojas online, em seu site oficial 

mostra as características do produto, compara com outros modelos, para melhor atender 
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seus cliente, dando um tratamento mais personalizado e redirecionando-os a lojas físicas ou 

virtuais que tem a disponibilidade do produto, e os parceiros concluem a compra B2C. 

 

PÓS VENDA 

A Samsung tem um pós venda bem abrangente contando com os investimentos feitos para 

criar uma rede global de profissionais de apoio ao cliente com conhecimento e, acima de 

tudo, sempre disponíveis para reparar o seu computador portátil. Em 2010 alargaram sua 

rede global de 43 para 78 países no mundo inteiro. A empresa inaugura Customer Service, 

com o intuito de oferecer um conjunto de benefícios de suporte e reparo que atende todas as 

suas categorias de produtos, como celulares/smartphones, equipamentos de áudio e vídeo, 

informática e linha branca (refrigeradores, lavadoras e condicionadores de ar). Linhas 

diretas de atendimento ao consumidor, campanhas de serviço nacional, através da visita de 

técnicos qualificados na residência de alguns consumidores verificando o estado dos 

produtos e o nível de satisfação a eles atribuída, atendendo inclusive produtos comprados 

em outros países que não produzidos no Brasil. 

Com uma identidade visual diferenciada, o novo CSP da Samsung é o primeiro de uma rede 

com conceito regional service center, que prevê a instalação de outros pontos de apoio e 

atendimento em regiões distintas da capital, concentrando em um único dia, a realização de 

abertura de chamado, a retirada e o reparo, dependendo do produto. Estendeu a sua 

qualidade nos serviços de pós-venda, introduzindo um novo padrão de assistência técnica, 

rápido e eficiente, chamado Onick Service, emprestando um produto ao consumidor caso 

não seja possível concertá-lo em 72 horas. E a devolução dos produtos reparados é feita em 

3 dias, que é um benefício assegurado pela empresa, para atender da melhor forma seus 

clientes. 

 

FINANÇAS 

Informações da taxa de câmbio 
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Taxa média anual de câmbio Won / Dólar norte-americano: 1126.88 / 1$. Won / Euro: 

1453.68 / 1€ 

Won / Dólar norte-americano no final do ano em 31.12.12: 1071.10 / 1$. Won / Euro: 

1413.85 / 1€ 

 

• Perfil 2012/2013 

  Wons Dólares Euro 

Vendas líquidas  302939.5 268.8 208.4 

Total de ativos  503677.1 470.2 356.2 

Total de passivos  279,298.0 260.8 197.5 

Patrimônio líquido total  224,379.1 209.5 158.7 

Receita líquida  29,537.0 26.2 20.3 

(Valores em bilhões) 

 

PRODUTO/SERVIÇO 

A SAMSUNG atua em vários setores, mas o produto escolhido foi o smartphone, que 

representa  uma porção muito importante para Samsung em questões econômicas, pois ela é 

a líder no segmento de smartphones, brigando diretamente com a papel sua principal 

concorrente pela liderança do segmento, a inovação é constante nos smartphones , trazendo 

para seus clientes sempre produtos de ponta, com a maior quantidade e tecnologia embutida 

possível, colocando seus produtos como os mais viáveis e de melhor custo benefício do 

mercado. 
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O smartphone é um celular com tecnologias avançadas, o que inclui programas executados 

um sistema operacional, equivalente aos computadores. 

Os smartphones possibilitam que qualquer pessoa possa desenvolver programas para eles, 

os chamados aplicativos, e existem dos mais variados tipos e para os mais variados 

objetivos. Um smartphone possui características de computadores, como hardware e 

software, pois são capazes de conectar redes de dados para acesso à internet, sincronizar 

dados como um computador, além da agenda de contatos. 

E para dar mais ênfase, escolhemos o smartphone GALAXY S5 que é o último modelo 

lançado pela Samsung. 

O Samsung Galaxy S5 é um smartphone Androide com características inovadoras em todos 

os pontos de vista que permite ser útil para qualquer forma de entretenimento, a qualquer 

hora e em qualquer lugar, representando um dos melhores dispositivos móveis já feitos. A 

tela de 5.1 polegadas é um verdadeiro Record que coloca esse Samsung no topo de sua 

categoria. Além disso a resolução é das mais altas atualmente em circulação: 1920x1080 

pixel. As funcionalidades oferecidas pelo Samsung Galaxy S5 são muitas e todas top de 

linha. Começando pelo LTE 4G que permite a transferência de dados e excelente navegação 

na internet, além de conectividade Wi-fi e GPS presente no aparelho. Tem também leitor 

multimídia, videoconferência, e bluetooth. Enfatizamos a boa memória interna de 32 GB 

com a possibilidade de expansão. A excelência deste Samsung Galaxy S5 é completada por 

uma câmera de 16 megapixels que permite tirar fotos com uma resolução de 4640x3480 

pixels e gravar vídeos em full HD a com resolução de 3840x2160 pixels, pode ser 

encontrado em quatro cores bronze, preto, azul metálico e branco, resistente a poeira e água 

e sua bateria tem maior duração que os outros modelos de smartphones.SAZONALIDADE 

E PREÇO 

Não há sazonalidade pois é um produto de constante atualização, mas tem picos de vendas 

em datas comemorativas como natal, dia dos namorados, dia das mães, dia das crianças, 

etc., já que praticamente todos os setores têm um crescimento nestes períodos. Estas datas 

salientam a ideia de que boa parte dos consumidores compram Smartphones em momentos 
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assim. Seu principal produto no mercado atual é o smartphone Galaxy S5 que é vendido por 

2599,00 para os consumidores finais B2C.  

 

LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO 

A Cadeia Logística da Samsung Eletronics iniciou com a importação de televisores de 14” e 

20” e videocassetes ao mesmo tempo que se iniciava a Samsung Eletrônica Da Amazônia 

Ltda. Com os incentivos fiscais obtidos na Zona Franca de Manaus, iniciou-se a montagem 

destes aparelhos já no seu terceiro mês de atividade comercial. Para tanto, peças e 

componentes eram importados da matriz coreana e programadas para uma produção 

semestral chegavam via transporte marítimo na condição CFR. Vitória com um trans-time 

de 10 dias onde efetivamente eram armazenados por um trading visando incentivos fiscais 

no Estado do Espírito Santo. 

Em seguida os componentes eram transferidos para Manaus via Transporte marítimo-fluvial 

onde ficavam armazenados em depósitos próprios até sua entrada no processo produtivo o 

que era feito usando seus sistema Kamban (Just-In-Time).  

Após a fabricação resguardando um estoque de 10 dias eram transferidos para São Paulo 

inicialmente embarcados em carretas do tipo baú que atravessavam em balsas sem o cavalo-

mecânico até a cidade de Belém onde outro cavalo-mecânico retirava a carreta balsa 

conduzindo os produtos via transporte rodoviário até um depósito alugado no referido 

destino, com o trans-time de 15 dias onde eram faturados e transferidos aos revendedores de 

todo o país usando a malha rodoviária existente. 

Utilizando-se de transporte rodoviário terceirizado através de prestadores de serviço 

logístico o que muitas vezes não eram eficientes, obrigavam a empresa a transportar 

produtos via aérea direto para o depósito em São Paulo, para garantir a distribuição de seus 

produtos dentro dos prazos previstos nas negociações com seus clientes. 

Num segundo momento a Samsung inicia a comercialização de produtos da linha branca 

refrigeradores e ar condicionado e de aparelhos portáteis como aspiradores de pó, 

importados direto da Coréia, na condição de produto acabado. Os produtos ficavam em um 

armazém alfandegado na cidade de Vitória até a empresa necessitar retirá-los ou vencer o 
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prazo para o seu perdimento. Neste caso, as despesas com o desembaraço aduaneiro ficam 

suspensas até a retirada do produto. Em seguida eram transferidas para o depósito em São 

Paulo vias rodoviárias até a efetivação de sua venda e respectiva distribuição nas redes de 

varejo. 

Com a crise enfrentada no setor de eletroeletrônico a produção da linha marrom foi 

desativada e a linha branca teve sua importação interrompida inviabilizadas pela 

desvalorização cambial e pelo super dimensionamento da produção dos últimos dois anos. 

Após a crise a Samsung adaptou sua linha de montagem para a produção de monitores de 

computador e aparelhos de telefonia celular. Esses produtos chegam da Coréia em forma de 

peças e componentes seguindo o mesmo fluxo da Cadeia Logística anterior com alguns 

ajustes de melhoria de processo e de parceiros, principalmente no que se refere a 

prestadores de serviço logístico. O transporte de telefones celulares de Manaus para São 

Paulo é feito via aérea por ter um custo mais baixo em função de seus volumes. No caso dos 

revendedores o faturamento é feito direto de Manaus e entregue na via aérea com um trans-

time de dois dias. 

 O depósito de São Paulo não é mais alocado. Um contrato com um operador logístico 

agilizou as operações de transporte ganhando em agilidade e competitividade. 

No caso de cargas fechadas muitas vezes é dado ao cliente frete CIF, quando as distâncias 

de transporte percorridas são pequeno caso contrário o frete é FOB. 

 

COMUNICAÇÃO 

Equiparar-se com o líder de mercado, conquistar público através do desenvolvimento 

tecnológico de seus produtos, atingir o maior número de público possível. A Samsung 

focou-se em acompanhar o desenvolvimento tecnológico e para isso foi necessário investir 

em pesquisa e desenvolvimento, que será responsável por verificar quais são as atuais 

tendências de mercado, e desenvolver produtos que acompanhem as atualizações 

tecnológicas. A partir do momento que você tem o produto que é uma tendência, as pessoas 

precisam saber da sua existência e acreditem no produto como referencial. 
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O Marketing é Fundamental para o Planejamento Estratégico de uma empresa, ele está 

completamente relacionado com essa área, através do Marketing buscamos entender tanto o 

Micro quanto o Macro ambiente e entendemos as necessidades da empresa de forma que 

seja possível tomar ações que alavanquem seus resultados. A Empresa que utiliza as 

Ferramentas do Marketing tem mais chances de ser bem sucedida, no Caso vimos que a 

Samsung, que por muito tempo utilizou uma estratégia mais tímida sem muitas ambições 

resolveu partir para ações mais agressivas, e a partir do fato que ela resolve agir diferente, 

mudar sua estratégia, ela precisa buscar informações sobre o mercado, conhecer bem tudo 

que envolva seu meio de atuação para que a partir dessas informações ela pode tomar 

decisões e avançar em seus projetos. 

Visando que a Samsung queria mudar seu modo de agir perante o mercado em que atuava, 

ela pretendia partir de uma ação tímida para uma postura mais agressiva perante o mercado 

principalmente perante seus maiores concorrentes, ela devia primeiro entender como o 

mercado estava funcionando para partir para um planejamento estratégico mais eficiente, 

dessa forma torna imprescindível que ela trabalhasse primeiramente em Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) pesquisando as necessidades de seus clientes, qual era a tendência 

e desenvolvendo um produto que não só atendesse a essa necessidade, mas que despertasse 

o desejo tanto quanto a concorrente. Seu desempenho em comunicação era fundamental 

também para prosseguir em seu planejamento, dessa forma ela informa aos clientes seu 

novo potencial e que os mesmos tem uma nova opção de qualidade na linha em que ela 

trabalha. 

 

“SELFIE” 

A Samsung teria gasto aproximadamente US$ 20 milhões (cerca de R$ 45 milhões) em 

ações de propaganda – de comerciais ao ‘selfie’ de Ellen DeGeneres com celebridades – 

durante a cerimônia do Oscar. A estimativa é do Wall Street Journal. 

Um dos assuntos mais comentados sobre a última cerimônia do Oscar foi o momento em 

que a apresentadora Ellen DeGeneres reuniu-se com várias estrelas de Hollywood - entre 

elas, Brad Pitt, Meryl Streep, Bradley Cooper, Kevin Spacey e Jennifer Lawrence - para 
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tirar uma 'selfie'. A foto, publicada no twitter oficial de Ellen viralizou na internet e tornou-

se o post mais retuítado da história da rede social. O momento, que pareceu inusitado e 

descontraído, foi muito mais planejado do que os telespectadores puderam imaginar 

inicialmente. Fez parte de grande uma estratégia de marketing da Samsung com a rede de 

televisão ABC, que detém os direitos de transmissão do Oscar. 

O acordo que pode ultrapassar US$ 20 milhões incluía a aparição de Galaxy Notes 3 - o 

mais novo lançamento da Samsung - durante a cerimônia, uma ação no tapete vermelho – 

onde os celulares apareciam em meio à chegada de famosos – e um comercial da empresa 

com duração de 5 minutos durante o intervalo. 

Apesar da estratégia detalhada, o Wall Street Journal indica que o ‘selfie’ foi sugerido pela 

própria apresentadora do Oscar. Ellen teria proposto aos organizadores tirar fotos com as 

celebridades durante a cerimônia. A ABC teria aprovado, mas indicado que o celular 

utilizado por ela fosse da Samsung, uma das maiores patrocinadoras do evento. Para que a 

ação funcionasse, executivos da empresa coreana teriam até se reunido com a apresentadora 

dias antes do Oscar para ensiná-la como utilizar o novo Galaxy. 

“O selfie de Ellen acabou sendo muito mais impactante do que os comerciais tradicionais. 

Você não consegue prever e pagar para que algo torne-se mágico e viral”, afirmou Allen 

Adamson, diretor da Landor Associates, empresa que intermediou o acordo entre Samsung 

e ABC. O tweet de Ellen não mencionou a Samsung, mas o modelo do celular ficou muito 

visível na transmissão e foi rapidamente reconhecido pelos telespectadores. 

 

MACRO AMBIENTE 

AMBIENTE SÓCIO-CULTURAL 

O mundo tem estado solidário, e exigente para com pessoas com necessidades especiais, 

por isso tem sido uma grande tendência, as organizações se preocuparem com ações sociais 

tais como patrocínio de clínicas, hospitais, criação de programas de integração social, 

parcerias, programa de incentivo dentre outros. A Samsung trabalha neste aspecto, e por 

isso fez uma ação contra o suicídio na Coreia do Sul (que registrava até então a maior taxa 
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de suicídio da OCDE), chamada “Ponte da vida”, cuja proposta era acender luzes com 

frases do tipo ““Vá ver as pessoas de quem você sente saudade”, “Os melhores momentos 

da sua vida ainda estão por vir”, “Como você gostaria de ser lembrado?”. A ação foi 

premiada em Cannes e a taxa de suicídio caiu 85%, demonstrando como a Marca é atuante 

não só no seu mercado, mas também na sociedade de modo geral. Captando os problemas e 

usando de soluções para ser lembrada. 

A Samsung também é uma empresa dedicada aos aspectos político-sociais de uma 

comunidade, e pra isso tem como padrões éticos: 

• Conformidade com as leis e padrões éticos 

• Cultura organizacional limpa\ética 

• Respeito aos clientes, acionistas e funcionários 

• Preocupação com o meio ambiente, saúde e segurança 

• Uma empresa socialmente responsável 

• Obrigação de respeitar o código de conduta global 

 

AMBIENTE POLÍTICO-LEGAL E ECONÔMICO 

• Estabilidade política do país (ano eleitoral, por exemplo) 

• Políticas econômicas (impostos, valor da moeda, taxas de exportação/importação) 

• A empresa deve estar antenada no que ocorre no âmbito nacional 

• Mudança de leis, como por exemplo a redução de 50% (cinquenta por cento) do 

Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidente sobre equipamentos, 

máquinas, aparelhos e instrumentos, bem como os acessórios sobressalentes e 

ferramentas que acompanhem esses bens, destinados à pesquisa e ao 

desenvolvimento tecnológico 

• Brasil é um país emergente 

• 6ª economia do planeta 

• Taxa de desemprego 

• Fatores internos levam às empresas a mudarem suas táticas 
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• A Samsung teve de se reposicionar algumas vezes, por necessidade de marca e por 

sobrevivência no mercado. 

 

AMBIENTE DEMOGRÁFICO 

A segmentação geográfica da Samsung é mundial, eles estão presentes em 79 países 

diferentes. Fazem pequenas variações em linguagens e aplicações, mas a aparência física de 

seus telefones é universal.  

 

SEGMENTAÇÃO DEMOGRÁFICA 

Idade: O alvo da Samsung é  a segmentação para adolescentes, adultos jovens e adultos na 

casa dos 30 anos. 

Segmentação de Renda: A segmentação de renda alvo é de classe média e renda alta classe. 

Segmentação étnica: Desde que a Samsung vende em todo o mundo, eles não têm uma 

segmentação clara e específica.  

Family Life Cycle Segmentação: O seu ciclo de vida familiar  é jovem solteiro, casado ou 

divorciado, com ou sem filhos. 

Segmentação Sexo: Smartphones não são específicos de gênero, mas desde que as mulheres 

compram mais do que os homens, a estratégia está inclinada mais às mulheres 

 

TAXA DE SEGMENTAÇÃO 

O mercado de smartphones tem muitos usuários por causa da conveniência que ele traz, 

você pode ligar, escrever, enviar fotos, jogar, ouvir música e navegar na web tudo a partir 

de um smartphone. A Samsung tem uma grande porcentagem de usuários que compram 

todos os seus produtos recentes, a Samsung, enquanto empresa de serviço móvel, oferece 

atualização constante e por isso torna-se mais fácil de obter o mais novo Smartphone, o 

mais novo produto proveniente da marca. 
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AMBIENTE TECNOLÓGICO 

• Inovação Tecnológica constante: Nos dias de hoje, as pessoas possuem mais acesso 

as informações e, por isso buscam cada vez mais, mais praticidade no seu dia-a-dia. 

Isso está resultando na busca constante de produtos tecnológicos que proporcione 

facilidade e praticidade às suas vidas, acompanhadas de reduções no custo da 

tecnologia. 

• Alta Qualidade Tecnológica: Com a tecnologia avançada, os consumidores buscam 

não apenas praticidade com os produtos tecnológicos buscam também qualidade 

máxima de imagem e processamento. 

• Interação e compartilhamento de Informações – Aproveitando a alta de redes 

sociais, a Samsung oferece uma solução que utiliza um conceito parecido, mas de 

uma maneira bem mais reservada e segura, onde a conectividade entre as pessoas 

torna-se presente através do serviço chamado Family Story, que permite o 

compartilhamento e o armazenamento de momentos importantes da vida de seus 

clientes. 

• Interação e compatibilidade de dispositivos diversos – A Samsung oferece uma 

solução tecnológica proprietária intitulada: "All Share", que se baseia no protocolo 

DLNA (Digital Living Network Alliance), onde  você pode convergir com extrema 

facilidade seus dispositivos domésticos(notebook, tablet, smartphone, Smart Tv, 

Blue-ray, etc), em uma rede interativa de aparelhos, contanto que sejam todos 

Samsung. Um exemplo bastante claro dessas possibilidades está na utilização da 

rede wireless da sua casa ou escritório para fazer com que tudo “converse”. 

 

AMBIENTE NATURAL 

Sustentabilidade: Os homens estão cada vez mais preocupados com o meio ambiente, e uma 

forte tendência das empresas do mercado é adequarem-se as opções que favorecem este 

fim, tais como utilização de materiais recicláveis e ecologicamente corretos. O Planet First 

significa sempre considerar o nosso impacto no meio ambiente à medida que continuamos a 

trabalhar, desenvolver, projetar e criar soluções e produtos inovadores para inspirar e 
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satisfazer nossos clientes. A Samsung tem o compromisso de proporcionar uma experiência 

mais ecológica por meio de produtos, soluções e tecnologias de menor impacto ambiental 

que beneficiem as vidas de nossos clientes, confirmem os nossos valores comuns e 

respeitem o nosso planeta. 

 

MICRO AMBIENTE 

FORNECEDORES 

A produção de eletrônicos é apenas um dos mercados onde a Samsung está inserida. Indo 

desde a Indústria Naval, Química, Petrolífera, até a produção de microchips, componentes 

de memória e telas de LCD, a Samsung é uma empresa independente, que tem controle 

desde a extração da matéria prima até o produto final. 

A Samsung Electronics lidera o mercado digital global na fabricação 

de produtos eletrônicos de alta tecnologia: 

• TI e Comunicação Móvel (Comunicação Móvel, Redes) 

• Eletrônicos de Consumo (Painéis Visuais, Equipamentos Digitais, 

• Soluções de Impressão, Equipamentos Médicos e de Saúde) 

• Soluções para Dispositivos (Memória, Sistema LSI, LED) 

• Sistemas de Armazenamento de Energia 

• Baterias de Íons de Lítio 

• Componentes Eletrônicos Fundamentais 

• Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 

• Telas (LCD, OLED) 

• Materiais Eletrônicos 

• Substrato de Vidro de OLED 

 

MERCADO 
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As comunicações móveis estão de tal forma integradas no nosso cotidiano que a maior parte 

de nós se sente desconfortável sem um celular. Se há poucos anos as funções mais 

populares deles eram fazer chamadas e enviar SMS, verificamos agora que a mais recente 

tendência será a evolução para um terminal multifuncional que possibilita não só comunicar 

como aprender, divertir e gerir eficazmente o nosso cada vez mais escasso tempo 

disponível. E tal foi tornado possível pelo desenvolvimento de aplicações móveis.  

As primeiras aplicações móveis instaladas em celulares datam da década de 90 e eram 

tipicamente destinadas a jogos multimídia, editores de toques, calculadoras, calendários, 

etc. Com a introdução do WAP e de subsequentes tecnologias de transmissão de dados 

como GRPRS, EDGE e 3G, o desenvolvimento e penetração de terminais móveis no 

mercado aumentou exponencialmente, sendo o novo milênio marcado por uma rápida 

evolução do mercado de conteúdos móveis em geral e de aplicações móveis em particular. 

Foi assim que o mercado foi gradualmente conquistado por smartphones e communicators.  

Com cada vez mais features e melhor performance, baseados em sistemas operacionais 

(Windows Mobile, Symbian, RIM, Android, iOS) abertos ao desenvolvimento de software 

por parte de terceiros, contrastavam com o convencional e restritivo ambiente de 

programação associado aos celulares comuns. Isto levou a um exponencial 

desenvolvimento da indústria e da tecnologia móvel, fazendo com que os fabricantes 

aspirassem que seus produtos fossem os mais inovadores, intuitivos, eficientes e munidos 

de mais e melhores aplicações. 

A pertinência do tema parece ser comprovada pela relevância econômica da indústria, uma 

vez que de acordo com um estudo realizado pela Juniper Research (2010) que o volume de 

negócios referentes a aquisição e utilização de aplicações móveis atingirá em 2014 cerca de 

US$25 milhões. 

 

CONCORRÊNCIA 

Nos últimos anos a empresa tem travado, e vencido, muitas batalhas com seus concorrentes. 
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Suas ações de marketing, seu posicionamento no mercado e sua personalidade inovadora 

fizeram com que a empresa conquistasse o 8° lugar de marca mais valiosa do mundo 

(INTERBRANDING) e ocupado o lugar de líder de mercado de smartphones no Brasil. 

Entretanto, a Apple continua sendo sua principal concorrente por ser a marca mais valiosa 

do mundo e ainda ser líder na venda de tablets. O mais recente embate entre as duas 

companhias se dá através do novo iPhone 6 e o Galaxy S5. 

Outra preocupação é a introdução de novos concorrentes que também adotaram o sistema 

Android como Sony, Nokia e Nextel. 

 

PUBLICO ALVO 

Segundo pesquisa realizada pela E.life entre maio e junho deste ano, junto a 530 jovens 

brasileiros das classes A, B e C, observou-se que quase todos (95,6%) possuem 

smartphones, mais da metade (51,7%) têm tablets e 48,7% já fizeram transação financeira 

por meio de tablet, contra 27,4% que usaram celular para esse tipo de transação. 

Apesar de disponibilizar uma gama de produtos que atende a todas as classes, a que 

continua representando a maior fatia do mercado consumidor é a classe C. Por isso, a 

Samsung agora investe em produtos de luxo, como os da linha Galaxy, para ser líder 

também entre os públicos das classes A e B, concorrendo diretamente com a Apple. 

 

PROBLEMA DE PESQUISA 

Embora seja líder de vendas de smartphones entre consumidores da classe C e esteja sendo 

bem aceita em sua introdução ao público das classes A e B, a Samsung ainda fica atrás de 

sua principal concorrente, Apple, quando se fala de smartphones da linha Premium e 

tablets. Sugere-se então que um possível problema para pesquisa é como a Samsung é 

percebida por consumidores desses produtos e como seu posicionamento se realiza em 

relação à Apple 
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ANÁLISES 

ANÁLISE SWOT 

 

o Forças 

• Consumidores são leais e apreciam a marca. A SAMSUNG está numa boa posição 

em relação a seus competidores. A companhia também mantém uma boa relação 

com seus fornecedores e funcionários. 

• Financeiramente forte e estável. 

• Amplo portfólio de produtos: Celulares, Smartphones, Tablets, TV/Áudio/Vídeo, 

Câmera, Eletrodomésticos, PCs, Impressoras, Cartão de Memória, etc.…  

• Detém o market share da maioria das suas categorias de produto. 

• Nº 1 no mercado de celulares, superando a Nokia, com maior inovação em celulares, 

e 2ª em vendas de Smartphones. 

• É a melhor em termos de inovação em design e tecnologia. Foi a primeira a 

introduzir celulares com telas coloridas em LCD, celulares com toques polifônicos, 

TVs de LCD, produziu menor MP3 player do mundo, lançou o primeiro híbrido de 

tablet e smartphone (Galaxy Note), etc.…  

• Crescimento do valor da marca de 80% nos últimos 3 anos 

• Se aproveitou do crescente mercado asiático e implantou fábricas na Índia, 

reduzindo custos de logística e distribuição. Foco no meio ambiente, produzindo 

produtos que sejam “eco-friendly” e desenvolvendo vários programas de 

reciclagem, reconhecidos pelo seu sucesso. Isto faz com que a marca se destaque 

aos olhos do consumidor quando em comparação às outras. 

• Baixo custo de produção, já que fabrica a maior parte dos componentes utilizados 

em seus produtos e tem suas fábricas localizadas em países de baixo custo. 

• Excelência em engenharia e produção de componentes de hardware, como 

processadores, chips de memória, etc.…  

• Hardwares otimizados para se integrarem perfeitamente com a maioria dos sistemas 

operacionais “open source” disponíveis, levando vantagem sobre competidores 
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como a Apple, principalmente com Android e outros sistemas ganhando enquanto o 

iOS perde market share. 

 

o Fraquezas: 

• Forte competição. 

• Precisa definir melhor a visão, missão, e os objetivos corporativos. 

• O recente lançamento de uma série de Smartphones resultou em canibalização. 

• É líder quando se fala em Hardware, porém é dependente na questão de Softwares. 

A Samsung produz a maior parte dos componentes de seus produtos, porém utiliza 

softwares desenvolvidos por outras empresas por não possuir um sistema 

operacional próprio. 

• Pouca margem de lucro. 

• Muitas linhas de produtos para gerir, levando a empresa a competir em muitas 

indústrias contra muitos produtos diferentes, distribuindo suas forças ao invés de 

concentrá-las. 

• Seus maiores competidores também são seus principais compradores.  Apple, Sony, 

Dell e HP são algumas das empresas para quem a Samsung fornece eletrônicos e 

suas partes. Isto poderia ser uma vantagem se as outras empresas não pudessem 

procurar alternativas, no entanto isso apenas impede a empresa de usar seu poder de 

barganha sobre seus competidores, pois poderia facilmente perder as vendas. 

 

o Oportunidades: 

• A condição econômica da Coréia do Sul, país de origem e onde está sediada a 

empresa, é favorável para que a empresa cresça ainda mais. 

• A implantação de uma fábrica na Índia  traz ainda uma outra vantagem. O país tem 

o mercado de smartphones menos explorado da região Asiática, abrindo espaço para 

que a Samsung se posicione.  

• A Samsung é muito bem equipada para lidar com qualquer mudança ou inovação 

tecnológica. 
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• Está planejando inovar na categoria de Ar-Condicionado com uma nova tecnologia 

chamada “Triple Protection Proposition”. 

• Sua posição financeira e como marca lhe permite aos poucos ingressar em novas 

categorias, mesmo que não relacionadas às atuais. 

• Crescimento da indústria de publicidade em “Mobiles”. A Samsung pode 

desenvolver plataformas para anúncios em seus produtos e se beneficiar deste 

mercado lucrativo. 

• Um crescimento do mercado de tablets é previsto para os próximos anos, 

favorecendo um crescimento ainda maior da marca, que já é a segunda no segmento. 

• Demanda crescente por processadores de qualidade. 

 

o Ameaças: 

• Devido às suas linhas de produtos diversificadas, o fracasso de uma linha pode ter 

impacto em outras e resultar em diluição da marca. 

• Muitos de seus competidores, como a Nokia, estão focados especificamente em um 

segmento. 

• Produtos chineses mais baratos e Guerra de preços entre as grandes marcas. A 

margem de lucro da empresa já não é alta, e se seus competidores decidirem 

também adotarem a estratégia de corte de custos da Samsung, seu lucro pode ser 

ainda menor. 

• Lançamento da iTV da Apple pode ameaçar a posição da Samsung no mercado de 

televisões. 

• Mercado de smartphones saturado em países desenvolvidos, estagnando o 

crescimento. 

 

MATRIZ GE 

Fatores Críticos Externos : 

• Tamanho do Mercado 
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• Tamanho de Crescimento 

• Barreiras de Entrada 

• Inflação  

• Acesso à Mão-de-obra 

• Preço de Mercado 

 

Avalição dos Fatores Externos : 

• Tamanho do Mercado  (5) (20) 

• Tamanho de Crescimento (5) (20) 

• Barreiras de Entrada (3) (15) 

• Inflação (4) (8) 

• Acesso à Mão-de-obra (2)(7) 

• Preço de Mercado (2)(14) 

 

Fatores Críticos Externos Grau Peso Resultado Ponderado 

Tamanho do mercado 5 20 100 

Barreiras de entrada 3 15 45 

Inflação 4 8 32 

Acesso à mão-de-obra 2 7 14 

Preço de Mercado 2 14 28 

Total  100 319 

 

Fatores Críticos Internos : 

• Força de Vendas 

• Participação de Mercado 
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• Marketing 

• Pesquisa e Desenvolvimento 

• Distribuição  

• Qualidade dos Produtos 

Avaliação dos Fatores Internos : 

• Força de Vendas (3) (15) 

• Participação de Mercado (4) (20) 

• Marketing (4) (14) 

• Pesquisa e Desenvolvimento (3) (8) 

• Distribuição (3)(17) 

• Qualidade dos Produtos (3)(26) 

 

Fatores Críticos Internos Grau Peso Resultado Ponderado 

Força de Vendas 3 15 30 

Participação de mercado 4 20 80 

Marketing 4 14 56 

Pesquisa e desenvolvimento 3 8 24 

Distribuição 3 17 51 

Qualidade dos produtos 3 26 78 

Total  100 319 
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ANÁLISE PORTER 

• Ameaça de produtos substitutos 

Recentemente seu principal concorrente, Apple, lançou o iPhone 6, onde vem criando 

grande “tumulto” na área tecnológica e para os amantes de smartphones. Com isso a 

Samsung rapidamente lançou o Samsung Galaxy S5 Alpha, com tela de 4.7 polegadas 

sendo um verdadeiro Record que coloca a Samsung no topo da categoria. A resolução é 

alta: 1280x720 pixel. Câmera de 12 megapixel, permitindo tirar fotos com uma resolução 

de 4608x2592 pixels e gravar vídeos em full HD a resolução de 3840x2160 pixels. A 

espessura de apenas 6.7 milímetros torna o Samsung Galaxy Alpha um dos telefones mais 

finos que existem. 

A Samsung não contente com toda a tecnologia inovadora lançada no Galaxy S5 Alpha, 

também irá lançar mais 3 variações do aparelho, onde a Apple lançou somente 1. 

O preço de ambos são altos, porém o Galaxy consegue ser mais em conta, chegando  ao 

Brasil com um preço estimado de R$2.100, onde o iPhone 6 provavelmente chegara por 

volta de R$3.000. 
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• Poder de Negociação dos Clientes 

Cerca de 40 % dos consumidores que pretendem trocar seus aparelhos para o carro-chefe da 

Samsung eram donos de iPhone. 

Desde o seu lançamento, o Galaxy S5 vem se posicionando como um grande sucesso de 

mercado. Onde uma pesquisa conseguiu surpreender ao mundo tecnológico, dizendo que o 

maior grupo de pessoas que obtiveram Samsung Galaxy, eram os que anteriormente tinham 

Ione. 

Segundo os últimos dados fornecidos para o site BGR, cerca de 21% dos entrevistados 

planejam adquirir um Galaxy S5. Depois disso, apenas 13% estão interessados em um 

iPhone 5s e 5% estão pensando em ficar com um HTC Onde, outro concorrente direto. 

• Rivalidade entre os concorrentes 

Em questão de inovação a Samsung deu um banho na Apple, a empresa inovou com  a 

tecnologia onde teríamos como futurista, o  controle com olhos e gestos sem tocar na tela 

do gadget. Implantou também Dual Camera para fotografar e filmar com as duas câmeras 

ao mesmo tempo, função de remover elementos de foto, criar álbuns de viagens, S-Drive 

com assistente de voz para os momentos em que você estiver dirigindo, S Health com 

informações de saúde para o usuário, tradutor em tempo real, uma rede de 

compartilhamentos privada sem acesso à Internet. A Apple teve como grande inovação 

apenas o Passbook e a mudança no número de fileiras de apps em sua tela principal. 

Mesmo com a chegada do novo iPhone, a Samsung esta tendo um crescimento 

extraordinário e maior do que o esperado, chegando a um aumento de 16%. 

Em relação a publicidade, até o final do ano a Samsung terá investido US$ 14 bilhões em 

publicidade e marketing, valor a ser gasto com compra de anúncios em TV, cinema, 

outdoors e grandes eventos de esportes e artes. Companhia avaliada em US$ 227 bilhões, a 

Samsung é a que põe a fatia mais gorda do faturamento em publicidade: 5,4% do que a 

empresa recebe vai para essa área, enquanto na Apple essa taxa é de 0,6% e, na GM, de 

3,5%. 

• Poder de Negociação dos fornecedores 
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Uma grande diferenciação da Samsung é que a empresa não quer ficar presa à fabricantes. 

Para isso, criou o seu próprio processador, o Exynos. Embora esteja se popularizando 

somente agora com o lançamento do Galaxy Note 4, a empresa está trabalhando em um 

núcleo de processamento gráfico para criar um SoC completo. Por ela ser a fabricante, 

também fornece para seus concorrentes, como Apple, fazendo com que seu produto tenha 

pecas com a mesma qualidade e por um preço mais acessível, já que seu custo é bem 

menor. Outra vantagem em ser a própria fornecedora (na grande maioria) de pecas de 

smartphones e tablets, para o consumidor final é mais simplificado na hora de algum 

problema, barateando e fazendo com o que o mesmo prefira fazer o uso da marca. 

Consegue-se chegar a conclusão de que ter poucos fornecedores e produzir grande parte de 

sua matéria prima, faz com o que custo diminua do aparelho e que com o consumidor final 

sinta a diferença no bolso e na qualidade também, já que a marca fornece para concorrentes 

por um preço maior. 

• Ameaça de Entrada de Novos Concorrentes 

A Samsung é uma empresa com um vasto tempo de experiência e sólida presença no 

mercado. Tendo isto em vista, pode-se perceber que, apesar dos esforços de empresas como 

Nokia, LG e Sony e Nextel para conquistar o mercado de smartphones, a Samsung possui o 

necessário poder de retaliação, dispondo de recursos substanciais para combater os avanços 

de novos concorrentes.  
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MATRIZ BCG e CICLO DE VIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrela/ Introdução: Samsung Galaxy (Tablet e Celular) 

• Contato direto 

• Fazer investimentos de marketing mais eficiente 

• Sempre inovar nos produtos e serviços 

• Oferecer serviços especiais 

• Fazer um programa de CRM (Costumer Relation Marketing) 

 

Interrogação/ Crescimento: Wearable Tech 

• Investir em ações de marketing como: 

• Entregar produtos (trials) para influenciadores usarem (ex: surfistas, celebridades, 

esportistas,blogueiros etc) 

• Aumentar ações em PDV para que pessoas possam experimentar 

• Investir em Publicidade  

Estrela: 

Samsung Galaxy 

(Tablet e Celular) 

Interrogação: 

Wearable tech 

Vaca Leiteira: 

Televisores 

Cachorro: 

Blue Ray 

Participação relativa de mercado 

Crescimento 
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• Tutorial mostrando funcionalidade do produto(por ser tecnologia nova) 

 

Vaca Leiteira/ Maturidade: Televisores 

• Inovar em tecnologia televisa, (visto que empresas coreanas estão lançando Tv's de 

OLED(HD), por um preço muito mais acessível.) 

• Revolucionar o mercado de TV Smarts  

 

Cachorro/ Declínio: Blu Ray 

• Com a entrada de Netflix, PopCornTime e  downloads pela internet o uso de DVD’s 

diminuiram drasticamente. 

• Solução seria manter um estoque para atender a pequena demanda e usar o dinheiro 

para investir em outros produtos em potencial. 

 

MATRIZ ANSOFF 

Penetração de mercado: a empresa foca na mudança de clientes ocasionais para clientes 

regulares e de clientes regulares para usuários intensivos do produto; 

- Samsung lança um programa de relacionamento com distribuidores e revendas. Trata-se 

de um aprimoramento do antigo Canal Azul, que agora é re-lançado com uma nova 

proposta, mas com o mesmo objetivo: ser um meio de comunicação e reciprocidade com os 

clientes da empresa. Batizado com o nome Canal Azul Samsung, o programa oferece, entre 

muitas ferramentas, um website exclusivo (www.canalazulsamsung.com.br) que busca 

aproximar ainda mais a empresa de seus canais de venda, além de incrementar o 

relacionamento e garantir aprimoramento constante aos usuários.  

Vê-se essa nova ferramenta como estratégia de fidelização de cliente que busca, então, 

trazer novos clientes para a empresa e aumentar a lealdade dos antigos. 

Desenvolvimento de mercado: a empresa tenta conquistar clientes da concorrência, 

introduzir produtos existentes em mercados externos ou introduzir novas marcas no 
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mercado; 

Desenvolvimento de produtos: a empresa busca vender outros produtos a clientes 

regulares, frequentemente intensificando os canais existentes de comunicação; 

- Samsung lança o all share que tem como base de funcionalidade o compartilhamento 

instantâneo de fotos, videos e música entre qualquer dispositivo compatível com a Samsung 

(independente de marca) com uma smart TV.  

Diversificação: sendo a mais arriscada das estratégias, a empresa normalmente foca na 

comunicação explicando por que está entrando em novos mercados com novos produtos, visando ganhar 

credibilidade.  

- A Samsung atua sempre inovando produtos e tecnologias na buscar de conquistar novos 

mercados e clientes. Lançando produtos com características diferentes dos já criados 

anteriormente. Por isso desenvolve uma nova linha de produtos relacionados a mídia, 

equipamentos digitais, semicondutores, memória e integração de sistemas. 
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Trabalho submetido ao IV Fórum de Pesquisa CCL - 2014, na modalidade Resenha. 

Aluno: Ana Carla Ferreira da Silva Curso: Publicidade e Propaganda. 
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Aluno: Rafael Silva Rosa; Suzane de Souza Araujo. Curso: Publicidade e Propaganda. 

Orientador: Dra. Keller Regina Viotto Duarte 

 

INTRODUÇÃO 

Resenha descritiva do livro “O guia completo da cor” dos autores Tom Fraser e Adam 

Banks, publicado pela editora SENAC, no ano de 2010. A obra apresenta 4 capítulos com 

99 subtítulos que abordam a cor, destacando “A cor na arquitetura”, “A cor na cidade”, “A 

cor nas marcas” e “A cor na fotografia”. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Tom Fraser, no primeiro capítulo começa sua obra quebrando alguns paradigmas que dizem 

que as cores são fixas a um objeto ou superfície quando na verdade, ela é só mais um 

evento desencadeado no observador. No cenário mercadológico no qual pensamos em uma 

marca famosa e automaticamente nos vêm às cores que a identificam, como é o caso da 

Coca-Cola, Pepsi, ou na empresa Orange de telefonia móvel.  

Cientistas importantes como Isaac Newton se interessaram em estudar teorias da luz e da 

cor, assunto que foi trabalhado em seguida por vários outros cientistas. Em meio de todos 
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esses estudos, uma das questões que esses cientistas abordavam era de como a luz criava a 

impressão de cor na mente.  

Os sistemas de cores foram elaborados para que selecionássemos e combinássemos cores, 

criando paletas harmoniosas e agradáveis. Além de explicar detalhadamente o 

funcionamento dos diversos círculos cromáticos existentes. Neste capítulo Adam Banks 

apresenta aspectos analisados por estudiosos, como Johannes Ittens que examinava a cor 

seguindo a tradição de Goethe, que consistia em analisá-las de maneira psicológica.  

No decorrer do texto, o autor fala da necessidade de ser alquimista no momento de produzir 

as cores de forma que mais se assemelhe à realidade. Apresenta fatos a respeito do 

desenvolvimento dos pigmentos e em que forma eles eram utilizados e como são 

produzidos hoje. Fala também, de maneira sintética, a respeito do desenvolvimento da 

fotografia colorida e dos métodos utilizados para isso. Usando este gancho, faz uma breve 

análise a respeito da reprodução colorida, destacando cada método existente para impressão 

de substratos passivos, que são entalhe, relevo e planográfico. 

Durante o segundo capítulo, é abordado o uso da cor nas roupas e na decoração ao longo 

dos anos. Quando os anos 1930 trouxeram a depressão econômica e austeridade, o desenho 

entrou em uma “era cinzenta” que continuou com a paleta acinzentada da guerra dos anos 

1940. Atraídas para os cinemas como uma forma do escapismo, as mulheres da classe 

média em particular aspiravam às roupas e decoração de suas artistas preferidas na tela. Foi 

nesse período que viu o crescimento da revista de moda e do designer de interiores. A 

rejeição da cor é outra escolha popular. Mais de dois terços das roupas vendidas no varejo 

no Reino Unido e nos Estados unidos em 2003 eram pretas. 

A cor está presente dentro de casa, seja pela pintura ou iluminação, escolha do piso, além 

dos acessórios e eletrodomésticos. Por exemplo, entre em uma casa decorada por uma 

empresa que vai revendê-la e você, muito provavelmente, encontrará todas as paredes 

pintadas de branco. Tom Frase afirma que muitas vezes, a aversão a uma cor tem muito que 

ver com associações desagradáveis. Isso pode nos impedir de tirar vantagens dos benefícios 

estéticos e psicológicos da cor. 
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No cenário da arquitetura, a cor não aparece com preeminência em muitas obras recentes. 

Um olhar em qualquer arquivo de imagens representando as edificações mais consideradas 

do século XX, mostrará a extensão em que a cor escorregou para fora da linguagem 

arquitetônica. 

Porém, hoje em dia, a maior parte das grandes cidades estão mergulhadas, depois do 

escurecer, em um festival de luzes coloridas. Enquanto um arquiteto pode usar a cor para 

refletir a função ou status, para esclarecer relações espaciais ou para fornecer orientação, os 

sinais das lojas iluminados raramente têm qualquer relação com as fachadas dos edifícios 

em que estão afixados. 

O cinema ganhou cor antes de ganhar som. Georges Meliès (1861-1938), pioneiro do 

cinema narrativo, fez, no final do século XIX, o primeiro filme colorido. Já em 1927, 

Hebert Kalmus melhorou o processo usando um sistema de transferência de tinta, de modo 

que as cores aditivas capturadas nas duas tiras de filme podiam ser convertidas em cores 

subtrativas em um único filme. 

Estudando o terceiro capítulo, entendemos que o modo como vemos uma composição está 

fixado na evolução dos nossos olhos e cérebro e em nosso repertório mental de ler textos e 

ver imagens. Em uma página ou tela o ponto focal é o primeiro lugar que os olhos 

perceberão, ele pode estar perto do centro, tender ligeiramente para um lado, pode dividir a 

tela em nove quadrados iguais ou desenhar linhas diagonais. Nosso cérebro se desenvolveu 

para interpretar atividade em cenas tridimensionais, instintivamente interpretamos cor e 

forma como se fossem parte de uma cena no mundo real.  

A cor é um fator essencial no poder de venda das capas de revista, é esperado que cores 

quentes vendam melhor mas, de fato, azuis as vezes obtém mais sucesso. Em jornais o uso 

de imagens maiores fazem o papel das cores chamativas das revistas que as vezes chegam a 

ocupar duas páginas para enfatizar o anúncio, as primeiras capas da Vogue eram exemplos 

típicos de estilo art-déco, compreendendo arranjos simples e racionais de formas em cores 

fortes, mas moderadas. Com um certo interesse do público por materiais impressos o 

mundo está cada vez mais lotado de publicações desejáveis e não solicitadas. 
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Com muita frequência, a embalagem é efetivamente o produto: o que está dentro da caixa 

pode ser apenas marginalmente diferente de ofertas rivais, mas sua aparência exterior indica 

qualidades e valores únicos, calculados para atrair um público-alvo, para obter este êxito 

cores, texturas e efeitos especiais são um bom meio de persuasão.  

A cor de um logotipo corporativo pode ter enorme impacto na percepção do público, no 

sucesso de seus produtos, por exemplo, a cor vermelha pode significar muitas coisas mas 

com a adição de letras manuscritas na cor branca logo nos lembra “Coca-Cola”. O uso da 

cor pode ser colocado na mente do consumidor de maneira sutil, além da escolha das 

matrizes o uso de tonalidades pode indicar atitude associada a uma marca. O uso correto 

das cores pode manipular  os nossos sentimentos, antes mesmo que comecemos a ler o que 

se diz a respeito da marca.  

Designers de web necessitam de um cuidado maior perante a paleta de cores se quiserem 

atrair um maior número de espectadores, o peso tornava impossível a navegação, animações 

carregadas e decorações inúteis, e o uso indiscriminado da cor, prejudicam o trabalho. Hoje 

em dia, softwares infalíveis ajudam os profissionais dessa área a criar sites básicos que 

funcionam adequadamente, enquanto os sites tecnicamente mais sofisticados são 

produzidos por organizadas equipes técnicas criativas.  

No decorrer do capítulo 4, o autor explica a diferença de “vetor” e “bitmap”, além de 

explicar como funciona o modelo RGB, dentre outros termos usados no computador. 

Aborda também, as formas de impressões, a maneira como a cor é transformada nesse 

processo, e os eventuais problemas que podem acontecer. É citado o programa de edição, 

tal como o Adobe Photoshop. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a leitura e desenvolvimento da resenha, pudemos perceber a importância do estudo da 

cor, além de enxergar possibilidades antes não percebidas. A maneira na qual o autor 

descreve cada aspecto da cor é fácil de ser compreendida e certamente traz benefícios para 

quem o lê. As cores sistematizam uma ligação com o estado emocional de cada um, e por 

isso, na maioria das vezes, atraem uma boa venda, visto que uma embalagem bem feita vale 
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mais que o próprio produto. Por fim, o autor consegue trabalhar com todos os temas, que 

vão desde a Arquitetura até a cor na web. 
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Orientador: Dra. Lilian Cristina Correa. E-mail:liliancorrea@mackenzie.br. 
 

“O barril de Amontillado” é um conto do estadunidense Edgar Allan Poe, conhecido por 

alguns como o “pai do conto moderno”. Foi publicado na Filadélfia, na edição de 

Novembro de 1846 da revista Godey's Lady's Book. Historicamente, sua publicação ocorre 

na década em que Estados Unidos e Canadá foram formalmente separados e, entre outras 

coisas, um número significativo de imigrantes irlandeses chegou ao primeiro país. Para Poe, 

foi o período em que começava a alcançar reconhecimento literário, já que em 1845 

publicara o poema de estrondoso sucesso de nome “O corvo”. Contudo, foi também um 

momento de complicações em sua vida pessoal, já que seu sonho de publicar a própria 

revista vinha por água abaixo e a saúde da mulher complicava-se. A morte do autor ocorre 

apenas três anos após a publicação. 

O romantismo, do qual Poe era um representante, é uma escola literária que surgiu para 

colocar em foco a classe emergente, conhecida como burguesia. Logo, diferente da 

produção anterior, que privilegiava a aristocracia, as obras que se enquadram no 

romantismo têm como protagonistas os burgueses. Contudo, por ser uma classe que não 

existia antes, trata-se de um grupo social que ainda não possui valores firmemente 

consolidados. 

É então que surgem autores como Poe, que privilegiava a classe burguesa sem tratar de 

relações sociais. Sua preocupação consistia em voltar-se para o interior do indivíduo, 

descrevendo as emoções mais sombrias da natureza humana. Dessa forma, Poe escreveu 

inúmeras obras voltadas para o macabro, o obscuro, a loucura e a melancolia. Morte, 
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vingança e doença são temas facilmente encontrados em seus escritos. Seus protagonistas 

são burgueses ricos, reclusos e taciturnos e, portanto, muito fechados em si mesmos. 

“O barril de Amontillado” conta a história de um homem que diz ter sofrido inúmeras 

injúrias por Fortunato e resolve matá-lo por vingança. O assassino nunca fez ameaça ou deu 

a entender que desejava o mal do outro, mas admite que há muito planejava o crime, e 

organizou-o de forma a ter certeza de que jamais seria descoberto. Assim, em pleno 

Carnaval italiano, o facínora encontra Fortunato e tenta-o dizendo que adquiriu um barril de 

vinho Amontillado. Por não ter certeza se a bebida é autêntica, procura por alguém, um 

verdadeiro conoisseur, que possa dizer se foi ludibriado ou não pelo vendedor. O exímio 

apreciador de vinhos Fortunato, já bêbado devido às festividades, não quer deixar passar a 

oportunidade de degustar tão raro líquido, de forma que segue seu carrasco sem hesitação. 

Inebriado, não se incomoda com o espaço que o “amigo” usa como adega, a catacumba da 

família, a qual só é possível chegar navegando por uma miríade de túneis. Também não se 

preocupa com o salitre que cobre as paredes, mesmo quando a presença da substância 

agrava sua tosse. Nada importa mais do que chegar ao vinho. 

Quando chegam ao local mais profundo e escuro dos túneis, o assassino engana Fortunato, 

de forma a conseguir algemá-lo à parede. Procede então, calmamente, emparedando a 

vítima, indiferente a seus apelos. Não importa o quanto grite, Fortunato encontra-se fundo o 

suficiente nos túneis para que nenhuma pessoa seja capaz de ouvi-lo. Ainda, na casa do 

assassino não havia ninguém, pois os empregados aproveitavam as festividades. Quando 

assenta o último tijolo, com um sentimento de satisfação, o carrasco retira-se da catacumba. 

Quanto a aspectos mais técnicos da produção, o narrador já começa por dar o tom da 

história: vingança contra uma vítima que não o espera. Fala sobre o gosto de Fortunato por 

vinho; mais tarde, descobre-se, é o que atrai a vítima à armadilha. O carnaval de rua torna o 

crime perfeito, conforme o desejo do assassino, pois a casa do carrasco está vazia e, 

provavelmente, é esperado que Fortunato fique fora até tarde, aproveitando as festividades. 

Assim, há um tom de fatalidade em todo o texto: o leitor não imagina outro fim se não o 

plano de vingança sendo executado à perfeição. 
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O homicida, arrogante em sua certeza da determinação da vítima em provar o vinho, chega 

a sugerir que o outro não siga em frente nas catacumbas, que preserve sua saúde 

prejudicada pelo salitre dos túneis. Novamente, deve-se referir ao ar de consequência 

intrínseco à obra: a própria vítima é quem deseja se enredar cada vez mais 

inescapavelmente na trama traçada por seu algoz, mesmo quando o carrasco dá-lhe a 

chance de escapar. 

O tema escolhido, a vingança, é universal. O autor trabalha o assunto muito bem ao criar 

um texto curto o suficiente para ser idealmente lido sem pausas, de forma a criar uma 

impressão marcante no leitor. O protagonista é um homem só, sanguinário e maluco, e o 

enredo conta com poucos personagens e descrições que nos levam a imaginar ambientes 

escuros e aromas pouco salubres. No geral, pode-se dizer que se trata de uma obra que 

pertence ao âmbito do sinistro, brilhante ao refletir os recessos mais desequilibrados que a 

humanidade esforça-se por esconder socialmente. 

O leitor conta apenas com a narração parcial (pois em primeira pessoa) do assassino para 

obter os fatos, o que torna sua percepção da história limitada. Sabe-se pouco sobre o 

protagonista: somente que é rico, solitário e louco. Menos ainda sabe-se sobre Fortunato: 

quem é para o protagonista e o que fez para merecer seu ódio permanecem um mistério. 

Entretanto, em textos curtos como contos, especialmente os de Poe, teórico literário, forte 

intencionalidade permeia a ausência e a presença de elementos, de forma que se pode dizer 

que seus textos são sempre articulados propositalmente. Logo, as informações não 

divulgadas simplesmente não são importantes para o efeito intencionado pelo autor. 

À vista de todas essas observações, pode-se dizer que Poe, em “O barril de Amontillado”, 

prova mais uma vez sua genialidade ao transmitir emoções que nos fazem sentir humanos, 

ainda que menos nobres, pondo em foco o desequilíbrio que habita em nossos íntimos. 

Portanto, pode-se afirmar que o conto em questão é uma obra de peso pertencente ao 

lúgubre e obscuro, no qual Poe demonstra a maestria com que é capaz de capturar o que 

existe nos recônditos da alma. Mesmo aqueles não atraídos por sua temática conseguem 

relacionar-se, admirar-se e admitir a validade de histórias como essa. 
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INTRODUÇÃO 

Esta resenha tem como objetivo relacionar os acontecimentos narrados no filme Escritores 

da Liberdade com o discurso freireano. Dentre as várias obras deixadas por Paulo Freire - 

patrono da educação brasileira -, Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 

educativa será a base teórica deste trabalho. A obra foi a última que Freire publicou em vida 

e traz propostas pedagógicas que auxiliam o educador na tarefa de tornar seus alunos seres 

autônomos.  

Ambas as obras, cinéfila e escrita, são inspirações para os futuros professores, assim como 

para os que já atuam na área, pois mostram-nos que o professor é capaz de transformar a 

vida de seus alunos e estes, conscientes do papel que desempenharão na sociedade, serão 

agentes de transformação social. Evidencia-se, então, que o professor pode e deve ser figura 

importante e decisiva na vida dos alunos, por meio de sua prática pedagógica e de sua 

afetividade para com eles.    

 

DESENVOLVIMENTO 

Para começar, faz-se necessária a apresentação de informações gerais e do enredo do filme 

em destaque. Escritores da Liberdade (Freedom Writers) é baseado no livro O Diário dos 

Escritores da Liberdade (The Freedom Writers Diary), de Erin Gruwell. Lançado no ano de 

2007, o filme foi dirigido por Richard LaGravenese e produzido por Danny DeVito.  
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Vamos ao enredo: a atriz Hilary Swank, que também atuou em Menina de Ouro e P.S.: eu 

te amo, interpreta Erin Gruwell, Mrs. G., professora apaixonada pela profissão e que aceita 

o desafio de lecionar na escola Woodrow Wilson, Long Beach, Califórnia, para uma classe 

de jovens que enfrentam problemas dos mais diversos. A escola não acredita na capacidade 

dos alunos da turma e, com isso, Erin encontra-se sozinha na missão de tornar a vida 

escolar de seus alunos a melhor possível.  

No início, Mrs. G. é rejeitada pelos estudantes. Ela é vista como representante do domínio 

branco nos Estados Unidos, já que o grupo é composto de negros, asiáticos e imigrantes. De 

qualquer forma, a professora não desiste, mesmo não encontrando apoio da direção da 

escola e de seus colegas de profissão. Aula após aula, tenta buscar maneiras de se 

aproximar do grupo. Em um dado momento do filme, um aluno desenha em uma folha de 

papel a caricatura de um colega negro. Os traços da boca e do nariz são reforçados, 

incitando a zombaria. O desenho chega à professora e ela vê-se na obrigação de contestar o 

“desenhista”. A partir desse momento, Mrs. G. compara a situação ao Holocausto, 

movimento em que judeus e negros eram tidos como inferiores. Os alunos debatem e dizem 

que a professora, branca, não sabe o que está falando, mas cedem e começam a escutar os 

argumentos dela. De qualquer forma, ela busca a aproximação com a turma e leva à sala de 

aula atividades que chamam a atenção dos meninos, como a análise de um rap.  

À procura do respeito e da total identificação com os alunos, Erin tem a ideia de promover a 

leitura e a escrita. Para tanto, um dos livros utilizados é O Diário de Anne Frank, o qual 

atrai a atenção dos alunos por tratar, de certa forma, de uma história de opressão e guerra 

entre gangues, ressalvadas as devidas proporções.  

Aos poucos, os alunos percebem que a professora busca compreender o ponto de vista, as 

angústias e as aflições de cada um. O grande acontecimento que unirá de vez professora e 

alunos será a atividade com os diários. Mrs. G. pede aos alunos que escrevam diariamente o 

que bem entenderem: histórias, poesias, rap. Erin Gruwell foi a única professora (ou, até 

mesmo, a única pessoa) que deu voz aos jovens excluídos, fazendo com que eles, pela 

primeira vez, percebessem que são importantes para outras pessoas e, como integrantes de 

um grupo, podem compartilhar suas histórias de vida.  
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Em contrapartida, Scott (Patrick Dempsey), marido de Erin, não aguenta a entrega da 

esposa ao trabalho e pede o divórcio. Evidencia-se, dessa forma, a dedicação total da 

professora. Faz-se necessário destacar aqui o fato de Mrs. G. trabalhar temporariamente 

como vendedora e recepcionista de hotel, a fim de conseguir uma renda extra para arcar 

com as compras de materiais que não eram custeados pela escola. Realmente uma história 

de devoção e determinação. Erin Grunwell é um exemplo de pessoa que acredita no poder 

da transformação, por meio da educação.  

Um momento que deve ser destacado é a palestra de Miep Gies (interpretada pela atriz Pat 

Carrol), a senhora que ajudou a família de Anne Frank durante a Segunda Guerra Mundial. 

Encantados pela história da garota judia, os alunos se encantaram ainda mais com a 

presença de uma pessoa de imenso coração e que sentiu diretamente o impacto de uma 

guerra. Miep Gies deixa bem claro que ela não é heroína, mas eles, os alunos do primeiro 

semestre de Inglês básico da escola Woodrow Wilson, o são. São os heróis do dia a dia, 

aqueles que enfrentam dificuldades em diversas perspectivas e que encontraram na 

professora Gruwell um porto seguro e uma inspiração.  

Após travar uma batalha com a diretora da escola e com a Secretaria de Educação de Long 

Beach, Mrs. G. consegue o direito de continuar lecionando para o grupo por mais dois 

semestres, fato que estimula e alegra os alunos. Apegados à prática docente da professora, 

eles não queriam passar a ter aulas sem vínculo com a realidade deles.  

Podemos, agora, relacionar os fatos apresentados em Escritores da Liberdade às ideias do 

patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Primeiramente, devemos perceber que a 

prática pedagógica da professora Gruwell foi alterada em função das necessidades da turma. 

Ela tinha a intenção de trabalhar com A Odisseia, de Homero. Foi, então, que percebeu as 

reais necessidades de seus alunos: ganhar voz, expressar seus medos e pensamentos. Freire 

acredita que o professor coerente e político deve refletir a respeito da própria prática em 

sala de aula, a fim de alcançar melhores resultados. Em Pedagogia da autonomia: saberes 

necessários à prática educativa, Freire (1996, p. 22) argumenta que “na formação 

permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. 
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É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima 

prática”.  

Outro ensinamento com o qual Freire nos presenteia - e que Mrs. G. demonstra ao longo 

dos obstáculos enfrentados - é o de que ensinar exige alegria e esperança. Nas palavras do 

mestre:  

Há uma relação entre a alegria necessária à atividade educativa e a esperança. A esperança 

de que professor e alunos juntos podemos aprender, ensinar, inquietar-nos, produzir e juntos 

igualmente resistir aos obstáculos à nossa alegria. Na verdade, do ponto de vista da natureza 

humana, a esperança não é algo que a ela se justaponha. A esperança faz parte da natureza 

humana.  (FREIRE, 1996, p. 43) 

O que ocorre com os alunos do primeiro semestre é explicado por Freire: parafraseando-o, 

os alunos não são seres da desesperança, mas tornaram-se seres sem esperança por muitas 

razões.  A luta da professora foi a de tirá-los dessa atmosfera para mostrar-lhes que eram 

capazes e competentes.  

A questão da transformação do mundo por intervenção da educação também é abordada no 

filme. Fica clara a atitude de Mrs. G. em relação à prática pedagógica adotada, a qual liberta 

os alunos da obscuridade da opressão e do preconceito e garante o seu caminhar rumo à 

condição de sujeitos. Outra vez, um capítulo de Pedagogia da autonomia (ensinar exige 

compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo) encaixa-se na 

proposta desta resenha: “Não posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, por 

não ser neutra, minha posição exige de mim uma definição. Uma tomada de posição. 

Decisão. Ruptura. Exige de mim que escolha entre isto e aquilo”. (FREIRE, 1996, p. 63) 

A professora Gruwell foi coerente. Ela combinou prática e pensamento. Ao mesmo tempo 

que buscou mostrar aos alunos o conteúdo programático, fê-lo de forma diferente, 

agregando o útil ao agradável. Os demais professores, que não apreciaram essa prática, 

tentaram justificar seu posicionamento, apelando para as regras, que segundo eles, estariam 

sendo burladas. Determinada e perseverante, ela não desistiu e mostrou, a quem quer que 

fosse, como sua prática uniu a turma, melhorou as notas dos alunos, dando-lhes esperança, 

dignidade e momentos de paz e satisfação.   
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Quanto à afetividade, encontramo-la no momento em que Mrs. G. debate com sua superiora 

e diz que esta nem ao menos gosta de seus alunos. Ironicamente, o professor de Língua 

Inglesa do outro semestre rebate e diz que lecionar não tem a ver com gostar de seus alunos. 

Com um discurso extremamente conservador e autoritário, ele explicita o pensamento de 

muitos profissionais envolvidos com a educação: creem que estão na sala de aula para 

transmitir seus conhecimentos e nada mais. Acreditam que, quanto mais severa for a 

postura docente, mais respeito terão dos alunos ou, até mesmo, melhor aplicarão o 

conteúdo.  Freire crê que não podemos pensar assim. Não é porque um professor demonstra 

afetividade e quer bem aos alunos que não será um ótimo professor, pois “a afetividade não 

se acha excluída da cognoscibilidade” (FREIRE, 1996, p. 89) e, dessa forma, Mrs. G. não 

deixou que o carinho e respeito por seus alunos interferisse na autoridade de seu papel 

como docente.  

Portanto, Erin Gruwell é o exemplo real de muitos pensamentos de Paulo Freire, 

reconhecido mundialmente por suas ideias e ações voltadas para a educação. Ela 

transformou o mundo de seus alunos, o contexto em que estavam inseridos. Por isso, a 

prática docente pode ser resumida nesta frase: 

É preciso [...] reinsistir em que não se pense que a prática educativa vivida com afetividade 

e alegria, prescinda da formação científica séria e da clareza política dos educadores ou 

educadores. A prática educativa é tudo isso: afetividade, alegria, capacidade científica, 

domínio técnico a serviço da mudança ou, lamentavelmente, da permanência do hoje. 

(FREIRE, 1996, p. 90) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando o enredo do filme, baseado na história de determinação e amor à docência de 

Erin Gruwell, assim como os conceitos freireanos aqui mencionados, conclui-se que 

Escritores da Liberdade é inspirador e libertador, da mesma forma que o é Pedagogia da 

autonomia. Ambas inspirações tiram-nos muitas vendas opressoras que estão indiretamente 

em nossos olhos. Não podemos aceitar que digam que devemos seguir padrões por serem os 

mais corretos e/ou tradicionais. Em diversas situações, temos de aceitar desafios, a fim de 
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quebrarmos paradigmas incrustados nas relações sociais em que estamos inseridos. Freire 

igualmente inspira-nos a acreditar no poder transformador da educação. Com isso, Mrs. 

Gruwell e Freire, cada qual à sua maneira e ao seu contexto, provam que o professor deve 

ter a função de mostrar o horizonte de perspectivas para seus alunos, colocando-os como 

protagonistas e agentes de mudança. A satisfação estampada nos rostos dos alunos de Mrs. 

G. é prova de que o trabalho realizado com apreço teve valor e rendeu frutos: a união dos 

estudantes, a aceitação e o respeito às diferenças, a atmosfera agradável presente na sala de 

aula e o renascer da esperança.  
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Nossa sociedade atual é baseada na tecnologia. O mundo foi transformado por ela e assim 

como ele as pessoas também acabaram sendo extremamente influenciadas de diversas 

maneiras pelos avanços tecnológicos que a cada dia interferem mais em nosso modo de 

viver, de conviver e de aprender. E é sobre isso que Michel Serres trata no texto 

Polegarzinha. 

A obra de Michel Serres faz uma análise extremamente profunda e detalhada sobre a 

interferência da tecnologia no comportamento, na personalidade e na maneira de viver das 

pessoas. Serres trata de assuntos como a manipulação das mentes e das informações, da 

readaptação de alguns conceitos como de amizade e de relação pessoal, do papel a ser 

desempenhado pelo professor e pelas instituições de ensino e principalmente da mudança 

do comportamento humano em relação ao mundo e a sociedade. A primeira analise é com 

relação aos smartphones que hoje são quase que uma extensão do corpo humano, 

principalmente para a geração atual, a chamada geração Y (a geração da internet). Os 

polegares são os dedos utilizados na manipulação dos smartphones e é  ai que vemos a 

explicação para o título do texto.  

Com a internet, se tem acesso a todas as informações e a circulação desses conteúdos é 

extremamente rápida, o que acelera o processo de transmissão de noticias, da informação e 

da imagem. Com as redes sociais se tem acesso a todas as pessoas, com o GPS a todos os 
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lugares, com a internet a todas as informações e assim a tecnologia disponibiliza de fato o 

mundo na palma da mão de cada um de nós.  

As máquinas tomaram o lugar da mente das pessoas, onde todas as informações, todo o 

conhecimento passa a estar disposto bem à nossa frente, sujeito a manipulações e a um 

exagero de conteúdos. A manipulação das maquinas que passaram a exercer a função da 

nossa mente é muito bem ilustrada por Serres com a lenda de Saint Denis. Saint Denis Foi 

condenado à morte por decapitação pelos sacerdotes pagãos, e foi decapitado no monte 

mais alto de Paris. De acordo com a lenda depois de ser decapitado, Saint Denis se abaixou 

e pegou a própria cabeça nas mãos e saiu andando por duas milhas, pregando o evangelho 

ao longo de todo caminho e parou no lugar onde de fato morreu. Essa lenda ilustra 

perfeitamente a manipulação que nós podemos ter sobre a nossa própria mente e sobre a 

mente das outras pessoas que é exatamente o que acontece hoje em dia com a manipulação 

de imagem, por exemplo, onde uma noticia inteira se cria por meio de uma imagem 

manipulada.  

Hoje, como bem diz Michel Serres em seu texto “mais vale uma mente bem construída do 

que uma mente cheia de informação” e é com essa frase que podemos comentar outra 

transformação que vem acontecendo na sociedade como consequência do avanço 

desenfreado da tecnologia, que é a mudança do papel do educador, do professor. 

Antigamente, o professor era visto como detentor do conhecimento, com a função de passar 

todas as informações possíveis a diante e por isso era conhecido também como educador, 

por ser responsável ela construção do conhecimento de seus alunos, hoje o professor é visto 

como um transmissor de informação. A facilidade com que os alunos conseguem as 

informações hoje em dia faz com que a figura do professor perca o seu valor, já que todas 

as informações estão dispostas a qualquer hora, em qualquer lugar e para qualquer pessoa. 

Os alunos não veem a necessidade de ouvir aquela nova informação e procurar entender o 

que esta sendo dito pelo professor no momento da aula. Essa dificuldade em manter o aluno 

concentrado faz com que os educadores, procurem métodos cada vez mais diferentes e 

visuais, principalmente, para fazer com que o aluno aprenda no momento da aula e não 

depois. Ou seja, construir o conhecimento na cabeça do outro, é pensar no que dizer, para 

quem dizer e como dizer.  
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Outra grande transformação social que vem acontecendo também como consequência da 

rápida evolução tecnológica é o conceito de amizade. Nas redes sociais nossos amigos, são 

aqueles que temos como amigos no facebook, ou os seguidores do twitter, tumblr e 

instagram. São com essas pessoas que nós compartilhamos nossas alegrias, conquistas, 

perdas, frustações, dores, desamores... São com essas pessoas que nós nos sentimos 

confortáveis em abrir nossas vidas. E as relações pessoais, o contato que antes era 

primordial não só entre amigos, mas entre familiares também, vai se perdendo cada vez 

mais em meio a tantas facilidades de comunicação virtual. Sentar-se à mesa para jantar com 

toda a família sem o celular do lado é uma raridade hoje em dia, e isso acaba por 

desperdiçar o tempo que essas pessoas teriam para conversar, se abrir, dividir todos os 

sentimentos que hoje são despejados aos montes nas redes sociais para milhares de pessoas 

que cada um tem como amigo.  

As relações pessoais e o contato entre as pessoas não foi à única coisa do ser humano que se 

perdeu. A falta de interesse é muito maior hoje do que era há tempos atrás quando não se 

tinha absolutamente tudo a disposição na hora em que fosse mais confortável para que as 

pessoas acessassem. Hoje o que se tem é uma sociedade sem capacidade criativa, já que é 

fundamental perceber para criar e só se pode perceber quando a atenção está 100% voltada 

para aquilo que acontece ao redor. E isso é praticamente impossível quando se tem um 

aparelho nas mãos onde milhares de coisas estão se passando ao mesmo tempo e há essa 

extrema necessidade do ser humano de saber de tudo que esta acontecendo, em todos os 

lugares e ao mesmo tempo. O processo criativo é dependente do processo de percepção, e é 

exatamente por isso que a sociedade que se esta construindo hoje é uma sociedade de 

indivíduos com baixa capacidade criativa.  

Depois de uma analise profunda, direta e detalhada da transformação social com base nos 

avanços tecnológicos, podemos concluir que a tecnologia provocou mudanças na sociedade, 

nas pessoas, nas famílias, nas relações, na educação e principalmente na maneira de se 

viver. É impossível ignorar as mudanças positivas que a tecnologia provocou na sociedade, 

mas em contra partida não podemos deixar de lado as transformações negativas que vem 

acontecendo com o crescimento desenfreado da tecnologia. A saúde das pessoas vem 

sofrendo as consequências desse uso abusivo, síndromes e doenças vêm aparecendo junto 
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com a compulsão pelo uso de aparelhos eletrônicos. Alguns exemplos são: a síndrome da 

vibração fantasma (sentir o celular vibrar no bolso da calça ou dentro da bolsa e perceber 

que não era nada), laptopordose (com o peso dos computadores portáteis, ficar 

transportando as maquinas de um lado para o outro pode causar fortes dores nas costas e 

nas juntas e até causar danos aos nervos da coluna) e a insônia adolescente (o costume dos 

adolescentes de dormir com o aparelho celular em baixo do travesseiro e trocar mensagens 

de texto a qualquer hora da noite acabam fazendo com que os jovens percam horas de sono 

e, além disso, ainda não se sabe o mal que a radiação dos aparelhos pode causar ao corpo 

humano). A tecnologia é muito bem vinda, mas é necessário que todos estejamos atentos às 

transformações que vem acontecendo em consequência dessa inovação toda, não deixarmos 

ser comandados pelos aparelhos eletrônicos, mas continuar no controle sobre as nossas 

vidas e sobre nós mesmos. 
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O filme NO nos mostra o poder da  publicidade, sua capacidade de  influenciar e até mudar 

a escolha das pessoas no espaço político. Para demostrar tal hipótese, o caso analisado é o 

plebiscito realizado no Chile. 

A dramaturgia nos mostra a situação do país  em 1988 que estava nas mãos do ditador 

Augusto Pinochet, mas que estava em um período de campanha para o plebiscito que iria 

ocorrer para saber se o ditador continuaria ou não no poder. Ambas as chapas que eram o 

“sí” e o “no” tinham 27 dias para mostrar suas ideias na televisão por 15 minutos por dia. 

Antes de se iniciarem as campanhas o “no” já estava como favorito, até os lideres da 

campanha do “sí” contratarem Rene Saavedra para coordenar a campanha. 

No inicio do trabalho de Rene as pessoas que trabalhavam com ele não acreditavam que os 

tipos de argumentos que ele estava usando serviriam para convencer a população a mudar 

de ideia. Era uma campanha alegre comunicativa que mostrava a alegria das pessoas 

vivendo em um local sem a ditadura, eram ideias opostas do que vinham sendo 

apresentadas pelo “si”, que se preocupava mais em mostrar o que a ditadura estava 

causando nas pessoas todas as mortes e desaparecimentos. 

Com o decorrer da campanha o trabalho de Saavedra foi trazendo resultados e as pesquisas 

foram mostrando que o “sí” crescia entre o voto da população, o que gerou grande 

desconforto por parte da oposição que apoiava a permanência da ditadura. Com isso Rene 

Saavedra sofreu varias ameaças tendo ate que se afastar de seu filho para a segurança deste, 

houve vários episódios em que fica claro que a oposição tenta de alguma maneira roubar a 
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campanha do “sí” para que esta não vá ao ar. A oposição fez o uso da estratégia de zombar 

com as propagandas do “no” para conseguir recuperar os votos que foram se perdendo ao 

decorrer das campanhas. 

 No final com a vitória do “sí” e o fim da ditadura no Chile fica claro como a publicidade e 

capaz de influenciar nas escolhas da população fazendo até mesmo com que algo que 

parecia impossível de acontecer acabe acontecendo.  

O mais interessante do filme e que Rene Saavedra em nenhum momento deixa claro a sua 

posição diante da escolha entre as duas chapas, pois ele trabalhava em uma agência que foi 

contratada pelo “no”, mas o próprio Rene foi contratado por for para trabalhar pelo “sí”. O 

que mais importava para o personagem era mostrar a todos do que ele era capaz de realizar, 

ou seja, fazer grande parte da população mudar de escolha através do trabalho da 

publicidade.   

A fotografia realizada no filme faz com que este ganhe mais veracidade, o modo como às 

imagens foram utilizadas e os estilos de cenas, fazem com que o telespectador acredite 

realmente que esta assistindo um filme dos anos 80, quando na realidade o filme foi 

produzido no ano de 2012. Chama a atenção também o fato do filme mostrar todos os 

bastidores desse mundo da publicidade, como são filmados os filmes, toda a construção 

anterior até se chegar ao produto final, inclusive as dificuldades e barreiras enfrentadas por 

estes profissionais, como no filme, Rene Saavedra tinha que a fugir da oposição que ficava 

tentando roubar seu material de trabalho para que esse não fosse exposto na mídia. 

Lançamento 28 de dezembro de 2012 (1h57min)  

Dirigido por Pablo Larraín 

Com Gael García Bernal, Antonia Zegers, Alfredo Castro Mais 

Gênero Histórico, Drama 

Nacionalidade Chile, EUA 
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O mercado infantil está extremamente aquecido no século XXI e mesmo que os pequenos 

não sejam titulares de uma conta corrente ou possuam renda própria, de acordo com o 

Sebrae, esse mercado movimenta em torno de R$ 50 bilhões por ano onde, portanto, atrai 

muitos empreendedores e empresas já consolidadas. A Walt Disney Company é uma das 

empresas mais tradicionais nesse ramo, onde recentemente lançou a animação Frozen – 

Uma aventura congelante que somente na bilheteria faturou U$1.270 bilhões, tornando-se 

portanto um dos maiores sucessos da Disney superando até mesmo o clássico O Rei Leão. 

Frozen é uma aventura congelante que se passa no reino de Arendelle, na qual duas irmãs, 

Anna e Elsa, vivem com seus pais que são reis do pequeno povoado. A filha mais velha, 

Elsa, nasceu com o poder de criar neve com suas próprias mãos e usava isso com frequência 

para se divertir com a irmã mais nova, porém em uma noite Elsa, por acidente, atinge a 

cabeça de Anna fazendo com que ela desmaie e que a vida dela corresse perigo. Os pais 

desesperados pedem ajuda para um grupo de troll’s que moram perto do reino, eles curam 

Anna, mas apagam todas as memórias sobre a magia, isso faz com que Elsa se afaste de sua 

irmã, pois tinha medo de machuca-la novamente. Os anos seguintes foram de solidão para 

ambas, pois elas perderam os pais em um acidente trágico de navio e continuaram distantes, 

pelo menos até o dia da coroação de Elsa, como rainha de Arendelle. Anna conhece entre os 

convidados o príncipe Hans e se apaixona à primeira vista, querendo casar e até mesmo 

leva-lo para morar junto com ela no castelo, após Elsa negar seu pedido por considerar uma 

atitude muito precipitada Anna começa insistir persistentemente fazendo com que sua irmã 
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se irritasse e perdesse o controle de seus poderes perante todos os convidados. Após ser 

chamada de monstro pelo seu povo Elsa foge para as montanhas para ficar sozinha para 

sempre, mas Anna ajuda ela controlar seus poderes mostrando o verdadeiro significado do 

amor verdadeiro.  

Aparentemente a história do filme não é uma grande inovação dos estúdios Disney, por ser 

mais uma história de princesas e um reino encantado, entretanto o destaque vem pelo 

tratamento diferenciado dado a figura feminina. Pela primeira vez nas animações da Disney 

o foco do amor não fica somente entre um príncipe e uma princesa, mas sim com duas 

irmãs onde a figura do homem foi deixada em segundo plano. 

 Apesar de em Frozen, Anna apresentar uma carência excessiva, expressada na ansiedade de 

encontrar entre os convidados na festa de coroação de sua irmã, o amor verdadeiro, ficou 

claro que o amor entre as irmãs era mais forte, pois quando Elsa foge de seu próprio castelo 

após ser chamada de monstro pelo seu povo, Anna abandona todos, no seu reino, inclusive 

o príncipe Hans que até então é seu amor verdadeiro, para resgatar sua irmã.  

Há uma grande diferença entre a primeira animação de princesas da Disney – desde a 

Branca de Neve (1937) e a última Frozen (2013) –,  não somente em relação à computação 

gráfica, mas principalmente em relação à figura feminina, enquanto em Branca de Neve 

temos uma princesa delicada, frágil e inocente , em Frozen temos a rainha Elsa que 

consegue lutar contra si mesma e controlar seu poder e também a princesa Anna que 

enfrenta lobos e monstros de neve para salvar sua irmã, ambas figuras femininas fortes e 

corajosas. Um posicionamento que surgiu aos poucos em 1998 com Mulan, onde a 

personagem não se enquadrava nos padrões de uma boa esposa mas acaba indo para guerra 

disfarçada de homem e salvando a China, mas só se consolidou em 2012 com Brave, onde 

pela primeira vez a princesa se negou em ter um príncipe durante o filme todo – sem uma 

figura masculina ao seu lado – e, passou a se preocupar com outras questões, tais como a 

família e principalmente despertar o melhor de si. 

As revistas femininas atuais são os contos da Disney de ontem e ambas influenciam no 

estereótipo feminino, no qual crianças aos 5 anos já se baseiam para criar suas 

personalidades em relação ao consumo, padrões de beleza e relacionamentos, por esse 
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motivo, é de extrema importância que esses meios de comunicações evoluam assim como 

as mulheres evoluíram. Apesar de ainda existir o padrão de beleza e a busca do amor 

verdadeiro, a mulher do século XXI ganhou mais autonomia e liberdade de expressão, 

deixou de ser uma coadjuvante para conquistar o papel principal na sociedade, não se 

limitando apenas ao lar, mas gerenciando negócios, assumindo cargos de diretoria e até 

mesmo governando um país.  

Concluímos que com Frozen podemos perceber que a cada dia a figura feminina está 

ganhando cada vez mais espaço na sociedade atual e os estúdios Disney estão percebendo 

esse fato, criando princesas cheias de vidas, corajosas que cuidam de si mesmas e que 

muitas vezes não tem um homem ao seu lado, retratando e preparando a nova mulher do 

século XXI.  
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Vídeo 
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RESUMO 
O vídeo tem como ideia central a representação do ser sociológico atual: pessoa que está 
mudando de acordo com a sociedade para poder "encaixar-se” nela, perdendo sua essência. 
Para tanto escolhemos utilizar os gêneros masculino e feminino para que se pudesse ter a 
comparação do que ocorre com cada um. Para representar a sociedade escolhemos mãos e a 
uma revista como símbolos de intervenção na sociedade. Preferimos utilizar a técnica de 
stop motion para que fosse possível mostrar as mudanças de um modo mais claro, e 
dinâmico, fazendo um contraponto ao fato da câmera estar sempre parada e, na maioria das 
cenas, em primeiro plano. 
PALAVRAS-CHAVE: vídeo; ser sociológico; pessoa; sociedade; stop motion. 

 

PROPOSTA DO FILME 

O filme visa transmitir se forma dinâmica e universal as mudanças que o ser sociológico 

precisa fazer para ser aceito pela sociedade nos dias de hoje. Na maioria das vezes, o 

indivíduo não gosta de mudar, mas não vê outra saída. Isso é retratado com as alterações 

faciais ao longo do curta. Nossa intenção é fazer com que o expectador sinta-se no lugar das 

personagens e questione o que é mais importante, sua identidade ou ser “normal” perante os 

outros. 
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ESTRUTURA PARA UM ROTEIRO 

IDEIA 

Para representar essa versão do "Ser sociológico", em suas características de contradição, 

indefinição e busca, a ideia foi utilizar dois personagens de gêneros diferentes em situações 

hipotéticas e simbólicas que sugerem a deformação da personalidade em função da 

aceitação.  

Para o vídeo foi escolhido um homem e uma mulher, para que assim fosse possível 

demonstrar como isso ocorre nos dois gêneros. Os personagens foram gravados em um 

estúdio profissional oferecido pela empresa WorkMovie, na qual nos foi concedido uma 

câmera e iluminação. Foi utilizada uma maquiadora para que os personagens não se 

movessem e saíssem das poses e um figurinista. 

A ideia que é utilizada na edição é de stop motion, para que facilitasse a integração de cenas 

e para que dessa a impressão que as maquiagens ou roupas mudavam do nada. Algumas 

partes foram gravadas em vídeo, e na hora da edição foi aplicado um efeito que passa a 

sensação de que estava em stop motion, já em outras partes foram tiradas fotos. 

As revistas que, de modo recorrente, ocultam os rostos dos seres sociológicos presentes no 

vídeo simbolizam a manipulação da informação pelos meios de comunicação na atualidade, 

que propagam as novas tendências de “aparências aceitáveis” na sociedade. Esse contexto é 

sugerido pela transfiguração do visual dos personagens, em um aperfeiçoamento e 

adequação aos padrões criados pela Indústria da Beleza e seus consumidores.  

Os instantes finais reproduzidos no vídeo intentam mostrar ao telespectador o ápice das 

metamorfoses pelas quais os seres sociológicos estão passando ao telespectador; tentando 

assim fazer com que esses telespectadores (também seres sociológicos) conscientizem-se 

tendo uma visão real do que a sociedade vive em meio a tantas mudanças. Os seres 

sociológicos enlouquecem com a instabilidade visual que vivenciam. 

 

STORY LINE 
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No decorrer do vídeo irão entrar mãos e fazer mudanças na pessoa, começando com uma 

mulher e depois um homem, e ao decorrer eles vão mudando de aparência até que no final 

ambos aparecem dando um grito de desespero. 

 

SINOPSE 

O vídeo começa com uma menina feliz e simples, e começam a entrar mãos e vão mudando 

ela depois entra uma revista e, quando ela sai, a mudança na menina é mais notável. e isso 

vai se repetindo até que a menina já não parece mais ela e sim com o que a sociedade estar 

impondo, e sua expressão é de triste agora.  

Então entra um menino, ele está bem contente, percebe-se pelo seu sorriso. Já nele as mãos 

não iram mudar sua aparência mas sim o seu estilo, como se ele estivesse procurando na 

sociedade onde se encaixar ou ficar com o estilo que está na "moda", e depois de passar por 

vários estilos percebe que ele está bem sério. 

Quando ele fica bem sério aparece ele e a menina novamente e os dois começam a gritar 

parecendo que estão desesperados, e eles tentam se encolher pois várias mãos estão ao seu 

redor como se fossem pega lós. 

 

ROTEIRO  

Cena 1 

INTERNA - estúdio  

Marina aparece com uma roupa bem simples, com óculos e com o cabelo amarrado em um  

coque (expressão de felicidade). 

Ela tira a chuquinha e deixa seu cabelo solto. 

Mãos entram em cena  e amarram seu cabelo em um rabo de cavalo.  

Ela faz uma expressão de que não está gostando muito. 

Uma revista fechada surge de um lado e alcança a metade da tela.  
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Surge outra mão para pegá-la e abri-la. 

Marina acompanha a entrada da revista com os olhos e o rosto. 

Mãe de homem do outro lado da tela fecha a revista, tirando-a de cena. 

Marina com o cabelo solto e com a cara mais séria. 

Mão tira o óculos da Marina (ela vira o rosto para que possa tirar o óculos e volta para a  

posição inicial frontal).  

Marina coloca franja para trás da orelha e demonstra um pouco de incômodo. 

Entra uma mão de cada  lado, uma mão com um pente de sobrancelhas e a outra com uma 

pinça. Começam a arrumar a sobrancelha da Marina.  

Trocam os objetos, mexem mais um pouco na sobrancelha dela e saem. 

Entra mão segurando a base em pó enquanto entra outra mão segurando o pincel.  

A que está com o pincel fica passando base no rosto da Marina.  

Mãos saem. 

Logo em seguida Marina passa a mão no rosto e no cabelo, demonstrando estar incomodada 

ainda e sua expressão vai ficando mais séria. 

Mãos entram e prendem a franja de Marina para trás com um grampo de cabelo.  

Enquanto isso ela faz cara de que estivesse machucando. 

Mãos saem. 

Entra uma mão com um pincel, e a Marina tenta se desviar.  

Entra outra mão com um lápis de olho e ela tenta desviar de novo indo para o outro lado.  

Entra a última mão segurando um pincel de gloss e ela tenta desviar novamente (feição de 

assustada). 

Mãos saem. 

Entra uma nova revista fechada por um lado da tela, vai até o meio, entra outra mão para 

pegar ela e abrir, e ficam segurando-a. 
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Enquanto isso entram mãos no fundo que pegam o cabelo da Marina e começam a fazer 

chapinha nela. 

Homem do outro lado da tela fecha a revista e a retira da cena. 

Aparece a Marina com o cabelo liso  e uma blusa mais "moderna”. 

Ela olha para os lado, pega seus cabelos e começa a olha-los. 

Enrola os cabelos para tentar deixa-los como eram antes e depois chacoalha a cabeça como 

se estivesse com raiva. 

MÚSICA In the hall of the mountain king de Edvard Gried permanece durante todo o filme. 

 

Cena 2 

INTERNA - estúdio  

Olhos de Marina, em plano de detalhe. 

Olho fechado sem maquiagem. 

Olho aberto com a maquiagem. 

 

Cena 3 

INTERNA - estúdio  

Marina passa a mão no rosto como se estivesse incomodada com toda a maquiagem. 

A revista entra de cima para baixo, com duas mãos segurando-a de cada lado.  

Quando a revista sai da frente do rosto de Marina, aparece com uma sombra escura e com 

outra blusa, que é ao novo estilo da “moda”.  

A revista sai por baixo, sendo segurada. 

Marina pega seu cabelo e mexe com a cabeça como se estivesse desesperada, não gostando 

da transformação que está ocorrendo com sua aparência. 
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Cena 4 

INTERNA - estúdio  

Boca de Marina em plano de detalhe. 

Bica vai ser preenchida com um batom vermelho. 

 

Cena 5 

INTERNA - estúdio  

Aparece uma mão segurando o óculos que Marina usava no começo do vídeo   

Ela tenta agarrá-lo, mas a mão sai antes que ela possa pega-lo. 

Ela olha para frente com uma expressão bem séria, como se não tivesse vida,  

Aparecem duas mãos, cada uma segurando um colar.  

Mãos colocam um colar em Marina. 

Marina tenta retomar algumas de suas características e prende o cabelo em coque 

novamente. 

Entra uma mão e puxa sua chuquinha, desmanchando todo o coque e causando dor. 

Ela vira o rosto de perfil e coloca a franja atrás da orelha para mostrar o brinco que esta 

usando agora. 

Ela olha para frente e faz uma cara de que não está dando certo.  

 

Cena 6 

INTERNA - estúdio  

João em cena  

Ele está com o cabelo desarrumado, com uma blusa simples, de barba e bem sorridente.  

Ele brinca com o cabelo para tentar dar uma arrumada nele. 
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Olha para o lado esquerdo um pouco para cima e aparece um boné em sua cabeça.  

Ele sorri e dá uma arrumadinha no boné. 

Aparece uma mão pelo lado esquerdo e tira o boné dele.  

Enquanto ele olha para a mão que esta tirando o boné, entra outra mão pela direita e coloca 

outro em sua cabeça.  

Então ele olha para cima para ver o boné e já aparece outra mão pela esquerda tirando o 

boné dele.  

Ele faz uma cara de perdido, e em seguida já entra outra colocando outro boné em sua 

cabeça. 

Então entra a outra mão e puxa a aba do boné para trás.  

Entra outra mão pela direita colocando o boné para o lado. 

João arruma o boné e coloca a mão na cabeça para terminar de arruma-lo 

Quando faz isso, sua camisa muda para outra camisa de time de futebol.  

Ele mexe na blusa para ver como está. 

Entra mão e tira seu boné.  

Ele faz uma cara de que esta tudo bem. 

Outra mão puxa sua blusa. 

Após essa intervenção ele já está com outra camisa de um time diferente de futebol. 

Ele mexe na blusa e faz a mesma cara de que está tudo bem. 

Aparecem as duas mãos colocando uma blusa xadrez nele.  

Ele começa a abotoar.  

Ele começa a desabotoar a blusa novamente. 

Duas mãos tiram sua blusa. 

Quando ele tira, vê-se que ele está com outra camisa por baixo, já não mais de time.  
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Ele começa a fazer uma cara de triste. 

Mão com o secador segura seu cabelo para que não mexam nele, mas não adianta. 

Ele tira a mão seu cabelo; está com o cabelo para cima. Ele já não esta mais sorrindo. 

Mão com um creme de barbear que passa em todo o rosto do João. 

Espuma vai saindo, e conforme vai saindo a espuma, ele vai ficando sem barba.  

João está só de bigode e cavanhaque.  

Ele passa a mão no rosto, pois ele não gostou de terem tirado sua barba. 

Então sua camisa muda para camisa preta. 

Mão colocando um brinco em sua orelha.  

Outra mão colocando perfume nele, enquanto ele tenta desviar desta mão. 

João olha para o lado e percebe que vão tentar colocar algo nele. 

João vira o rosto como se fosse fugir, enquanto isso a mão vai colocando nele uma bandana. 

Ele volta a olhar para frente com uma cara séria e triste.  

As mãos aparecem vestindo-o com uma jaqueta preta. 

Mão colocando óculos escuros no rosto do João.  

Ele arruma óculos e faz cara de sério, agora parecendo um roqueiro.  

Mão passa em cima de sua boca e sai. Quando a mão sai de cena, João está sem nenhuma 

barba. 

Ele passa a mão em seu rosto com a expressão de quem não gostou novamente. 

Ele fecha a jaqueta. 

Logo em seguida mão tira sua bandana. 

Ele tira a jaqueta, e uma das mãos pega-a. Não está mais de camisa, e sim com uma blusa 

social.  

João começa a abotoar sua blusa. 
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Mão coloca um cachecol nele, então João o ajeita. 

Mão entra pelo o outro lado que tira seu óculos. 

Outra mão entra pelo lado contrario e tira o cachecol. 

João vira em direção a uma das mãos em cena, que termina de abotoar sua blusa e levanta 

sua gola.  

Mão coloca em volta de seu pescoço uma gravata vermelha.  

Ele olha para frente, faz o nó da gravata e ajeita a gola da blusa. 

Entram as duas mãos em cena vestindo João com um blazer. 

 

Cena 7 

INTERNA - estúdio  

Aparecem as imagens de Marina e João sobrepostas, gritando como se estivessem 

desesperados, querendo fugir, e várias de mãos ao redor como se quisessem alcançá-los 

para modificá-lo ainda mais. 
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STORY BOARD 
 
 
 
 
 
 
 

 
Câmera Parada 

Frontal  
Primeiro Plano 

 
Marina em cena, sem 
maquiagem ou muitos 

adereços. Mãos vão entrando 
em cena e mudando sua 

aparência 
 

Som: Música In the hall of 
the mountain king de Edvard 

Gried começa com tom de 
suspense 

 
 

 
Câmera Parada 

Frontal 
Plano de Detalhe 

 
Foco nos olhos de Marina, 
que vai abrindo e fechando 

os olhos. 
 

Som: Música In the hall of 
the mountain king de Edvard 

Gried  
 
 

 
Câmera Parada 

Frontal 
Primeiro plano 

 
As mudanças e ações 
continuam a ocorrer. 

 
Som: Música In the hall of 

the mountain king de Edvard 
Gried 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Câmera Parada 
Frontal 

Primeiro plano 
 

Foco a boca da Marina 
ênfase para o batom 

Som: Música In the hall of 
the mountain king de Edvard 

Gried 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Câmera Parada 
Frontal 

Primeiro plano 
 

Ocorrem mais mudanças 
Som: Música In the hall of 

the mountain king de Edvard 
Gried 

 
 
 
 
 
 
 

Câmera Parada 
Frontal 

Primeiro plano 
 

Começam a ocorrer as 
mudanças com João 

 
Som: Música aumenta o tom 
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Câmera Parada 
 

Câmera Parada 
Frontal 

Primeiro plano 
 

João e Marina em fusão com 
cara de desespero enquanto 

as mãos surgem na tela como 
se querendo captura-los 

 
Som: Música atingir o maior 

tom de suspense 
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RESUMO 
Sou Negro é um manifesto audiovisual. É uma análise. Um espaço de ideias, de presença, 
de força. Por meio de “Sou Negro” a temática afro-brasileira é relacionada aos conceitos de 
cultura popular, cultura de massa e industrialização da cultura.  O corpo, a capoeira, as 
questões culturais e sociais, o funk carioca, as contradições da mídia, são temas intrínsecos 
à temática negra no Brasil. O documentário convida o espectador a entrar nessa atmosfera 
de magia e resistência por meio de imagens de arquivo e domínio público, entrevistas com 
estudiosos da área e pelo contato sensorial com a música e a literatura relacionada. Sou 
Negro é uma edição da tradição e da contradição. Um meio de encontro de linguagens. Um 
retrato, uma provocação. 
PALAVRAS-CHAVE: Brasil; afro; cultura; sociedade. 

 

PROPOSTA DO FILME 

O documentário se propõe a levantar questões sociais, quebrar paradigmas inerentes à 

sociedade e, sobretudo analisar na perspectiva das teorias da comunicação os conceitos de 

cultura. 

 

IDEIA 

A ideia para esse filme surgiu a partir de uma proposta de trabalho da professora Keller 

Duarte na disciplina de Teoria da Comunicação II. A oportunidade de tratar um tema tão 

relevante para nossa sociedade fez da concepção do trabalho um fluxo intenso e contínuo de 

ideias de linguagem, montagem e aplicação. 
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SINOPSE 

Seria simplista ao extremo resumir a identidade cultural brasileira em matrizes estáticas. A 

cultura está viva!  

Este documentário revela vertentes da cultura africana que ajudaram a compor o Brasil que 

somos hoje. Uma análise crítica dos elementos da cultura popular que foram introduzidos 

na cultura de massa, industrializados e exportados de diversas maneiras. 

Sou Negro se propõe ao debate. Dinâmico, crítico e poético. Um convite a um novo olhar 

sobre a questão negra no Brasil. 

 

PROCESSO CRIATIVO  

Em uma conversa com o professor André Arruda surgiu o primeiro vislumbre do que seria 

o documentário e da proporção que este projeto tomaria dentro da universidade. Assim as 

ideias foram concatenadas e os temas principais foram escalados. Duas entrevistas estavam 

programadas: André Arruda e Mirtes de Moraes dividiram os temas e levantaram as 

questões inerentes à temática negra no Brasil. O corpo, a capoeira, a mídia, o funk carioca, 

estão todos vivos, atuais e dinâmicos na produção. 

A segunda (e não menos importante) parte do processo criativo foi a coleta de material e 

posterior montagem do filme. Ali ficou claro o poder de reverberação e força que o 

documentário poderia ter em sua exibição. A sonoridade, a textura das palavras, as ligações, 

os tambores e as ideias. O discurso acadêmico conduzia os eventos. As vozes e cores davam 

o ritmo. 

Com esse processo é possível levantar uma analogia muito em voga nos últimos tempos: O 

editor de documentário está para a película assim como o curador está para a exposição de 

arte. 

No caso de Sou Negro o papel do editor é absolutamente o principal no momento de criar a 

“alma” do filme. Walter Benjamim em sua teoria sobre a reprodutibilidade técnica fez uma 

reflexão sobre a deterioração da "aura", o aqui e agora da obra de arte. A partir do advento 

da tecnologia industrial o objeto artístico acaba por perder sua "unicidade", "singularidade" 
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e "autenticidade". Como então é possível resgatar materiais já prontos e estabelecidos e dar 

a eles uma nova concepção e uma nova oportunidade de significância? 

Essa sobreposição do valor filosófico primordial de uma obra é constantemente tratado 

pelos curadores das galerias e exposições de arte. Cada tela ou escultura é um verso, cada 

coleção um parágrafo, mas a história inteira só tem um sentido único e exclusivo quando 

projetado pelo curador. Essa tarefa é semelhante ao trabalho do editor documental. 

No filme “Nós que aqui estamos por vós esperamos” de Marcelo Masagão, a direção é a 

edição. A escrita da história está condicionada à ordem do material montado e na condução 

e ritmos impostos. A união de trechos com sentidos diferentes e fechados encontra a 

ampliação na montagem, na edição e na curadoria. 

Por esse motivo, a parte mais estimulante da produção do filme Sou Negro foi a montagem. 

A edição livre de roteiros trouxe a fonte empírica como a primordial ferramenta da 

criatividade. Foi no encontro de mídias que o filme encontrou sua pluralidade e suas 

possibilidades de ser mais do que é. É um encontro aberto a outros encontros e a outras 

curadorias e continuações. Afinal, somos negros e essa história é nossa. 
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STORY BOARD 

   

Expressão e Som Cultura Popular e Fé Entrevista: André Arruda 

   

Entrevista: Mirtes de Moraes Corpo e Capoeira Manifesto e Poesia 

   

Funk Carioca Cultura de Massa 

 

Indústria Cultural 

Link do vídeo no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=wuZp5f5s3hk 
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Todos os textos que compõem os Anais do IV Fórum de Pesquisa CCL são de inteira 

responsabilidades de seus autores (docentes e orientadores). 


