
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 



2  

CORPO DIRETIVO INSTITUCIONAL 

 
Reverendo Davi Charles Gomes 

Gabinete da Chancelaria 
 

Prof. Dr. Ing. Benedito Guimaraes Aguiar Neto 
Reitor 

 

Prof. Dr. Marco Tulio de Castro Vasconcelos 
Vice-Reitor 

 
Profa. Dra. Marili Moreira da Silva Vieira 

Pró-Reitoria de Graduação e Assuntos Acadêmicos 
 

Prof. Dr. Paulo Batista Lopes 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

Prof. Dr. Jorge Alexandre Onoda Pessanha 
Pró-Reitoria de Extensão e Educação Continuada 



3  

CORPO DIRETIVO DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 

 
Prof. Dr. Marcos Nepomuceno Duarte 

Diretor 
 

Prof. Dr. Rogério Aparecido Martins 
Profa. Ms. Daniela Sacuchi Amereno - Adjunto 

Coordenadores do Curso de Publicidade e Propaganda 
 

Prof. Dr. Rafael Fonseca Santos 
Coordenador do Curso de Jornalismo 

 
Profa. Dra. Elaine Cristina Prado dos Santos 

Coordenadora do Curso de Letras 

 
Profa. Dra. Isabel Orestes Silveira 

Profa. Dra. Fernanda Nardy Bellicieri - Adjunto 
Coordenadoras de TCC e Pesquisa 

 
Prof. Ms. José Estevão Favaro 

Coordenador de Estágio e Protagonismo Estudantil 
 

Prof. Dr. Perrotti Pietrangelo Pasquale 
Coordenador de Atividades Complementares e Extensão 

 

Profa. Dra. Regina Helena Pires de Brito 
Coordenadora de Pós-Graduação Stricto Sensu em Letras 

 
Prof. Dr. Norberto Gaudêncio Junior 
Coordenador de Educação Continuada 

 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

 
Profa. Dra. Isabel Orestes Silveira 

Profa. Dra. Fernanda Nardy Bellicieri 



4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VII Fórum de Pesquisa 2017 / org. Isabel Oreste Silveira, 
Fernanda Nardy Bellicieri e Marcos Nepomuceno Duarte – 
Ano 6, n. 6, São Paulo, 2017. 1013p. 

 

 
ISSN 2237-4183 

 

Capa 

Lucas Santana Jatobá 

 

Preparação 

Fernanda Nardy Bellicieri 

Lucas Santana Jatobá 



5  

Apresentação 

 
O Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

(campus Higienópolis/SP), propicia aos alunos dos cursos de Letras, Jornalismo e 

Publicidade e Propaganda, a oportunidade de participar do VII Fórum de Pesquisa. Uma 

iniciativa que estimula a produção e circulação do conhecimento entre os alunos e 

professores. 

 
O VII Fórum foi realizado nos dias 26 e 27 de setembro de 2017 e nessa ocasião, 

os alunos puderam compartilhar o resultado de diferentes produções que transitam nas 

mais diferentes áreas do saber. Esse intercâmbio de pesquisa foi significativo e 

relevante pois, coaduna com os interesses da instituição que é estimular o Ensino, a 

Pesquisa e a Extensão. 

 
Num clima de efervescência interdisciplinar os alunos apresentaram 

comunicação oral em diferentes modalidades de trabalho acadêmico: artigo, resenha, 

paper, projetos experimentais, ensaios fotográficos, vídeos, etc. 

 
Dada à diversidade dos assuntos e teorias abordados, ressalta-se que os 

trabalhos são de responsabilidade de seus autores e de seus respectivos orientadores. 

 
 

 
Profa. Dra. Isabel Orestes Silveira 

Coordenadora de TCC e Pesquisa 
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A Imersão nas Narrativas Contemporâneas 
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Orientador: Prof. Dr. Carlos Eduardo Sandano Santos 

 

Resumo 

O presente trabalho analisa o produto jornalístico 6x9: A virtual experience of solitary 

confinement, desenvolvido pelo jornal britânico The Guardian, cuja principal atribuição 

é ser pensado e criado para consumo dentro do ambiente digital. O intuito desta análise 

é identificar os alcances do uso do recurso da imersividade na reportagem, avaliando o 

que a torna de fato adaptada às condições trazidas pelas tecnologias digitais e se pode 

ser considerada inovadora no cenário da comunicação jornalística. 

Palavras-chave: imersão; narrativa; jornalismo imersivo; ciberespaço 

 

Introdução 

A imersividade é um fator chave para as narrativas hoje pensadas para o 

ambiente ciberespacial, não somente por estar em consonância com as potencialidades 

das novas tecnologias,  mas também ao perfil em que está inserido o leitor que navega 

neste espaço.  

Se de algum modo, sabe-se que transpor de um meio a outro (como, de início, 

era feito do impresso para o online) não surte os resultados pretendidos, surge a questão 

do modo como trazer esse navegador para consumir a notícia.  

A proposta deste trabalho, por tal razão, é se debruçar numa análise sobre um dos 

aspectos que compõem a narrativa feita para o ciberespaço: a imersão. Torna-se cabível 

à investigação, identificar na reportagem do jornal britânico The Guardian - 6 x 9: a 

virtual experience of solitary confinement, quais características a tornam uma narrativa 

inovadora e de que formas a aplicação do recurso da imersão atinge seus objetivos na 

captação deste usuário.  

Neste sentido, recorre-se ao estudo de caso como ferramenta investigativa para apreciar 

o uso da imersão. Com relação à bibliografia teórica, investiu-se em autores que olhem 

para as propriedades da imersividade como característica fundamental, mas também 

para aqueles que dispusessem de análises de campo a fim de usá-las como ferramentas 
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comparativas quanto ao diferencial que porta a reportagem escolhida.  

 

A imersão como necessidade da narrativa ciberespacial 

À princípio, o perfil do leitor digital configura-se como daquele em que a percepção 

cognitiva se transforma, cuja capacidade é “transitar entre linguagens, passando dos 

objetos aos signos, da imagem ao verbo, do som para a imagem com familiaridade 

imperceptível” (SANTAELLA, 2004, p. 31).   

A transição entre linguagens torna-se primordial para se compreender que o usuário das 

novas tecnologias é aquele que, além de ser familiarizado com as múltiplas linguagens, 

percorre as múltiplas matrizes digitais (plataformas) como forma de construir o 

entendimento do conteúdo por ele absorvido.  

Considerando-se o fato de que esse consumo da informação transcorre 

efetivamente da exploração de recursos múltiplos, à medida que “o hipertexto e os 

elementos multimídia fornecem uma estrutura com infinitas possibilidades de interação 

entre o conteúdo jornalístico e o interagente” (JUNIOR; BAZAN, 2013, p. 31), pode-se 

inferir que se trata de uma forma de adequação dentro de um cenário em que existe uma 

necessidade do resgate da complexidade da natureza humana, por detrás do recurso da 

interdisciplinaridade, em que se aproveita da causalidade mútua das coisas.  

O pensamento que une substituirá a causalidade linear e unidirecional 

por uma causalidade em círculo e multirreferencial; corrigirá a rigidez 

da lógica clássica pelo diálogo capaz de conceber noções ao mesmo 

tempo complementares e antagonistas, e completará o conhecimento 

da integração das partes em um todo, pelo reconhecimento da 

integração do todo no interior das partes. (MORIN, 2001, pp. 92-3)  

Essa quebra da “causalidade linear” é o que se compreende quando se “trabalha 

com aspectos da linguagem e da tecnologia advindos de muitas áreas distintas do 

conhecimento humano” (GOSCIOLA, 2003 apud COLUSSI; FIRMINO, 2016, p.192). 

Nesta perspectiva, segundo Martins (2015, p.15), “dar alguma possibilidade de 

participação é importante nesse novo cenário comunicativo”. Para o jornalismo que 

tenta não morrer sufocado em meio à maré informacional, adequar seu trabalho às 

novas formas narrativas pode permitir levar o nível de imersão das peças jornalísticas a 

alcançar um patamar em que, segundo Cordeiro e Costa (2016, p.101), “a reportagem 

jornalística é consumida com a participação direta do usuário”.  

O sucesso de narrativas-símbolo de uma reviravolta conceitual no termo da 
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reportagem jornalística para o ciberespaço reside exatamente na exploração da 

imersividade e da participação como diferenciais e pré-requisitos para agregar e prender 

a atenção do usuário. 

Imergir é o ato de mergulhar em algo que não necessariamente é físico ou real. 

Para Cordeiro e Costa (2016, p.100), a imersão é “uma capacidade de transposição da 

consciência para um outro ambiente, seja imaginado ou sinteticamente criado” no qual 

“a experiência de ser transportado para um lugar primorosamente simulado é prazerosa 

em si mesma, independentemente do conteúdo da fantasia” (MURRAY, 2003, p.102).  

Sob o ponto de vista da autora - cujo reconhecimento na área se atribui a Hamlet 

no Holodeck: o futuro da narrativa no ciberespaço -, a imersão surge da união de duas 

características próprias do ciberespaço que “ajudam a fazer as criações digitais 

parecerem tão exploráveis e extensas quanto o mundo real” (2003, p.78).  

Murray afirma que é a capacidade espacial e enciclopédica do meio digital1 que 

permitem que a ação da imersão aconteça. No entanto, ela frisa que são as capacidades 

do ciberespaço de ser procedimental e interativa (unidas as outras duas da imersão) que 

tornam uma narrativa de fato completamente capaz de apreender o leitor - o que implica 

numa intrínseca relação entre a imersão e a interatividade.  

Em várias das referências encontradas acerca desta relação entre imersão e 

interatividade (MURRAY, 2003; SANTAELLA, 2004; CORDEIRO, COSTA, 2016; 

HIDALGO, BARRERO, 2016; JUNIOR, BAZAN, 2013), os autores apresentam essa 

relação como mútua e indissociável.  

Quanto maior a interatividade, mais profunda será a experiência de 

imersão do leitor, imersão que se expressa na sua concentração, 

atenção, compreensão da informação e na sua interação instantânea e 

contínua com a volatilidade dos estímulos. (SANTAELLA, 2004, p. 

52)  

Apesar de haver, em alguns casos, um conflito no discernimento de onde 

começa a imersão e termina a interatividade - é fato que “cada meio transforma a 

apreensão feita do que é retratado, variando participação e imersão conforme a vontade 

do seu condutor” (JUNIOR; BAZAN, 2013, p.31).   

Se a imersão, segundo Santaella, é a capacidade de “concentração, atenção, 

                                                      
1 Murray defende em seu livro Hamlet no Holodeck: o futuro da narrativa no ciberespaço 

que existem quatro propriedades fundamentais nos ambientes digitais. Eles são procedimentais 
(regras), participativos, espaciais (navegáveis) e enciclopédicos, e é a partir disso que eles 
adquirem suas capacidades de imersão e interatividade. 
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compreensão da informação”, pode-se inferir que o advento das tecnologias provocou, 

de acordo com Junior e Bazan (2013, p. 31) “uma tendência observável de ampliação 

das narrativas possíveis” já que  

Cada novo sentido humano estimulável significa, na prática, a 

possibilidade de ampliação das formas do fazer jornalístico e aumento 

do impacto sensorial da história narrada, e cada nova experiência 

necessariamente traz consigo uma nova ordem de reações entre a 

narrativa e a audiência. (JUNIOR; BAZAN, 2013, p.31)  

Neste sentido, a imersão oferece à narrativa jornalística a possibilidade de, 

segundo Junior e Bazan (2013, p.31), estar em “um novo patamar de compreensão do 

fato jornalístico”. Ao estimular mais sentidos do usuário, surge a possibilidade de ter 

em mãos um universo interpretativo mais amplo em relação aos acontecimentos.  

Mais ainda, compreendendo-se de maneira mais expandida que a visão de 

Murray (2003, p.102) de que “num meio participativo, a imersão implica aprender a 

nadar, a fazer as coisas que o novo ambiente torna possíveis”, transpassa sobre o fato de 

que a concepção do fazer jornalístico evoluiria para condizer com o leitor do meio 

virtual.  

O principal processo trabalhado aqui, uso dos recursos de realidade virtual e de 

seu desenvolvimento para os dispositivos móveis, coloca em discussão as possibilidades 

proporcionadas pelo aumento tecnológico que enriqueceram as “formas do fazer 

jornalístico” e aumentaram o “impacto sensorial da história narrada” (JUNIOR; 

BAZAN, 2013), levando o caráter do “aprender a nadar” pelas frestas da apreensão do 

conteúdo em si.  

O ato de fazer narrativas para o ambiente digital nos trabalhos de alguns dos 

autores consultados para este projeto (LONGHI, FLORES, 2017; CORDEIRO, 

COSTA, 2016; MARQUES, 2016) é uma modalidade segmentada da prática 

jornalística que se desenvolveu com o avanço tecnológico. Cordeiro e Costa afirmam 

que no campo do Jornalismo, o nível de imersão atinge um outro patamar quando a 

reportagem é consumida considerando-se a participação ativa do usuário. Eles afirmam 

que o jornalismo imersivo 

pode ser apreendido sob duas concepções: a primeira do ponto de 

vista produtivo, em que o jornalista produz a notícia de forma 

imersiva, ou seja, em um nível aprofundado de investigação e reflexão 

sobre os objetos do mundo; e a segunda do ponto de vista técnico, em 

que o produto de sua reportagem se materializa em formatos 

imersivos, ou seja, em que o espectador (público) possa imergir na 

obra e ter uma experiência sensorial diferente a de outros formatos 
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audiovisuais tradicionais. (CORDEIRO; COSTA, 2016, p. 102)  

Ao se destrinchar em duas formas, o jornalismo imersivo se conceitua como 

uma parte indissociável na criação da narrativa para o ciberespaço, assim como a 

participação e o caráter de ‘literalidade’ trazidos pela prática do jornalismo literário. 

Epistemologicamente, a concepção do Jornalismo como profissão,  

se constituiria assim como uma forma específica de conhecimento que 

transcende o simples registro - essa qualidade transitória e efêmera 

que “é da própria essência da notícia e está intimamente ligada a todos 

os outros caracteres que ela exibe” - e articula o caos informativo em 

um conjunto organizado de vozes (polifonia) e sentidos (polissemia), 

algo que requer a figura do mediador-autor. O jornalista seria assim 

caracterizado como um autor necessário para realização da mediação 

qualificada que permite o diálogo e, consequentemente, o 

endossamento democrático. (SANDANO, 2015, p. 28-9)  

Constituída como ”uma forma específica de conhecimento que transcende o 

simples registro”, o jornalismo adentra na missão de, lidando com as características que 

apontam Murray, Santaella e dos demais autores, abrir “um universo de interpretações, 

já que a coautoria do leitor é levada em conta, e cada experiência é única, já que cada 

consumidor de conteúdo pode traçar seu próprio caminho” (MARTINS, 2015, p.27); 

em que se “articula o caos informativo” (SANDANO, 2015).  

A imersividade serviria à narrativa jornalística, portanto, como uma ponte com 

vias de mão dupla onde o autor tem a possibilidade de explorar mais recursos para 

oferecer uma experiência mais completa ao usuário e o navegador virtual teria a 

possibilidade de interagir usando de seu papel ativo ao consumir de outras formas 

narrativas a informação com que se depara a cada página.   

Estes podem ser os impactos da tecnologia na reportagem, fornecendo 

não só maneiras mais interativas e imersivas de experienciar as 

notícias, mas também oferecendo a possibilidade de, mais uma vez, 

revolucionar o modo como se fazem as notícias e o que delas se pode 

retirar. (MARQUES, 2016, p.21)  

Se como Murray inferiu “a imersão implica em aprender a nadar” tal fato leva a 

verificar que a satisfação em se navegar no ciberespaço, pensando sobre o tipo de 

narrativa a que se pretende analisar, surge sim “do prazer da imersão como uma 

atividade participativa” (MURRAY, 2015, p. 102).  

a importância da exploração da realidade virtual para a narrativa 

jornalística prende-se sobretudo com o fator da imersão, o que poderá 

vir a ser um fator altamente diferenciador para o consumidor de 

notícias. (MARQUES, 2016, p.01)   

E é sobre este alicerce fundamental que o produto escolhido se apoia, como 



16  

baliza a indicar de que forma podemos explorar um recurso para fornecer às narrativas 

mais imersão e menos passividade, mais participação ao invés do permanecer estático, 

no intuito de atingir uma maior atenção por parte do navegador bem como seu maior 

envolvimento com o produto midiático.  

 

6 x 9: A VIRTUAL EXPERIENCE OF SOLITARY CONFINEMENT   

Projeto elaborado pelo laboratório de media do jornal inglês The Guardian, 

lançado em abril de 2016, a reportagem foi desenvolvida pelos repórteres Tim Knox, 

Dan Tuffs e Gabrielle Lurie em parceria com as produtoras Francesca Panetta e Lindsay 

Poultson, responsáveis pela parte interativa da matéria.  

O foco do projeto é oferecer ao interator2 a experiência de estar confinado numa 

solitária. Para tal, produziu-se com o uso de um dos recursos mais avançados de 

realidade virtual e aumentada:  o vídeo 360º que simula o ambiente de uma cela 

solitária.  

A intenção da reportagem é trazer um caráter mais imersivo e empático a 

experiência de estar em contato com os relatos dos ex-detentos norte-americanos, o 

audiovisual é construído de forma a sobrepor as histórias dessas pessoas com os dados 

sobre a atual situação carcerária dos EUA.  

O objetivo, segundo Panetta e Poulton, é transpor a barreira da descrição ao 

explicitar, de maneira menos agressiva, a deterioração gradativa - física e psicológica - 

da pessoa submetida à essa condição de isolamento. (CANAL TECH,  2016, online) 

Se algo pode ser afirmado com a reportagem desenvolvida pelo The Guardian é 

que nada torna o assunto mais enriquecedor do que vivenciá-lo explorando os recursos 

disponível por tecnologias como a realidade virtual. 

Acontece que embora você se sinta craque em passar alguns dias em 

isolamento total, nada será tão esclarecedor quanto viver essa 

experiência com todos os seus sentidos sensoriais¹. (CANAL 

TECH, 2016, online, grifo nosso) 

Em si, o vídeo é um conteúdo independente e completo à experiência do usuário 

que, além de conseguir olhar para onde quiser, absorve a informação dispersa de acordo 

com a forma de se movimentar, tudo por meio de uma experiência em primeira pessoa. 

A imersão, nesse sentido, possibilita a intensificação desta experiência que preza 

                                                      
2  O interator, segundo Murray, é aquele que interage com o conteúdo do meio virtual em sua 

capacidade espacial. Neste trabalho, ele adquire a mesma tradução, bem como, a figura do usuário ou 
navegador. 
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por deixar o usuário em primeiro plano, levando-o a uma interpretação dos fatos que 

ultrapassa a interlocução de um terceiro personagem, ou seja, as conclusões que 

derivam do consumo da notícia não mais depende do que um outo narra, consolida-se 

por meio de algo que o indivíduo pode vivenciar.  

Os idealizadores do projeto afirmam que a reportagem, é a “primeira experiência 

de realidade virtual do The Guardian” cujo objetivo é relatar os danos psicológicos que 

resultam de um isolamento contínuo, processo sobre o qual os jornalistas instigam o 

usuário a adentrar por meio do “como seria permanecer 23 horas dentro de uma cela 

6x9 por dias, semanas, meses ou mesmo anos?”3 e reproduzido a partir do envolvimento 

no audiovisual. (THE GUARDIAN, 2015, online, tradução nossa). 

O diferencial é que o vídeo 360º mexe com as percepções espaciais do usuário, 

consequentemente, levando à imersão e atestando ao fato de que o navegador só 

dispende sua atenção ao que realmente lhe prende a atenção (MARTINS, 2015, p. 21). 

A ampliação e enriquecimento tecnológico, proporcionadas pelos recursos como a 

realidade virtual, ampliaram o nível do jornalismo imersivo ao “de investigação e 

reflexão sobre os objetos do mundo” (CORDEIRO; COSTA, 2016, p. 102). 

Embora seja curta a experiência de estar confinado na solitária, o impacto de se 

mover, ler e ouvir os relatos da realidade a que são expostas as mais de 80.000 pessoas 

nessa condição é impactante já que o recurso da visão é explorado não somente para 

mapear o ambiente, mas também, para permitir ao usuário entrar em contato com 

processos subjetivos que ocorrem fora do plano físico e concreto da realidade dos 

detentos.  

O fato de a experiência ser em primeira pessoa possibilita ao interator perceber a 

linha tênue que separa e ao mesmo tempo une as novas e velhas tecnologias ao mexer 

com seus sentidos. De certa forma, ao tornar passível a experimentação do fato 

jornalístico, adentra-se num campo subjetivo da construção de sentido que leva em 

conta as experiências individuais aquém do atual fato. 

                                                      
3 Tradução nossa do texto original “What’s it like to spend 23 hours a day in a cell measuring 6x9 feet for 

days, weeks, months or even years?” 
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IMAGEM 1- 6x9: A virtual experience of solitary confinement, do jornal britânico 

The Guardian 

Legenda: Estruturalmente, os relatos dos ex-detentos são organizados ao redor do produto 

principal. As demais matérias que se relacionam ao assunto principal ficam dispostas em lista. 

 

Os relatos posteriores complementam o trabalho de maneira a serem 

independentes, o que oferece ao projeto um caráter mais adaptado ao ambiente virtual já 

que uma das características que se recorre nas novas formas narrativas é justamente a de 

“investir em uma construção por blocos autônomos, independentes, mas relacionados 

entre si. (MARTINS, 2015, p.24, grifo nosso).  

Estes blocos autônomos são a viabilização de um jornalismo que transita entre 

linguagens. E apesar dos poucos recursos dentro das histórias de cada ex-detento (há 

apenas texto e áudio), o clímax total acontece com a integração das narrativas com o 

vídeo 360º, os áudios projetam a experiência da solitária e são dispostos na seção dos 
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relatos, como ferramenta elucidativa ao atribuir um rosto e uma origem às vozes. 

Ademais, além dos relatos, outra aposta explorada pelo jornal é a de incluir 

conteúdos que se relacionem a alguns dos tópicos debatidos no decorrer do produto que, 

de maneira geral, agregam ainda mais a ideia dos blocos autônomos e do trabalho com 

múltiplas plataformas de suporte. 

Neste sentido, o uso do recurso da realidade virtual no jornalismo, oferece uma 

autonomia ao produto já que é uma das ferramentas que permite ampliar “os horizontes 

do jornalismo multimédia tradicional (...) [de modo] a oferecer experiências vívidas e 

imersivas ao utilizador” (MARQUES, 2016, p.07).   

Como ferramenta imersiva, este recurso agrega à narrativa jornalística a 

possibilidade de oferecer ao usuário a possibilidade de ser transportado para um 

ambiente em que antes ele não teria acesso, acionando pelo grau de imersão uma 

“sensação de presença” (CANAVILHAS; RODRIGUES, 2017, p.269). 

Além de evidenciar mais e mais que a integração de múltiplos setores 

profissionais (design, fotografia, infografia) é um dos caminhos para transformar a 

profissão do jornalista num espaço de reflexão intelectual e interdisciplinar, o fato é: a 

experiência imersiva se diferencia dentro de um cenário desgastado como uma inovação 

já que 

a imersão é um dos recursos que possibilita a experimentação da 

informação, podendo facilitar a compreensão dos acontecimentos e 

um nível diferente de interpretação das histórias. (CANAVILHAS; 

BACCIN, 2015 apud CANAVILHAS; RODRIGUES, 2017, p. 271)  

 No caso do The Guardian, além de explorar o recurso da imersão, o jornal 

atendeu a uma demanda que aproxima do usuário a notícia uma vez que desenvolve um 

conteúdo adaptado para ser destrinchado na tela do computador, com os fones ou 

mesmo os óculos de realidade virtual, bem como adaptado aos smartphones. Além de 

ser possível fazer o download do vídeo 360º o interator se depara com uma série de 

informações que lhe ensinam a fazer seus próprios óculos de RV, bem como as 

instruções de como o simples uso do fone melhora a sua experiência imersiva. 

De certa forma, a experiência pensada para acontecer no celular é mais imersiva 

até porque, mesmo o usuário movimentando o aparelho, há uma constante sensação de 

permanecer estático contra sua vontade, o que de certa forma estabelece um paralelo 

empático muito maior com a situação dos encarcerados – tornando maior o nível de 

transe a qual o usuário é submetido durante a imersão (CANAL TECH,  2016, online). 

Em síntese, o fato do The Guardian ser um periódico para o qual uma das 
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preocupações é reconhecer o papel do usuário na construção interpretativa da notícia, 

evidencia que a imersividade é um pré-requisito na arquitetura visual das narrativas 

jornalísticas, caso os autores procurem um maior envolvimento do público. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Robert Yin afirma que “a clara necessidade pelos estudos de caso surge do 

desejo de se compreender fenômenos sociais complexos” (YIN, 2003, p.21); e foi 

partindo desse ponto que se colocou sob análise, no meio jornalístico, um caso que 

trouxesse propostas de inovação ao trabalho com as narrativas para o ciberespaço.  

Neste ambiente, a imersão surge como um pré-requisito à narrativa de forma a 

contribuir na construção de sentido e propósito do produto midiático consumido. Os 

usuários, cada vez mais expostos a uma multiplicidade exponencial, tendem a ser 

capturados menos por narrativas que prezem por um único estímulo sensorial já que sua 

própria percepção cognitiva se difere da arquitetura daquela informação pensada para 

um tempo moderno como o século XX em que a forma com que tudo se encadeia no 

universo evapora.  

Há sim adequações as quais o Jornalismo deve se atentar se quiser sobreviver, 

começando essencialmente pela forma como e por meio de que recursos conta sua 

história para seu público.  

Várias das inferências que se fazem sobre a defasagem da própria prática 

jornalística adentram no território da perda de autenticidade e importância do trabalho 

que se faz, não somente porque este se mostra mais do mesmo (daquele modernismo do 

século passado), como também pelo fato de que não se adapta ao que exige o usuário 

que surgiu com o meio virtual.  

A relevância do estudo de caso como “estratégia escolhida ao se examinarem 

acontecimentos contemporâneos, mas quando não se podem manipular 

comportamentos” (YIN, 2003, p. 27) surge como a ferramenta investigativa mais 

adequada para se averiguar os tipos de narrativa a que se está submetendo o usuário.  

Se de um ponto de vista mais tradicional o uso da realidade virtual em suas várias 

formas (vídeos e fotografias 360º) o jornalismo puder buscar caminhos onde se 

desenvolver que siga por eles já que será a partir disso por onde voltará a reafirmar sua 
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importância como um espaço de diálogo em que entram em voga assuntos de alta 

relevância, destacando também seu papel social e ativo na sociedade.  

De certa forma, a mudança no cenário comunicativo do Jornalismo é só a ponta 

de um iceberg já que evidencia um processo gradativo que se estende às linguagens e à 

percepção cognitiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

  

CANAL TECH. Como a realidade virtual levará você para uma cela de confinamento solitário. 

Disponível em: <https://canaltech.com.br/curiosidades/como-a-realidade-virtual-levara-voce-para-

uma-cela-de-confinamento-solitario-64537/>. Acesso em: 27 ago. 2017. 

CANAVILHAS, João; RODRIGUES, Catarina (Org). Jornalismo móvel: Linguagem, gêneros e 

modelos de negócio. Labcom.IFP – Comunicação, Filosofia e Humanidades. Universidade da 

Beira Interior. Covilhã, 2017.  

COLUSSI, Juliana; FIRMINO, Leonardo Magalhães. Do game a galerias dinâmicas na narrativa 

jornalística hipermídia: análise do especial ‘A Batalha de Belo Monte’ da Folha de S. Paulo. 

Brazilian Journalism Research: journalism theory, research and criticism, v. 12, n. 01, p. 186-

205. 2016. Disponível em: <https://bjr.sbpjor.org.br/bjr/article/view/786>. Acesso em: 20 jul. 

2017.  

CORDEIRO, Willian Robson; COSTA, Luciano. Jornalismo Imersivo: Perspectivas para os novos 

formatos. Leituras do Jornalismo, São Paulo, v. 02, n. 06, 2016. Disponível em: 

<http://www2.faac.unesp.br/ojs/index.php/leiturasdojornalismo/article/view/114>. Acesso em: 15 

jul. 2017.  

HIDALGO, Antonio López; BARRERO, Maria Ángeles Fernández. Os Caminhos da Imersão na 

Era do Jornalismo Transmidiático: do papel à realidade virtual. Parágrafo: Dossiê Práticas 

Jornalísticas, São Paulo, v. 04, n. 02, p. 103-111, 2016. Tradução: Marcos Zibordi. Disponível 

em: <http://revistaseletronicas.fiamfaam.br/index.php/recicofi/issue/view/50>. Acesso em 17 jul. 

2017.  

JUNIOR, Walter Teixeira Lima; BAZAN, Renato. Jornalismo Hiper-Real: Narrativa jornalística e 

relações cognitivas frente às tecnologias de Realidade Aumentada. Líbero, São Paulo,  v. 16, 

 n. 31,  p. 29-40, 2013. Disponível em: <https://casperlibero.edu.br/revista-libero/libero-

edicao-31/>. Acesso em: 10 jul. 2017.  

LONGHI, Raquel Ritter; FLORES, Ana Marta M. Narrativas webjornalísticas como elemento de 

inovação: casos de Al Jazeera, Folha de S.Paulo, The Guardian, The New York Times e The 

Washington Post. INTERCOM - RBCC, São Paulo, v. 40, n. 01, p. 21-40, 2017. Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1809-58442017000100021&lng= 

en&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 15 jul. 2017.  

MARQUES, João P. Realidade Virtual e Jornalismo Imersivo: Anotação dinâmica de peças 



23  

noticiosas em vídeos 360º. 2016. Dissertação (Mestrado em Multimédia) - Universidade do  

Porto, Portugal, 2016.  

MARTINS, Janine Gaspar. Narrativas Digitais: Um novo jeito de contar histórias. 2015. Trabalho 

de Conclusão de Curso (Graduação em Jornalismo) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São 

Paulo, 2015.  

MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: Repensar a reforma, Reformar o pensamento. 3. ed.  

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. Tradução de Eloá Jacobina.  

MURRAY, Janet H. Hamlet no Holodeck: o futuro da narrativa no ciberespaço. São Paulo:  

Itáu Cultural, Unesp, 2003. Tradução Elissa Khoury Daher, Marcelo Fernandez Cuzziol.  

SANDANO, Carlos. Para além do código digital: O lugar do Jornalismo em um mundo 

interconectado. São Paulo: EDUFSCar, 2015.  

SANTAELLA, Lucia. Cultura das Mídias. São Paulo: Experimento, 1996.   

_______________. Navegar no ciberespaço: O perfil cognitivo do leitor imersivo. São Paulo: 

Paulus, 2004.  

THE GUARDIAN, FRONTLINE, GOOGLE NEWS LAB, TRIBECA FILM INSTITUTE, 

SOLITARY WATCH, CHICHEN & EGG PICTURES, INCARCERATED NATION. 6x9: A 

virtual experience of solitary confinement. Inglaterra, 2016. Disponível em: 

<https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2016/apr/27/6x9-a-virtual-experience-of-s 

olitary-confinement#gvr-360>. Acesso em: 19 jul. 2017.  

YIN, Robert K. Estudo de Caso: Planejamento e Métodos. Porto Alegre: Bookman, 2001.  

Tradução: Daniel Grassi.  



24  

A influência da presença das equipes de televisão em sequestros 

Isabella PEREIRA 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

Aluno: Isabella Marques Carrilho Pereira - E-mail: isabella.m.pereira@gmail.com 

Orientador: Prof. Dr. Francisco Redondo Periago 

 

Resumo 

 
O jornalismo é baseado em valores como imparcialidade e neutralidade, mas sabe-se que 

esses atributos não existem com perfeição na prática, por questões enraizadas em sua 

própria existência. A mídia é um agente de interferência direto no assunto sobre o qual 

trata, pois torna-se parte do desenrolar dos fatos. Este estudo pretende então analisar o 

modo essa interferência por meio de um recorte específico. Em uma situação de sequestro 

ou cárcere privado, a pessoa sequestrada torna-se suscetível à tomada de decisões e ações, 

tanto do sequestrador quanto da polícia, que são influenciadas pela cobertura da imprensa. 

A televisão por sua vez, é o meio mais popular entre os brasileiros e o de maior 

possibilidade de exploração de imagens. Assim, análises de casos como o de Eloá Cristina 

e o Ônibus 174, exemplificam as questões discutidas: a influência da mídia na própria 

notícia. 

 

Palavras-chave: Jornalismo Policial. Telejornalismo. Ônibus 174. 

 
 

Introdução 

A excessiva cobertura jornalística em sequestros pode ter influência negativa em 

seu desenrolar, levando a graves consequências, por exemplo: ações precipitadas da 

polícia, o abalo emocional do criminoso com a presença das câmeras e repórteres e 

desfechos catastróficos, em que alguma das partes acaba morta ou ferida. 

A pesquisa surgiu a partir do documentário “Ônibus 174”, dirigido e produzido 

pelo cineasta José Padilha. O longa traz uma série de depoimentos com pessoas ligadas 

ao ocorrido, e em um deles, é afirmado: “o grau de violência dele [o sequestrador] está 

associado diretamente à presença das câmeras”; e uma das reféns declara: “eu acho que a 

televisão permitiu que ele se sentisse poderoso, na medida em que ele sabia que estava 

sendo filmado e queria ser filmado”. 

Tal padrão pôde ser notado em outros casos e assim nasceu o questionamento: 

“até que ponto as ações executadas pelos envolvidos nos sequestros teriam sido 

influenciados pela imprensa? ”. 

Assim, o presente estudo deteve-se na análise de como se dá a influência da mídia 

televisiva nesses cenários de crime e suas consequências, ocorridos no Brasil, 

principalmente por meio de pesquisa bibliográfica com títulos tratam sobre ética 

mailto:isabella.m.pereira@gmail.com
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jornalística, estudos da mídia sensacionalista, a relação entre polícia e mídia, a cobertura 

de casos criminais, a fim de tornar possível a análise de determinados casos, partindo 

deles para chegar a uma conclusão geral. 

Delimitações como o sequestro e a presença das equipes de televisão 

especificamente são necessárias para a viabilidade da pesquisa. 

O sequestro é o cenário analisado pois, nele, a influência mídia é mais palpável. 

Há dois extremos, polícia e criminoso, e uma ou mais vítimas, pessoas vulneráveis a 

qualquer ação errônea que pode vir a acontecer; todos as personagens estão submetidas 

ao foco das câmeras e, portanto, alvo de opiniões; além disso, o sequestro é uma 

transgressão que pode levar desde horas até meses, assim, passível de cobertura 

jornalística extensa e aprofundada. 

Já televisão é o meio específico tratado pois é o de maior popularidade no Brasil 

e, conforme Rivers e Schramm (1970, p. 209) “a televisão, meramente por ação de 

presença, ajuda a criar incidentes e tornar-se ela própria parte dos acontecimentos”. 

Fatores como o imediatismo e o realismo transmitido, envolvendo semiótica e exploração 

da imagem, fazem com que esse meio possua efeitos diferentes de qualquer outro. 

Sugerir, porém, que a cobertura de tal tipo de caso não exista é inviável, pois fere 

a liberdade de imprensa. Este estudo pretende apenas investigar a maneira pela qual a 

cobertura dos cenários citados pode influenciar o desfecho desses crimes. Mas, apesar da 

amostra escolhida, a pesquisa propõe uma reflexão da conduta jornalística como um todo, 

principalmente enquanto formadora de opinião, responsabilidade que deve ser exercida 

com cautela, independente de meio, veículo ou situação. 

O efeito da televisão, as técnicas e a audiência 
 

A TV exerce grande poder de influência sobre a sociedade, pois se tornou um dos 

principais meios de comunicação na atualidade. Ela possui aspectos que, numa primeira 

visão, legitimam esse mérito, mas quando questionados, é possível entender melhor o 

porquê Pierre Bordieu (2001, p. 20) chama-a de “formidável instrumento da manutenção 

da ordem simbólica”. 

A televisão trouxe consigo diversas inovações, que antes, em outros meios como 

jornal e rádio, não podiam ser explorados: a combinação entre o texto escrito, locução, 

recursos sonoros e imagens. Tais recursos fazem parecer que a televisão é o mais 
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completo dos meios, o mais real e “puro”, ou seja, a impressão de que é um reflexo fiel 

da sociedade. 

Porém, continua sendo uma comunicação de muitos, ou seja, produzida em uma 

única fonte, mas com público abrangente, o que significa que quando uma pauta é 

escolhida para o noticiário, outras incontáveis são deixadas de lado por óbvia 

impossibilidade de um conteúdo completo, absoluto e diverso. 

Assim, há margem para todo tipo de despotismo, como a transformação de um 

fato ordinário em notícia, adicionando-lhe carga dramática e interpretações deturpadas. 

Segundo Ciro Marcondes Filho (2000, p. 115): “Um fato insignificante pode ampliar-se 

de forma imprevisível, gerando ocorrências desastrosas”. 

Uma notícia preexiste à cultura de massa: trata-se de um fato 

imanente que pode ou não ser aproveitado pela imprensa. Atuam 

então as forças dinâmicas de configuração do fato como um fato 

noticiável (MEDINA, 1982, p. 118) 

A escolha do que se noticia é feita de acordo com critérios de relevância, mas não 

deixa de condizer com as convicções daqueles que a produzem e com os interesses de 

quem a consome. 

Outro ponto a ser tratado se dá simples uso da imagem, com a qual a televisão 

ganha o mérito de “espelho da realidade”, afinal, tudo o que é mostrado ali poderia, 

teoricamente, ser comprovado pelos próprios olhos do telespectador. É esquecido, porém, 

que ao filmar algo, possui-se um ângulo, uma perspectiva. 

Uma transmissão jamais é o próprio ato, ela já é, sempre, uma 

captação de um acontecimento e sua reprodução em outra parte 

(nos estúdios, nos lares). Ela interfere ao escolher esse ato e não 

outro. Praticamente, nunca a transmissão se dá com a câmera fixa. 

Há sempre um ou mais cinegrafistas que tomam as cenas: eles 

escolhem os ângulos, as pessoas, os atos. Se trata de uma 

interferência, uma mistura entre o que acontece e o que o jornalista 

acha interessante. (MARCONDES FILHO, 2000, p. 82) 

A televisão “institui” uma realidade pronta, apenas um mero recorte de um todo. 

O que não quer dizer que os fatos não sejam verdadeiramente fatos, mas sim que esses 

recebem uma “máscara” para que se torne televisivo, ou seja, interessante e popular para 

a audiência. A TV constrói uma visão de mundo que é tida como verdadeira e única por 

uma população que toma decisões e reproduz opiniões de acordo com o que assiste. 

[...] na televisão eles [os detalhes que mais interessam] são 

escolhidos para as pessoas, e isso acarreta grandes perdas: o direito 
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de escolha e da livre concentração, além de serem impostas as 

cenas que interessam principalmente ao realizador do programa e 

ao patrocinador. [...] na televisão a imagem não é mais um meio, 

não é mais uma ponte — ela apresenta a realidade já pronta. Ela 

própria é a realidade. (MARCONDES FILHO, 1988, p. 13) 

Os efeitos curtos e rápidos da televisão também reforçam essa ideia. Conforme 

Ciro Marcondes Filho (1988, p. 13): ao contrário da fotografia, com a qual se estabelece 

uma relação intensiva, ou seja, de percepção e apreensão dos detalhes, não é possível se 

ater a nada mais que do se pode ser percebido em poucos segundos, devido ao rápido 

ritmo com o qual as imagens são expostas na tela. Os detalhes só terão destaque quando 

esta for a intenção. (ANGRIMANI SOBRINHO, 1995, p. 40), pois se aplica à 

necessidade de comover o público. 

Dentro desse mesmo assunto, o “ao vivo” traz consigo a aparência de uma 

transmissão pura, o que intensifica o sentimento de participação do espectador, o fator 

surpresa. A televisão noticia em primeira mão algo que os jornais impressos, por exemplo, 

só noticiam na manhã seguinte. 

A quantidade de informação é ameaça à qualidade dela: “O bombardeio 

informativo narcotiza o receptor, para torná-lo indiferente à própria notícia” 

(MARCONDES, 2000, p. 114). Na televisão vive-se muitas emoções em pouco tempo, 

mas estas logo são suprimidas pelos comerciais que vem em seguida. 

[...] os filmes continuamente interrompidos, provocam uma 

retração da emoção a cada parada, um “alívio” através da 

mensagem publicitária. Isso pode ajudar na venda de mercadorias, 

mas vicia o telespectador na pratica de economizar emoções, de 

vive-las muito rapidamente e, logo a seguir, suprimi-las. 

(MARCONDES FILHO, 1988, p. 19) 

Isso contribui para a neutralização dos fatos mostrados, pois, quando o aparelho é 

desligado, aquela realidade não existe mais. A televisão torna-se uma janela para o mundo 

real, que nem ao mesmo retrata-o plenamente e, ainda assim, pode ser fechada com 

facilidade. 

Essa e a função conservadora mais efetiva de jornalistas: eles 

reconstroem diariamente o mundo impondo-lhe sua verdade 

cristalizada sobre as pessoas, sobre os fatos, sobre as ocorrências 

novas, exercendo a atividade tranquilizadora e gratificante (para a 

maioria das pessoas) de "manter o mundo exatamente como ele é”. 

(MARCONDES FILHO, 2000, p. 110) 
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Quanto aos recursos técnicos, influenciada pela indústria cinematográfica, a 

televisão utiliza-se de recursos parecidos, como enquadramentos e trilha sonora 

comovente. 

Pode-se provocar artificialmente emoção de várias maneiras pela 

TV sem que o fato representado tenha sido assim, necessariamente, 

"chocante". A produção de emoções e envolvimento é uma questão 

puramente técnica: pelo tempo dispensado às imagens, pela 

lentidão das cenas, pelo tom sério do narrador em off, pela música, 

eu posso fazer toda uma nação se derramar em lágrimas mesmo 

que o fato não seja para tanto. (MARCONDES FILHO, 2000, P. 

86) 

Recursos linguísticos tampouco podem ser ignorados como agravantes da 

realidade criada pela televisão, seja pelo generalismo, fazendo afirmações totalizantes 

(MARCONDES FILHO, 2000, p. 114), o uso descuidado das palavras, sem que os que 

as evocam e os que as escutam compreendam seu sentido, ou ainda um uso proposital de 

determinados termos, seja para atenuar ou acentuar o tema. 

A soma desses fatores resulta em uma grade televisiva preenchida pelo espetáculo, 

que “ficciona” o real (MARCONDES FILHO, 2000, p. 83). O espetáculo torna-se uma 

linguagem, a essência da TV. “A lógica do espetáculo não permite que nenhum tema, 

nenhum conteúdo, nenhum discurso nos atinja porque nasce de uma estrutura espetacular 

que tudo neutraliza” (MARCONDES FILHO, 1988, p. 41). 

A audiência, por sua vez, carrega consigo o caráter comercial da televisão. A 

programação precisa de gente que a assista e, para que mais pessoas assistam, precisa 

tornar-se popular. Por isso, a produção se vale de táticas. 

Atualmente, as emissoras têm um interesse real em saber se o 

telespectador permanece ou não em determinado canal, se mantem 

ou não o aparelho 

ligado. [...] hoje, a queda do nível de audiência é um meio que leva 

a TV a alterar sua programação, visando somente ao aumento do 

número de telespectadores, [...] rebaixando a qualidade dos 

programas aos níveis “da massa”, vulgarizando-os, padronizando- 

os, impondo o que se chama de valor mercadológico. 

(MARCONDES FILHO, 1988, P. 20) 

 

Essa vulgarização dos programas está diretamente relacionada à busca pelo 

excepcional, tudo aquilo que fuja do cotidiano e seja inusitado, ou ainda, à 

“transformação” do ordinário em extraordinário. Recursos técnicos e ideológicos são 
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utilizados com o principal objetivo de suscitar sentimentos no telespectador, sejam eles 

de empatia e pena, ou raiva e indignação. 

As emoções provocadas têm a ver com o envolvimento sentimental do público, 

ou seja, mais que um simples interesse pelo que é noticiado: 

É preciso tornar o acontecido (a verdade) em algo sedutor, pois 

uma verdade morna não atrai ninguém. Aqui acontece um tipo de 

"mimetismo": se a TV consegue fazer com que eu me fixe a ela, se 

ela me prender e eu sentir ligação, emoção, envolvimento, eu me 

sentirei, então, "como se eu estivesse lá". O telespectador busca na 

TV sentir as mesmas emoções que ele gostaria de poder viver no 

real, presenciando a coisa. (MARCONDES FILHO, 2000, p. 86) 

Por outro lado, conforme o livro Vida pelo Vídeo (1988, p. 19), o mesmo autor 

traz uma objeção: apesar do envolvimento emocional, o conteúdo televisivo 

continuamente interrompido pelos comerciais “vicia o telespectador na pratica de 

economizar emoções, de vivê-las muito rapidamente e, logo a seguir, suprimi-las”. 

Contudo, as características aqui discutidas não se aplicam a um tipo de jornal 

necessariamente. Apesar de existir o que é chamado de “jornal sensacionalista” e o caráter 

de espetáculo ser mais notório nele, todo jornal possui traços, ainda que mais sutis. 

Qualquer dedução que dê a entender que o jornal sensacionalista é 

violento, enquanto os demais informativos são não-violentos, é 

incorreta. Nos jornais não-sensacionalistas, há sempre uma carga 

intensa de violência que não se revela, que não se escancara com a 

mesma intensidade encontrada nos jornais a sensação. Essa 

violência pode ser detectada na crítica ferina, no editorial 

agressivo, no artigo emocional, na foto marcante, na reportagem 

denunciadora. Mas é uma violência “disfarçada”, "ilegível” na 

forma editorial, enquanto que no jornal sensacionalista a violência 

faz parte da linguagem e da forma de edição. (ANGRIMANI 

SOBRINHO, 1995, p. 59) 

A violência e o sequestro 
 

O instinto da violência está presente no ser-humano, herança de nossos 

antepassados, que dela precisaram para sobreviver. Em linhas gerais, a cultura e a vida 

em sociedade reprimem os nossos extintos naturais, e a mídia (entre outras formas de 

consumir violência, como vídeo games, filmes, etc.) torna-se uma maneira de canaliza- 

los, suprindo a “necessidade” de assisti-la e, ao mesmo tempo, mostrar ao telespectador 

que ultrapassar a barreira entre o socialmente aceito ou não, é digno de punição. 

[...] a violência da tv é idêntica à violência com que a sociedade 

trata todos aqueles que ousam romper com esse princípio de 
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realidade e desafia-la. Por isso, ela é valorizada. Porque reconforta 

e tranquiliza o telespectador, passando-lhe a noção de que “não é 

só ele que sofre”, mas todos, e todos têm de abrir mão de seus 

desejos”, uma vez que toda a cultura não passa de um amontoado 

de privações. (MARCONDES FILHO, 1988, p. 87/88) 

 

Por sua vez, não é raro que jornalista saia de seu posicionamento imparcial e 

assuma uma posição punitiva. 

Quando o repórter do jornal de TV sensacionalista estiver 

entrevistando, por exemplo, um estuprador de menores, não pode 

igualmente optar pela objetividade e distanciamento. O ideal é 

assumir o papel de “superego” e ser bastante agressivo com o 

transgressor, usando o microfone, as imagens e as perguntas como 

um chicote punitivo (ANGRIMANI SOBRINHO, 1995, p. 40) 

A mídia alimenta o desejo por violência quando evidencia casos em que as 

instituições que deveriam aplaca-la (a polícia e as leis, por exemplo) estão enfraquecidas. 

“Reproduzindo a sociedade, através da valorização do sofrimento e da confirmação de 

certas práticas mais radicais, a TV legitima uma ação punitiva extralegal” 

(MARCONDES FILHO, 1988, p. 87). Mais do que o noticiado – o como é noticiado -, 

incita práticas violentas dentro da sociedade civil, que se sente desamparada pelas 

instituições. 

E a esse cenário soma-se a instabilidade na relação entre polícia e mídia. Um 

acredita que o outro obstrui seu exercício da profissão. 

Por inúmeras razões, elas [as polícias] costumam adotar posições 

defensivas e coorporativas quando se trata de responder a 

questionamentos críticos. Na maioria dos estados brasileiros, as 

forças de segurança ainda não adotam políticas claras e 

padronizadas de informação (RAMOS; PAIVA, 2007, p. 39) 

No texto “Uma relação de amor e ódio”, de Augusto Severo, o então presidente 

do Fórum Brasileiro de Segurança Pública escreve que, ao longo dos anos, a polícia se 

acostumou a lidar com a imprensa obstruindo sua ação e impedindo de ver e relatar o que 

acontecia, apresentando uma realidade maquiada ou apenas ignorando e evitando o 

diálogo. Porém, ele completa, se referindo aos dias atuais: 

Hoje, para ser eficaz, a polícia tem de atuar de forma legal, dentro 

das normas do estado de direito, e ainda conquistar legitimidade. 

Legitimidade é dada pela opinião pública, e quem nos ajuda a 

formar a opinião pública é a imprensa. Por isso, é importante que 

sejamos capazes de estabelecer relações de compreensão entre 

repórteres e editores e policiais. A imprensa precisa compreender 
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que não vamos, de uma hora pra outra [...] mudar o histórico da 

nossa organização, que por muito tempo foi parte do aparelho 

repressor do Estado. (RAMOS; PAIVA, 2007, p. 47) 

 

 
Sobre a decisão de noticiar sequestros ou não, é um debate complexo para os 

jornais, pois envolve diretamente a vida de pessoas em situação de risco. Em diversos 

casos, inclusive, os sequestradores exigem que a família deixe a polícia e a imprensa de 

fora, caso contrário, atos violentos e irremediáveis podem marcar o desenvolvimento e 

fim do cárcere. 

“Vários jornais criaram padrões, que se alinham e duas posições 

principais. Para parte da mídia, a divulgação pode atrapalhar as 

negociações com os sequestradores e comprometer a integridade 

física das vítimas. Defensores desta posição [...] preferem noticiar 

o caso apenas depois de concluído. [...] Outros veículos acreditam 

que a omissão favorece a ação criminosa” (RAMOS; PAIVA, 

2007, p. 119/120) 

 

Luis Erlanger, enquanto diretor da Central Globo de Comunicação, já declarou 

que nas emissoras adota-se a norma de divulgar os sequestros por ser um crime público, 

e portanto, a sociedade tem direito de saber; depois, por uma questão de resolução do 

caso: somente com a denúncia dos sequestros as autoridades tomam providencias; e por 

último, não ser justo dividir a sociedade entre os que têm acesso às redações e conseguem 

o sigilo e os que não têm e aí os jornais divulgam. Explica também que a maior parte dos 

casos é resolvida pelo Disque-Denúncia, estimulado pelas reportagens de televisão 

(RAMOS; PAIVA, 2007, p. 120). 

Mas alguns casos evidenciam as consequências desastrosas que a interferência da 

mídia pode gerar: um deles é o sequestro do irmão de Zezé de Camargo e Luciano e o 

outro é o sequestro de Eloá Cristina. 

Conforme descrito por Silvia Ramos e Anabela Paiva (2007, p. 123) em 16 de 

dezembro de 1998, Wellington José Camargo foi sequestrado em sua casa. Após 

aproximadamente um mês, o apresentador Ratinho propôs a criação de uma linha 0900 

para o levantamento de dinheiro para o resgate. 

No dia seguinte, os sequestradores enviaram à retransmissora do SBT em Goiânia 

uma caixa com um pedaço da orelha de Wellington e um bilhete exigindo agilidade nas 

negociações. Após isso, o apresentador pediu desculpas e se afastou do caso. 94 dias 
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depois do sequestro, em 20 de março de 1999, Wellington foi solto após o pagamento do 

resgate. 

Já em Santo André, em 13 de outubro de 2008, Lindemberg Alves, aos 22 anos, 

invadiu a casa da ex-namorada, Eloá Cristina, de 15 anos, e assim começou o que veio a 

ser o maior cárcere privado já registrado em São Paulo. No dia seguinte as emissoras de 

televisão começaram a acompanhar e divulgar as informações a respeito do caso, 

exaustivamente e muitas vezes ao vivo. Além de Eloá, sua amiga Nayara também estava 

sendo mantida refém. 

No dia 15, a polícia pediu que a imprensa se afastasse, por questões de segurança, 

mas as emissoras procuraram maneiras de continuar presentes para realizar a cobertura, 

como por exemplo, se instalando em prédios vizinhos para continuar registrando a 

movimentação. 

Outra ação realizada pelos jornalistas foi o contato direto com o sequestrador. A 

repórter Zelda Mello da TV Globo foi uma das que tiveram êxito; sua conversa com o 

sequestrador foi ao ar no Jornal Nacional. O repórter Luis Guerra, da Rede TV! também 

conseguiu o contato; nesta conversa Lindemberg pergunta se estão ao vivo, e o repórter 

responde: “Estamos gravando. [...] a gente grava e coloca no ar o que você quiser”. A 

conversa então se desenrola com perguntas sobre o bem-estar de Eloá, os motivos do 

sequestro, o sentimento do sequestrador e uma conversa com a refém. 

Ainda na mesma entrevista, comentando a ação policial, Lindemberg lembra o 

caso Ônibus174: “Você é repórter, você viu o que aconteceu lá no Rio de Janeiro naquele 

caso do sequestro do ônibus, né? [...] O policial foi querer fazer as coisas precipitadas, foi 

atirar no cara [sequestrador], o cara atirou na mulher e matou a mulher [SIC], e aí? É isso 

o que o policial quer?”. Logo após, Lindemberg exige que a entrevista seja colocada na 

íntegra no ar. 

Mais tarde, no mesmo dia, Sônia Abraão entra mais uma vez em contato com o 

criminoso, dessa vez ao vivo, e tenta uma espécie de negociação para o fim do sequestro. 

Diversas vezes Lindemberg afirma a possibilidade de atirar na ex-namorada. 

No dia 16 de outubro, a amiga de Eloá, Nayara Rodrigues, que já havia sido 

libertada, foi enviada pela Polícia de volta ao apartamento do cárcere para ajudar nas 

negociações, mas foi feita novamente refém. Esse foi um dos momentos mais criticados, 

devido a possível ação policial precipitada. 
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No final da tarde de 17 de outubro, o caso chega ao fim com a invasão policial, 

supostamente após um tiro. Neste sentido, a imprensa ajudou a desmontar a tese da 

polícia, testemunhando mais uma ação impulsiva, já que, impetuosamente invadiu e 

motivou o disparo do sequestrador contra Nayara e Eloá, que morreu algumas horas 

depois. 

Estudo de caso: Ônibus 174 
 

No dia 12 de julho de 2000, Sandro do Nascimento fez 11 reféns dentro de um 

ônibus no bairro do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Durante aproximadamente cinco 

horas, ele foi acompanhado de perto pelo BOPE (Batalhão de Operações Policiais 

Especiais) e pelos jornalistas. 

O incidente conhecido nacionalmente como Ônibus 174 foi transmitido pela mídia 

desde o seu início até o trágico fim. O veículo foi cercado e, devido às janelas, toda a 

movimentação lá dentro pôde ser acompanhada quase que integralmente pelos que ali 

estavam e por quem assistia em casa. É assertivo dizer que o caso só tomou a dimensão 

que teve por razão da presença dos repórteres, câmeras fotográficas e câmeras televisivas. 

Uma espécie de “mimetismo”, como chama Marcondes Filho em seu livro 

Comunicação e Jornalismo: A Saga dos Cães Perdidos (2000, p. 78) ocorre. O mimetismo 

consiste na cópia de notícias por outros veículos após um deles dar o furo, ou seja, uma 

“necessidade” que quase todos os veículos tinham de mandar suas equipes e cobrir/fazer 

parte da situação. Bordieu segue a mesma linha de raciocínio: “a busca da exclusividade, 

que, em outros campos, produz a originalidade, a singularidade, resulta aqui na 

uniformização e na banalização. (BORDIEU, 2001, p. 26) 

Segundo Ciro Marcondes Filho, a quantidade de veículos lá presentes e a 

intensidade com a qual tratam sobre o assunto também legitima o ocorrido: “E quanto 

mais os media falam da mesma notícia, tanto mais verdadeira ela parece” (2000, p. 114). 

No caso do sequestro do ônibus, havia dezenas de jornalistas no local. 

A proximidade dos jornalistas era grande pois não houve um cerco policial, uma 

delimitação feita para o acesso à proximidade do ônibus. Como consequência, em 

diversos momentos Sandro fica claramente abalado com a presença de tantas pessoas 

ligadas à imprensa. Ele pede algumas vezes, nas primeiras horas do sequestro, que os 

jornalistas saiam de lá. Logo depois, acontece o primeiro disparo, contra o vidro da frente. 
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Mas sua postura muda após algum tempo de negociação. O sequestrador parece 

entender de alguma maneira o que aquelas câmeras significam, pois passa a produzir 

cenas, ao que parece, para que sejam vistas, causem impacto e, assim, pressione as 

autoridades que negociavam. A primeira delas é pedir para que uma das reféns escrevesse 

no vidro do ônibus frases como “ele tem pacto com o diabo”, “ele é louco” e “ele vai me 

matar”. 

Mais tarde, Sandro declara que matará uma das reféns. Ele cobre uma delas com 

um lençol e então a abaixa, colocando-a fora do alcance das câmeras. Não aceita negociar 

com o policial, afirma que o “show” vai começar e em seguida atira. Fora do ônibus, a 

situação era de choque, e aparentemente dentro também, já que as outras reféns gritavam 

afirmando que a mulher havia sido atingida e estava morta. 

Segundo relatos posteriores, os reféns afirmaram que tudo ocorreu conforme o 

sequestrador desejou que aparecesse para as câmeras. Ele avisou as mulheres ali mantidas 

que atiraria na direção da que estava sob o lençol, mas não para matar, e pediu para que 

elas gritassem como se ele de fato tivesse a matado. 

Também em relatos após o fim do sequestro, reféns, policiais e pessoas envolvidas 

de alguma maneira no caso fizeram as seguintes afirmações no documentário Ônibus 174 

(2002): “O grau de violência dele [Sandro] está associado diretamente à violência das 

câmeras. Ele estava ali preocupado em aparecer e apresentar a peça dele”; “Eu acho que 

a televisão permitiu que ele se sentisse poderoso, na medida em que ele sabia que estava 

sendo filmado e queria ser filmado”; “A mídia é algo que traz confiança ao sequestrador; 

é a certeza que ‘eu não vou ser executado, morto’”; “Existia naturalmente um diálogo 

paralelo: o que estava acontecendo para as câmeras e pessoas no lado de fora e o que 

estava acontecendo lá dentro. Só que quem tinha o controle disso era ele”. 

Por meio de análise da sequência dos fatos durante o sequestro, e de acordo com 

o essas declarações, é clara a influência da presença das câmeras de TV e a mídia como 

um todo nas ações e tomada de decisões de Sandro e da polícia. 

Um dos motivos pelo qual essa influência ocorre, se dá pela história do 

sequestrador. Sandro viu, ainda criança, sua mãe sendo morta a facadas. Depois do 

episódio foi morar na rua, onde teve contato com o roubo e o uso de drogas. Foi preso 

algumas vezes e fugiu em todas elas, inclusive do Instituto Padre Severino, substituído 
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em 2012 e marcado pelo histórico de rebeliões, maus tratos e mortes dos menores 

internados. 

Além desses fatos, provavelmente o mais determinante sobre a história de Sandro 

é a vivência do, como é conhecido, “Massacre da Candelária”. 

Em 23 de Julho de 1993, um grupo de policiais e civis, integrantes 

de grupos de extermínio, abriu fogo contra mais de 50 crianças e 

adolescentes que dormiam sob as marquises nas imediações da 

Igreja da Candelária, no Centro do Rio. Oito morreram e dois 

ficaram gravemente feridos. O acompanhamento do caso pela 

mídia, inclusive internacional, impulsionou a investigação até a 

condenação de alguns policiais (embora o processo tenha 

denúncias de irregularidade) e tornou o caso um marco na história 

da cidade. (RAMOS E PAIVA, 2007, p. 23) 

 

Sandro, segundo Eduardo Soares, Sociólogo e ex Secretário de Segurança do Rio 

de Janeiro, também em relato para o documentário de Padilha (ÔNIBUS 174, 2002) 

esclarece o que move Sandro a realizar o sequestro e agir da maneira como agiu devido 

às câmeras: 

A grande luta desses meninos [de rua, tal qual foi Sandro] é contra a 

invisibilidade; [...] E esses meninos estão famintos de existência social, 

famintos de reconhecimento. [...] Há duas maneiras de se produzir a 

invisibilidade: esse menino é invisível porque nós não o vemos, nós 

negligenciamos a sua presença, não o desdenhamos; ou porque 

projetamos sobre ele um estigma, uma caricatura, um preconceito, nós só 

vemos o que nós projetamos. 

A televisão tomou tal dimensão na atualidade que estar nela tornou-se sinônimo 

de existir: “[um tema] só se torna determinante, central, quando retomado, orquestrado, 

pela televisão” (BORDIEU, 2001, p. 71). Isso vale tanto para pessoas quando para fatos. 

Ela tornou-se o que autor chama de “espelho de narciso” (2001, p. 20). 

 

 

 
Todos os fatos jornalísticos, assim, precisam passar pela TV para 

serem validados como "existentes". A condição de possibilidade da 

existência das coisas é entrarem no mundo da representação. E o 

que significa isso? Quer dizer que os fatos — todos eles — carecem 

de um tratamento mediático para efetivamente existirem. 

(MARCONDES FILHO, 2000, p. 78) 

Para Sandro, estar ali, no controle da situação recebendo toda a atenção da polícia 

e em especial da imprensa, significava “a passagem do ‘mundo dos invisíveis’, das 
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pessoas comuns, normais, insignificantes, ao ‘mundo dos visíveis, daqueles que 

realmente existem” (MARCONDES FILHO, 2002, p. 91). 

Assim, outros dois fenômenos podem ser observados. Um deles é a fragmentação: 

“a fragmentação é um mecanismo de produção de notícia segundo o qual o fato é retirado 

do meio ou do contexto em que se originou e tratado como notícia isolada” 

(MARCONDES FILHO, 1988, p. 54). O outro é a personificação: “atribui-se a uma 

pessoa [...] a responsabilidade de um fato, quando, na verdade, ele é produto de um 

conjunto maior, de uma instituição ou mesmo de toda a sociedade” (MARCONDES 

FILHO, 1988, p. 54). 

Na ocasião, o sequestro do ônibus foi retirado de seu contexto, o passado do 

sequestrador não foi considerado como determinante para o desenrolar e desfecho do 

crime, a ação precipitada da polícia e a presença das câmeras tampouco. 

Uma das evidências para tal fato é o momento em que Sandro sai do ônibus, com 

a arma apontada na cabeça de Geisa Gonçalves, e o policial erra o disparo contra o 

sequestrador, atingindo de raspão o rosto da vítima. Esse erro denuncia as intenções do 

policial, Sandro percebe que será alvejado e então atira na refém, matando-a. 

Assim que os disparos são feitos, todas as pessoas que lá observavam se 

aproximam do veículo, exigindo a morte do sequestrador. Jornalistas também se 

aproximam, na tentativa de conseguir informações e até filmar a sequência dos fatos. A 

polícia tem dificuldade em levar Geisa à ambulância e, na tentativa de proteger Sandro, 

o levam para uma viatura. Sandro entra no veículo e lá é morto por sufocamento durante 

o trajeto até a delegacia. 
 

Acontece uma tentativa de linchamento literal no momento em que os disparos 

contra o sequestrador e refém são feitos e, nas notícias e discussões posteriores, acontece 

um linchamento simbólico. 

E a mesma busca do sensacional, portanto do sucesso comercial, 

pode também levar a selecionar variedades que, abandonadas às 

construções selvagens da demagogia (espontânea ou calculada), 

podem despertar um imenso interesse ao adular as pulsões e as 

paixões mais elementares (com casos como os raptos de crianças e 

os escândalos capazes de suscitar a indignação popular), ou mesmo 

formas de mobilização puramente sentimentais e caritativas ou, 

igualmente passionais, porém agressivas e próximas do 

linchamento simbólico, com os assassinatos de crianças ou os 
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incidentes associados a grupos estigmatizados. (BORDIEU, 2001, 

p. 74) 

 

 
Após o desfecho do caso, Sandro caiu na opinião pública como o único culpado 

pelo que aconteceu, da maneira como aconteceu. Ou seja, aconteceu uma perpetuação da 

fragmentação e da personificação do caso, principalmente por conta da maneira como a 

mídia o tratou, seja no seu decorrer, com uma cobertura exaustiva durante as 5 horas de 

negociações, até às análises posteriores. 

A mídia, porém, foi determinante para a vigilância da ação policial, tal qual no 

caso Eloá Cristina. Apesar de não se conhecer ao certo o motivo pelo qual Sandro não foi 

interceptado antes, seja por um dos atiradores de elite ou com a invasão do ônibus por 

parte da polícia, as imagens gravadas pelas câmeras foram essenciais para o entendimento 

da sequência do sequestro e a maneira como o polícia lidou com ele, principalmente nos 

momentos finais, quando ocorreram os disparos. 

Considerações finais 
 

O jornalismo possui reponsabilidades sociais. A opinião pública se baseia no que 

é mostrado pela mídia, ou seja, um recorte bastante específico da realidade, orquestrado 

principalmente pelos grandes meios, como é o caso da televisão. 

A imprensa tem o poder de produzir uma espécie de “efeito borboleta”: 
 

A última cilada da informação dá conta de que por força da 

velocidade de circulação de notícias, do grande número de fontes. 

[...] tudo ganha "valor de verdade", por um determinado tempo, 

mesmo os rumores disseminados aleatoriamente. Trata-se de um 

processo de detonação livre, cujas consequências são imprevisíveis 

e que podem envolver pessoas, instituições, governos, desacreditá- 

los, em suma, ter efeitos tipo "borboleta", haja vista a extensão 

mundial das comunicações. [...] um fato insignificante pode 

ampliar-se de forma imprevisível, gerando ocorrências desastrosas 

(MARCONDES FILHO, 2000, p. 115) 

Valores atribuídos ao jornalismo, como comprometimento com a verdade, 

imparcialidade e neutralidade ainda são acreditados de maneira geral, mas profissionais 

da imprensa sabem que esses atributos não são completamente possíveis na prática. 

Não completamente possíveis, mas certas práticas devem ser evitadas. 

Especialmente na cobertura de sequestros, acontece uma participação ativa da imprensa, 

conforme provam casos como o de Eloá Cristina e do Ônibus 174. 



38  

Obviamente, não é possível que cobertura de determinados casos seja 

interrompida, pois a liberdade de imprensa seria ferida. Assim, a opção mais válida e mais 

urgente a ser colocada em prática é a seriedade e sensatez ao escolher fazer as coberturas 

e a forma como será feita. 

Além da importância de deixar de lado as práticas do tipo de jornalismo conhecido 

como “sensacionalista” (mesmo por veículos que não sejam de cunho altamente 

sensacionalista), é importante que os profissionais da imprensa saibam lidar com a 

cobertura de crimes. 

Hoje, existem jornalistas que são especialistas em cobrir esportes, 

economia e artes. Cada um desses profissionais tem uma formação 

específica. E os especialistas em polícia? Eles também precisam 

passar por uma formação. É muito importante que os jornalistas 

possam frequentar nossas academias e sejam formados não só para 

compreender a organização policial, mas para compreender o 

fenômeno da violência e da criminalidade. (RAMOS; PAIVA, 

2007, p. 48) 

Pensar-se em algum tipo de formação específica para que os jornalistas cubram 

casos de segurança pública beneficiam inclusive a segurança pessoal dos profissionais 

envolvidos com cenários mais críticos. 

Outra importante particularidade que pode ser repensada é o modo como se 

produzem as notícias, muitas vezes extremamente presas a meros relatos sobre os 

acontecimentos, o que contribui para a desinformação do público, pois não são abordados 

contextos (tal qual aconteceu na cobertura de ônibus 174). 

Uma das críticas mais comuns à polícia é a de que ela corre atrás 

do crime, sem a capacidade de preveni-lo com planejamento e 

inteligência. A cobertura jornalística, mesmo a dos melhores 

jornais do país, padece em certa medida dos mesmos problemas. 

Na maior parte do tempo, ela corre atrás da notícia de crime já 

ocorrido ou das ações policiais já executadas, mas tem pouca 

iniciativa e usa timidamente a sua enorme capacidade de pautar um 

debate público consistente sobre o setor. (RAMOS E PAIVA, 

2007, p. 25) 

Pesquisas realizadas em 2006 pelo CESeC (Centro de Estudos de Segurança e 

Cidadania), cujos resultados foram consultados no livro de Ramos e Paiva (2007, p.19), 

63,8% das matérias publicadas em âmbito nacional relatam apenas o factual. Isso 

significa que as matérias analíticas, que entendem os fatos como parte de um todo maior 

e mais complexo, são minoria, o que reduz, de certa maneira, o potencial denunciador 
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social que a mídia possui. Tal padrão, numa análise superficial, se repete também para a 

televisão. 

Três casos foram abordados na presente pesquisa e, em sua totalidade, os 

desfechos foram marcados por tragédias, com uma clara influência negativa da mídia (em 

especial a televisão) em seu desenrolar. No entanto, não é possível “culpar” os 

profissionais responsáveis pela cobertura pelos desfechos desses cenários, pois tampouco 

é possível desassociar a presente análise dos efeitos existentes desde o âmago da 

imprensa, ou seja, que já são condições básicas para que haja a cobertura dos fatos. 

Porém torna-se preciso que seja repensado o papel do jornalismo na sociedade 

versus o modo como ele tem sido exercido atualmente; o recorte e as discussões feitas 

podem ser estendidos ao exercício do jornalismo como um todo e logo, e a reflexão 

também. 
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Resumo 

 
Este trabalho propõe a reflexão a respeito da inserção do futebol feminino na sociedade brasileira e 

também faz um apanhado dos primórdios do esporte no mundo. Desde a chegada de Charles Miller 

ao Brasil, passando por Pelé, Garrincha, Neymar, até a atual hegemonia da jogadora Marta, considerada a 

rainha do futebol feminino brasileiro e talvez, do mundo. Foram tratados também temas como o 

machismo no esporte e o espaço que as mulheres possuem, como atletas até os cargos de 

diretorias. Nesse sentido, as próprias atletas e especialistas comentam como a mulher ainda é vista 

socialmente, e porque há certa rejeição por parte de algumas pessoas, que gostam do esporte bretão 

somente jogado por homens e ignoram o desempenho das mulheres. 

Palavras-chave: Futebol Feminino; Mulher; Jornalismo; Futebol; Brasil 

 
Introdução 

O futebol foi trazido pelo britânico Charles Miller no final do século XIX, que introduzido 

socialmente, o que mais tarde, tornou o país conhecido como “a pátria de chuteiras” ou “o país do 

futebol”. Este esporte e o rádio se encontraram pela primeira vez, na transmissão de um jogo entre a 

seleção do Paraná contra a seleção de São Paulo, em 1931. Surgiram as federações e, mais tarde, em 

1959 a criação de um campeonato nacional, o campeonato brasileiro. Desde então, rádio e o futebol se 

tornaram inseparáveis. 

Esta pesquisa propõe-se a realizar como a população brasileira se porta e portou a respeito da 

inserção da mulher no esporte, tendo como base questões de gênero, sexistas e também das 

estruturas dos campeonatos; analisando de que forma a mídia cobre o futebol feminino (FF). 

Para a produção da peça, este trabalho terá como referenciais teóricos os estudos sobre 

reportagem radiofônica, que explicam como funciona o processo de sonoplastia de uma produção 

radiofônica e a realização de entrevistas. A valorização da reportagem e a retomada do conceito deum 

rádio dinâmico e rico em sonoridade são valores que nortearão a pesquisa e a produção da peça para 

que o conteúdo fique mais relevante e lúdico. O futebol é um fator determinante quando se pensa no 

Brasil, pois muitos conceitos culturais da formação do brasileiro estão ligados a essa condição 

historicamente criada no país. Os pilares sociais da na indivíduo ção estão intrinsecamente 

ligados a este esporte que move massas. 

Este trabalho procurará abordar as mudanças e interferências no futebol após a adoção de uma 

modalidade feminina para o esporte. Para isso serão entrevistados especialistas desta modalidade 

esportiva, buscando verificar a razão da baixa aceitação das mulheres no esporte; de 

mailto:vitorpvizzotto@hotmail.com
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jornalistas, analisando o viés da cobertura de imprensa; e por fim, de jogadoras de futebol, que 

sofrem em seu dia a dia as intemperes de praticar esta modalidade esportiva no Brasil. 

Este esporte consegue parar um país, consegue unir povos, acabar com preconceitos, 

gerar lucro, ajudar pessoas com baixa renda e por fim, formar o indivíduo, porém ainda está 

defasado com relação a outros países quando se diz respeito a inclusão de gênero. Desde seus 

primórdios, este esporte vem caracterizando a vida do cidadão, inclusive criando uma imagem 

cultural brasileira para o exterior, de que o Brasil é o país do futebol. Em suma, é importante 

analisar como que estes fatores se interligam e se misturam perante uma sociedade, podendo 

moldá-la de maneira a tratar as mulheres no esporte. 

Anteriormente à solidificação feminina no futebol, na época do Estado Novo, durante o 

governo Vargas em 1941, existia um decreto lei que impedia a prática esportiva feminina no 

rúgbi, futebol, futsal, quaisquer tipos de luta, futebol de praia, pólo, halterofilismo e baseball. Esta era 

uma das provas de que a sociedade brasileira não estava pronta para receber de braços abertos a mulher 

no esporte. No contexto da época, a mulher que era desportista se tornaria ou se assemelharia ao 

homem, deixando de lado as características femininas, tanto traduzidas em traços físicos quanto 

emocionais. Assim o brasileiro em geral, as enxergava. 

Apresentei nesta pesquisa as fases desta inserção e de que forma a luta diária para que 

inclusão da mulher acontecesse, tornou possível a possibilidade de fazer com que a mulher 

brasileira se emancipasse perante a sociedade. Não só nos esportes, mas em seu trabalho e como parte 

fundamental da sociedade no final do século XX. Mostrarei de que forma todos estes conceitos 

culminam na influência do futebol para o povo brasileiro. 

Como questionamento central de meu trabalho fiz a seguinte pergunta: Como as mulheres são 

vistas nos esportes e principalmente no futebol? Este questionamento entra no âmbito de como os 

clubes, federações e torcedores lidam com a modalidade. Além de abranger qual a infraestrutura 

direcionada às esportistas, quais são os salários em comparação com os dos homens etc. 

Justificativa e Objetivo 

Há indícios de que a prática do futebol feminino (FF) no Brasil começou por volta dos 

anos 20, mais precisamente em 1921 na partida realizada na cidade de São Paulo entre as 

senhoritas Tremembenses e as senhoritas Catarinenses. Assim como no futebol masculino (FM), o 

jogo que deu o pontapé do esporte no país foi entre seleções estaduais. Acredita-se que desde o 

primeiro momento a modalidade feminina era praticada nas praias do Rio de Janeiro e, mais tarde, as 

mulheres também jogariam nos campos de society, gramados e no salão. (MOURÃO; MOREL, 2005, 

p.77) 
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Esta prática era vista como algo feito por hobbie e com contexto da sensualização da 

mulher embutido. A mulher deveria exibir seus atributos ao praticar um esporte. Mostrar sua 

feminilidade e ser praticamente um objeto atrativo, e não de fato, uma atleta, que poderia vir a ser 

reconhecida. (MOURÃO; MOREL, 2005, p.77) 

Contudo em 1941 - ano que o Estado Novo estava vigente e o governo de Getúlio Vargas 

determinava as regras coercitivamente, através de uma ditadura. Foi decretada a lei 3199, 

vigorada até 1975, que trazia no seu artigo 54 a seguinte orientação médica: “Às mulheres não se 

permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza”. Este mesmo 

decreto só fora regulamentado em 1965 pelo Conselho Nacional de Desportos, que através da 

deliberação 7, determinou: “Não é permitida a prática feminina de lutas de qualquer natureza, 

futebol, futebol de salão, futebol de praia, pólo, halterofilismo e baseball”. Mais tarde, depois de 

quatorze anos, esta determinação foi revogada. (MOURÃO; MOREL, 2005, p.77) 

Em 1981 foi criada a Fundação da Liga de Futebol Feminino do Rio de Janeiro. No 

mesmo ano foram criados os campeonatos de futebol de praia e de salão. E surgindo como 

primeiro clube, crucial na formação e consolidação da segunda vertente do esporte mais 

tradicional e popular do Brasil fora criado o Esporte Clube Radar, no Rio. (MOURÃO; MOREL, 

2005, p.80) 

No ano seguinte o time carioca fez uma excursão para os Estados Unidos e América do Sul, 

com finalidade de reforçar a equipe nos amistosos, fazendo com que as jogadoras observassem 

como o futebol feminino estava sendo jogado em países que fora consolidado. (DARIDO, 2002, 

p.3) 

Em 1983, o primeiro campeonato carioca foi disputado e decidido pelo Radar que duelou 

contra o Bangu. Este jogo teve forte repercussão na mídia devido ao alto nível de violência das 

jogadoras. Logo depois com a presença de aproximadamente 5 mil expectadores por partida, foi 

realizado no RJ, o Copertone Copacabana Beach, que contou com a participação de quatorze 

clubes, inclusive com equipes internacionais da França, Portugal e Espanha. Este evento teve 

ampla cobertura da imprensa. (MOREL; SALLES, 2006, p.1) 

O E.C. Radar se consagrou tetracampeão carioca no ano seguinte e colocou o nome nos 

livros de história, sendo exemplo e o primeiro citado, entre os clubes de futebol de campo 

feminino. (MOREL; SALLES, 2006, p.1) 

No artigo à respeito do FF, Morel e Salles descreveram o período da década de 80. 

 
Possivelmente os percussores do futebol no Brasil, que estavam 

acostumados a ver as mulheres apenas nas arquibancadas, 

enfeitando seus eventos, não poderiam imaginar que o espaço 

dentro do campo, estritamente masculino, seria conquistado por 
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elas. Apesar de já estar sendopraticado nas décadas anteriores de 

forma esporádica e isolado,foi nos anos de 1980 que o FF ganhou 

notoriedade da imprensa e no Brasil (principalmente com o E. C. 

Radar-RJ) e em excursões pelo exterior. No começo, era visto 

somente como espetáculo (os jogos eram antes das partidas 

masculinas nos estádios). Porém, até o final da década de 1980 foi 

apresentando evolução técnica, aumento do número de 

praticantes, melhoria na organização e estrutura das competições, e o 

surgimento de novas equipes, demandando a realização de 

inúmeros campeonatos no futebol de campo, futsal, futebol 

society e futebol de areia; inclusive alguns eventos eram 

destinados a equipes juvenis. (MOREL; SALLES, 2006, p.1) 

Dentro deste contexto, analisando algumas visões da época, o endocrinologista 

Bernardinelle contestava a participação da mulher no esporte, por conta de sua constituição física. 

 

 
A mulher moderna procura a tendência masculina, porque 

biologicamente, morfologicamente, psicologicamente ela está 

tomando essa orientação.Trabalhando como o homem, 

intoxicando-se como o homem (fumo, alcool), tendo emoções 

semelhantes ás do homem, praticando o birth-control., a mulher 

atrofia as suas funções ovarianas, modifica o funcionamento de 

outras glandulas e toda a sua fisionomia diferencial sexual, 

tendendo a distinguir-se menos (BERNARDINELLE, 1939, 

p.14-5). 

Uma análise que vai contra a linha de pensamento de Bernardinelle é a de Helen Lenskyj, 

historiadora que observou de maneira mais inclusiva a mulher na sociedade da época. 

A habilidade esportiva dificilmente se compatibiliza com a 

subordinação feminina tradicional da sociedade patriarcal; de fato, 

o esporte oferecia a possibilidade de tornar igualitárias as relações 

entre os sexos. O esporte, ao minimizar as diferenças socialmente 

construídas entre os sexos, revelava o caráter tênue das bases 

biológicas de taisdiferenças; portanto, constituía uma ameaça séria 

ao mito da fragilidade feminina. (LENKKYJ apud. ADELMAN, 

2003, p. 448). 

Todos os fatores apresentados pela historiadora, impediram que a mulher crescesse no 

esporte e também em âmbito social, fazendo com que sua presença fosse mera exibição e não algo 

que realmente é seguido pelo povo. As diferenças são evidentemente claras entre o FF e o FM. A 

população brasileira dá maior valor ao já praticado desde a chegada de Charles Miller ao país em 

comparação com o FF, que contra todas as expectativas se instalou. Boa parte das pessoas não tem 

conhecimento da existência do campeonato brasileiro feminino e da Copa do Brasil feminina. 

Justamente pela falta de divulgação por parte da imprensa e pela falta de interesse dos patrocinadores 

e dos clubes que não os mantém em suas receitas. 
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Voltando novamente para a questão da inserção da mulher no esporte, a sociedade 

começou a ter contato com o gênero feminino praticando esportes e competindo, na segunda 

edição dos Jogos Olímpicos, na entrada do século XX, em 1900. A professora Silvana Goellner, em 

seu artigo, “Mulheres e futebol no Brasil: entre sombras e visibilidades”, cita a problemática da 

aceitação feminina nas olimpíadas e diz que alguns fundadores dos jogos eram contra a inserção 

feminina por desfigurar a imagem da mulher e 

Além disso, poderiam desestabilizar a estruturação de um espaço de 

sociabilidade criado e mantido sob domínio masculino, cuja 

justificativa para sua consolidação, assentada na biologia do 

corpo e do sexo, deveria atestar a superioridade deles em relação a 

elas. (GOELLNER, 2005, p. 144) 

Em decorrência destes fatores, as próprias mulheres colocavam barreiras diante delas 

mesmas ao pensarem em praticar algum esporte, por medo de que perdessem suas características 

naturais de reprodução e estéticas. Ao verem algumas desportistas da época e como eram os portes 

físicos, cortes de cabelo e as maneiras de se portarem, isto de certa forma repelia a vontade das 

mulheres, por conta de umpreceito imposto pela sociedade que era guiada pelo sexo masculino. 

É importante frisar que somente na década de 1970, mais precisamente em 1979, foi 

revogada a deliberação do Conselho Nacional de Desportos, que proibia a prática do futebol ao 

gênero feminino. Tanto que, nos anos 80, foram criadas novas equipes de FF e campeonatos. O 

grande problema, que se atrelou a esta “liberação da mulher” neste esporte, foram as 

consequências estéticas. A partir do momento que foram liberadas a jogar, as condições para isto 

começaram a ser impostas de forma errônea. 

Precisavam cumprir algumas condições estéticas, pois os 

dirigentes da FPF prometiam literalmente um campeonato bom e 

bonito, que unisse o “futebol à feminilidade”. Assim, por 

exemplo, atletas de cabelos raspados foram barradas - a 

preferência era por moças de cabelos compridos; também havia um 

componente etário nas pré-condições, as atletas não poderiam ter 

mais de 23 anos para jogarem, provavelmente pelo fato das 

imagens das mais novas serem mais facilmente erotizáveis na 

mídia em geral (KNIJNIK; VASCONCELLOS, 2003, p.5). 

Como podemos observar nesta citação, o que estava em jogo, literalmente, era o aspecto 

estético e não a partida de futebol em si. Ato que, a mídia ainda reforça e não analisa friamente 

aspectos táticos ou técnicos em uma partida feminina, como o fazem por exemplo em partidas 

masculinas. A reflexão futebolística ainda é quase nula, comparativamente falando. 

(GOELLNER, 2005, p.147) 
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Assim explica Goellner, quando reflete as questões da espetacularização do corpo 

feminino e da educação primária, feitas em propagandas de revistas, outdoors, entre outros 

veículos, colocando a imagem de uma mulher perfeita na sociedade. 

Nesses e em outros lugares é possível identificar um 

processo educativo a produzir a espetacularização tanto de quem vê, 

quanto de quem é ou sente-se o próprio espetáculo, seja pela 

exibição de performances cada vez mais aprimoradas e pela 

construção de corpos comumente identificados como perfeitos, seja 

pela associação da sua prática com a aquisição de saúde e de beleza 

e a relação desta com a erotização dos corpos. (GOELLNER, 

2005, p. 147) 

Continuando nesta linha de raciocínio, a imprensa em geral justifica a falta de patrocínios e 

incentivadores no FF, pela fata de beleza das jogadoras. Na concepção da mídia, quanto mais 

atributos, beleza e corpo escultural as atletas possuírem, maior será o interesse tanto do público 

quanto dos patrocinadores. E por conta da falta de incentivo do capital, o FF não caminha bem. 

(GOELLNER, 2005, p.147) 

Relacionado a isto vêm as questões de sexualidade e gênero, em que socialmente é 

colocado em primeiro plano para a mulher jogadora, a orientação sexual dela, ao invés da vontade de 

trocar de clube, por exemplo, que é algo colocado para os homens em entrevistas. Justamente, o FF é 

vinculado a estigma da mulher que joga bola ao fato dela ser x ou y, gostar de x ou y. Explica 

Jeffrey Weeks 

O gênero (a condição social pela qual somos identificados como 

homem ou mulher) e a sexualidade (a forma cultural pela qual 

vivemos nossos desejos e prazeres corporais) tornaram-se duas 

coisas inextricavelmente vinculadas. O resultado disso é que o 

ato de cruzar a fronteira do comportamento masculino e feminino 

apropriado (isto é, aquilo que é culturalmente definido como 

apropriado) parece, algumas vezes, a suprema transgressão 

(WEEKS, 1999, p.11). 

No século XX, era comum que desde o primeiro contato da mulher com o esporte, em 

geral na escola, as meninas fossem colocadas para jogar vôlei e os meninos jogar futebol ou 

basquete, por serem esportes considerados de natureza bruta. No século XXI, a maneira de se 

enxergar os esportes, nas aulas de educação física das escolas, começou a mudar. Porém, ainda há 

uma certa desagregação ao colocarem estas questões nas escolas tradicionais brasileiras. 

Saindo do século XX e de todos os costumes retrógrados, a inserção da mulher no estádio de 

futebol, como torcedora, só está se tornando realidade e está sendo mais aceita, da última década 

até os dias atuais. A mulher passou a torcer com mais afinco para as jogadoras brasileiras após o 

surgimento de Marta, que se tornou um símbolo de resistência e conquistou duas medalhas de prata 

pela seleção nos Jogos Olímpicos de 2004 e 2008; ficou na vice-colocação do 
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campeonato Mundial de futebol feminino em 2007; conquistou 5 vezes o título de melhor 

jogadora do mundo. 

Uma reportagem do Globo Esporte, no blog de Rodrigo Capelo, publicado em 2015 

apresenta os números de mulheres associadas a planos de sócio torcedor. Em seus números 

aparecem que dos 788.099 mil torcedores, 17% eram mulheres, ou seja, 132.480 mil torcedoras. 

Relacionado a isto, Capelo faz uma reflexão social. 

Estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) mostram que, de uns tempos para cá, mulheres passaram a 

ter nível educacional superior ao dos homens, reduziram a 

disparidade em salários (uma profissional ainda ganha 73,7% do que 

recebe um profissional na mesma função, mas a diferença tem 

diminuído), passaram a ter menos filhos – dois, em média, em vez 

dos quatro da década de 1980 – e começaram a tê-los mais 

velhas, depois dos 25. São todos indicadores que colocam a mulher 

como uma consumidora de enorme potencial para marcas e, por que 

não?, times de futebol. (CAPELO, 2015, online) 

 
 

Devido ao aumento no número das mulheres nos estádios, as federações e marcas 

começaram a direcionar os seus olhares para o FF, fazendo com que em reunião organizada pela CBF 

em 26 de janeiro de 2017, fosse obrigatório, cada clube de futebol possuir uma equipe de FF. A 

iniciativa proposta pela FIFA, CBF e Conmebol, pretende cobrar dos clubes alguns requisitos: 

formação de jovens atletas e melhores condições nas categorias de base; transparência nos balanços 

financeiros; salários em dia; infraestrutura de centros de treinamento e estádios melhores. (UOL, 

2017) 

Em suma, é observado que o número de mulheres nos esportes e principalmente no FF 

aumentou, na transição dos séculos. Porém, é necessário analisarmos se as condições dadas às 

atletas são dignas e se abstém qualquer tipo de preconceito. Fazendo uma análise social, a mulher ainda 

não é colocada em plano de igualdade em relação ao homem, portanto não há como afirmarmos 

que a melhora foi cem por cento concluída. 

Métodos 

 
Primeiramente procurei alinhar o possível tema a algum assunto de meu interesse. Desde o 

meu primeiro dia na faculdade de jornalismo, rádio, TV e futebol, na minha concepção eram algo 

homogêneo. Depois de um tempo, a internet também entrou neste contexto e passou a ser uma 

realidade na minha já praticada profissão. 

Portanto, para que isto entrasse em vigor na minha vida, procurei alinhar todos os meus 

gostos e achei um assunto. Gostaria de provar que o futebol, principal esporte no Brasil e em 

quase todo o mundo, tem importância crucial na vida das pessoas e de uma sociedade. Por isso 
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tive a ideia de fazer o tema: ‘O Futebol brasileiro moldado pela política, economia e cultura 

brasileira’. Porém, este era um tema muito abrangente e vasto demais para ser um primeiro passo na 

carreira de um jornalista. Precisaria de um tempo muito maior para que eu pudesse realizar esta 

pesquisa. 

A partir daí que entrou a opinião de minha orientadora, Lenize Villaça, que 

brilhantemente me indicou um tema. A mulher no futebol. De primeira, rejeitei um pouco, pois 

queria falar da história dos clubes do país e de como que isso tem importância para mim. Mas 

depois de alguns minutos refletindo, pensei que poderia ser algo em ascensão e com 

potencialidade muito grande. Junto a isto, também percebi que é um tema pouco abordado e que é 

quase que majoritariamente excluído pela mídia e pela própria sociedade. Dentro deste contexto, percebi 

também que poderia abordar os aspectos que queria abordar primeiramente de forma sucinta. 

Anterior a isso, precisei escolher a forma com que iria abordar este tema. E como já dito, 

escolhi a rádio como principal aliada à minha jornada. Principalmente por ser o meu veículo 

favorito na comunicação e na história do jornalismo. 

Iniciei minha pesquisa com a história do futebol, em si. Como que ele teria chegado aqui no 

Brasil e como que este esporte transformou a vida das pessoas de maneira imediata. Procurei 

inúmeros artigos a respeito e introduzi brevemente a trajetória do futebol masculino nas terras 

tupiniquins, passando pelo jornalismo esportivo e até chegar no futebol feminino e no interesse da 

mulher pelo esporte. 

Procurei livros de pesquisadores no futebol paulista, principalmente, que pudessem me dar o 

respaldo necessário para que ingressasse na pesquisa que me daria uma base para entrar no tema do FF. 

Além disso, procurei livros essenciais para quem trabalha com o jornalismo esportivo, como por 

exemplo, o livro do Paulo Vinicius Coelho, que dá basicamente uma introdução a qualquer 

contexto brasileiro no esporte que um jornalista necessita. 

Mais a diante, procurei algo mais profundo ainda, para que eu pudesse ter dados mais 

concretos para o início da pesquisa. Por isso, inclui à minha biblioteca um livro sobre a história da 

tática no futebol. Este livro não só aborda a história da tática, mas também, mergulha no início do 

esporte bretão. Alémdele inclui umlivro que traz documentos históricos do futebol paulista. 

Foi particularmente difícil escolher este tema e não fazer uma relação com algumas 

práticas negativas da sociedade brasileira com o esporte, porque ainda há um ranço relacionado a 

inserção da mulher nesta prática que é predominantemente categorizada como: o “esporte de 

homem”. 
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Trazer as questões do feminismo e do machismo sempre pode ser um tanto quanto 

polêmico, mas neste caso é necessariamente crucial tocar nestes assuntos. 

Outra dificuldade com relação ao tema era: de que maneira eu trabalharia a peça. 

Primeiramente decidi fazer uma série de entrevistas e coloca-las em uma mesa redonda com 

pessoas especialistas em futebol, jornalistas e profissionais do FF. Vendo que meu tempo não 

seria suficiente para que eu pudesse esperar a disponibilidade das pessoas que eu gostaria de 

colocar na mesa redonda, resolvi então trabalhar a peça como uma série de reportagens, ou um 

documentário convencional de rádio. 

Daí por diante, procurei pautar quem seriam os entrevistados. Consegui o contato do 

professor e jornalista Celso Unzelte, que já facilitou boa parte dos meus problemas, já que é um 

profissional requisitado no âmbito esportivo e que tem conhecimento profundo sobre a história do 

futebol paulista e dos clubes de São Paulo. 

Um amigo meu me indicou um jornalista que cobre diariamente, e que possui uma mídia 

especializada emFF, o Planeta Futebol Feminino. Seu nome é Rafael Alves etambém se mostrou apto 

e interessado para contribuir coma pesquisa. 

Consegui o contato de duas jogadoras, a Monique que é goleira no Audax e da Daniela que 

é jogadora do Juventos. Vendo que a peça não continha todos os lados que poderia ter, passei a 

pesquisar mais contatos. Até que consegui o contato da professora Silvana e da jornalista 

Roberta. Além de conseguir o contato do assessor de imprensa das Sereias da Vila, jogadoras do 

Santos F.C. 

Para finalizar, pesquisei como funcionam os documentários de rádio para a realização da 

minha peça. Introduzi brevemente a chegada do veículo no país e depois peguei expoentes em 

documentários de rádio, coisa que está sendo retomada como lugar comum novamente. 

Considerações Finais 

 
Durante a produção e finalização do produto radiofônico, bem como deste artigo, pude 

concluir que o futebol feminino está em uma crescente no país como esporte de expressão. Porém, 

ainda há um caminho muito árduo a ser seguido. 

Depois de inúmeras leituras, pude me aprofundar desde a história do futebol no mundo e no 

Brasil, até a inserção do FF nas terras tupiniquins. Analisando estes caminhos, entendi que nosso 

olhar para a mulher tem que mudar primeiramente fora de campo, mas como o esporte é algo que 

gera mudanças e une povos, esta forma social de enxergarmos a mulher como ser integrado, 

pode ser moldada através do futebol. 
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A questão do feminismo deve ser olhada com mais atenção, pois é uma luta verídica e que 

tem que ser evidenciada. Toda forma de repressão, gera exclusão. Portanto, devem ser criadas formas de 

união dos menos favorecidos para combate dessas formas excludentes. 

Com o estudo aprofundado, cheguei à conclusão de que as mídias são os órgãos 

fundamentais para que a mulher chegue a um patamar igualitário em relação aos homens. Os 

patrocinadores começam a enxergar aquilo que é divulgado, por isso, quanto mais os órgãos de TV, 

rádio, jornais, revistas, etc, transmitirem partidas, mais o público voltará a sua atenção, fazendo 

com que as marcas se atentem também. 

Contudo, essas mídias tradicionais ainda não enxergaram o potencial de mercado dos 

esportes femininos, principalmente do futebol. A forma de fomenta-las é através da internet. Neste 

ponto, concordo totalmente com o jornalista Rafael Alves, quando o mesmo diz que esse 

crescimento se dará praticamente pelas mídias undergrounds. 

Com relação ao programa, em minha opinião, ele teve a cadência que eu queria. Pôde 

explicar as questões que eu queria abordar e também, mostrou que existem muitas pessoas que lutam 

para que esta modalidade dê certo no país. Todos os entrevistados contribuíram muito com o decorrer 

das gravações e se mostraram disponíveis a todo momento. 

No começo tinha inúmeras dúvidas a respeito do tema e se eu conseguiria lidar e abranger a 

questão de maneira eficiente e que desse realmente voz àqueles que lutam para que o FF dê certo. 

Tive ajuda de muitas pessoas dentro deste processo. Desde angariação de contatos e de 

livros que poderia utilizar. Amigos, familiares, professora e minha namorada me apoiaram com o 

tema, nos momentos mais difíceis. Quando comecei as entrevistas, tudo fluiu muito bem e 

consegui escrever este referencial com mais afinco. 

Este estudo me proporcionou muitos desafios, já que o tema não é muito abordado na 

sociedade em geral. Tive que pesquisar muito e trabalhar, em maioria, com artigos. Acho que o 

resultado final foi contundente e esclarecedor, tanto para mim, quanto para os ouvintes e leitores deste 

referencial. 

Este trabalho tem como intensão principal dar voz às mulheres e esclarecer estas 

problemáticas, pouco abordadas pela sociedade. Os brasileiros devem começar a refletir sobre o papel 

social das mulheres e para isso, nada melhor do que os esportes para servirem de porta de entrada. 
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Resumo 

O presente trabalho propõe analisar O Diário de Anne Frank, um dos livros mais lidos no 

mundo e uma das obras documentais mais importantes do século XX. Tendo em vista a 

importância que Anne Frank atribui ao diário e baseando-se nas contribuições da teoria 

literária, objetiva-se estudar os indícios de personificação do suporte textual e identificar 

de que maneira o uso desse recurso linguístico reflete sua estrutura narrativa. 

 

Palavras-chave: Diário; Holocausto; Anne Frank; Personificação; Epístola. 

 
 

Introdução 

Ao longo da história, movimentos políticos que incitam ódio às minorias, 

censuram a liberdade alheia, ameaçam prender seus adversários e não se importam com 

a democracia, mostraram-se recorrentes. Tal comportamento, usualmente, fortificou-se 

através da aceitação de grande parcela da população, o que resultava em pessoas 

discriminadas ou excluídas por este tipo de doutrina. Nesse contexto, o nazismo se 

destaca. 

Hitler demonstrava todo seu ódio e repúdio sobre os judeus, os negros, poloneses, 

homossexuais, comunistas, ciganos, deficientes (físicos e mentais) e, ainda, qualquer 

religioso não católico, em razão de sua crença sobre a superioridade da raça ariana, que 

deveria ser dominante e única em todo o território Alemão. Ele governou de modo 

totalitário e extremamente militar. Iniciou políticas antiliberalistas e comunistas, o que 

resultou em milhares de pessoas mortas ou desaparecidas. A obra O Diário de Anne Frank 

(1947) é fruto deste contexto de opressão. O discurso de Hitler era permeado pelo 

incitamento ao ódio e aversão ao diferente. O caderno de Anne Frank, no entanto, não era 

capaz de julgar suas ideias, deixando livre espaço para que houvesse reflexão. 

Um diário trata dos pensamentos, medos, conquistas e sentimentos de seu escritor, além 

de guardar suas memórias e fragmentos do cotidiano. Entretanto, Anne Frank foi capaz 

de ir além. A menina relatou a guerra conforme ocorria, portanto, na maior inocência a 

respeito dos próximos acontecimentos. Houve momentos de animação e tristeza profunda 

sobre os fatos de guerra, que na próxima entrada já não mais existiam. A autora 

mailto:carolinatoniolo@outlook.com
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demonstrou, por meio de suas palavras o medo rotineiro em fazer parte de uma minoria 

num contexto de censura e as consequências de atitudes de caráter intolerante. Mediante 

à publicação do diário, Anne Frank, sem perceber, deu voz ao sofrimento de uma parcela 

da população subjugada pelo sistema político daquele contexto. 

Ponderar acerca do diário é recuperar a história enquanto fatos reais, narrados – e 

vividos – da guerra ou da vida num esconderijo, isto é, permite refletir sobre o contexto 

sociocultural vigente na época, além de, simultaneamente, levar a reflexão quanto ao 

sofrimento, as frustrações e o não vivido por Anne em razão de uma guerra que nunca foi 

dela. Mesmo em meio a tantas adversidades, jamais deixou de acreditar e esperar que a 

situação vivida seria passageira. Todos seus sentimentos e leituras de mundo estão 

expressos em seu diário. Seus escritos são relatos de superação, motivação e esperança, 

não só em sobreviver, mas sim, em ter um futuro fora deste cenário. 

O presente trabalho visa o estudo da dimensão que o diário, como suporte, 

conquistou na vida da autora, além da relevância de sua presença no texto, como um 

objeto personificado, para o desenvolver narrativo, portanto assumindo o papel de 

personagem. Isto posto, este material opta por não se aprofundar nas questões 

socioculturais da época, muito embora estas sejam fundamentais para a progressão da 

escrita de Anne Frank. 

Para tanto, utilizar-se-ia o conceito de diário, utilizando-se dos preceitos presentes 

em O Pacto Autobiográfico (2008), escrito por Philippe Lejeune, que o define como uma 

coletânea não narrativa de relatos datados que cria um espaço sem qualquer inibição para 

o autor, já que é uma atividade comumente discreta e também secreta. 

E para definir as características do diário como personagem – ou não – serão 

usados os conceitos de Massud Moisés presentes no Dicionário de Termos Literários 

(1997), além das noções presentes em A Personagem (2002) de Beth Brait. 

Acompanhadas, as teorias, pressupõem que uma personagem se dá no encadeamento de 

signos literários existentes apenas nas relações formadas em uma obra. 

Resultados 
 

A personificação, também denominada prosopopeia, se realiza através da 

atribuição de “vida, ou qualidades humanas, a seres inanimados, irracionais, ausentes, 

mortos ou abstratos”. (MASSAUD, 1997, p. 442). Isto é, ao realizar-se por meio da 

mudança na significação do objeto, ser inanimado etc., assume nova função num texto. 
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As entradas de um diário comum, geralmente, iniciam-se com o vocativo 

“Querido diário”, entretanto, na obra O Diário de Anne Frank, a autora o substitui por 

“Querida Kitty”, despropositadamente talvez, engrandece sua função textual: o suporte 

para escrita deixa de ser, apenas, um espaço em que a autora imprime seus sentimentos e 

relata seu cotidiano, Kitty passa a exercer função real no texto. 

Sexta-Feira, 10 de julho de 1942. 

Querida Kitty, 

Acho que deixei você chateada com a minha longa descrição da casa, 

mas ainda penso que você deveria entender onde fomos parar; como 

vim parar aqui é algo que você saberá nas minhas próximas cartas (...). 

Então, pela primeira vez desde nossa chegada ao Anexo Secreto, 

consegui encontrar um momento para contar tudo a você e me dar conta 

do que havia acontecido comigo e do que estava para acontecer. 

(FRANK, 2016, pp. 34-35) 

O nome “Kitty”, portanto, o destinatário das cartas, foi atribuído ao devido a uma 

personagem fictícia, inventada por Cissy van Marxveldt para a série de livros Joop ter 

Heul (1918) com quem Anne muito se identificava. Kitty, pois, é um destinatário virtual, 

uma vez que não existe a certeza de a personagem possuir um correlato autônomo no 

mundo real e nem ser um destinatário real das cartas que formam a obra, além de, a ela, 

terem sido atribuídas características intencionais e extremamente necessárias para o 

funcionamento de ambos os textos (o de Anne e o de Cissy). 

Kitty, então, torna-se parte essencial para o desenrolar das pequenas narrativas 

que compõe a obra. Sem a sua presença, a história não se sucederia: “Sempre que escrevo 

para você, é porque aconteceu alguma coisa especial, geralmente mais desagradável do 

que agradável [...]” (FRANK, 216, p. 143). O fato de não existir um leitor real 

determinado cria um ambiente de extremo conforto e liberdade para Anne, tornando o 

diário seu grande aliado: 

O papel tem mais paciência que as pessoas [...] e como não estou 

planejando deixar ninguém mais ler este caderno de capa dura que 

costumamos chamar de diário, a menos que algum dia encontre um 

verdadeiro amigo. (FRANK, 2016, p. 16) 

A autora, portanto, tem seu diário como grande fonte de segurança, pois sente-se 

extremamente à vontade para dizer o que bem entender. No excerto acima, é possível 

observar que Anne não possuía, o que ela mesma nomeou, “verdadeiro amigo”, este fato 

associado a definição de diário e a afirmação de Lejeune (2008, p.322): “[...] poupamos 

aos outros o que escrevemos em segredo. Não devemos sobrecarregá-los para que possam 
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nos apoiar”, cabe afirmar que o vínculo criado faz com que a autora compreenda seu 

diário (o suporte) numa função de amigo duplo: pela escassez de candidatos e por 

encontrar-se num diário, Kitty realiza-se no papel de amiga. 

Ademais, Anne Frank mantinha pobres relações com os outros moradores do 

Anexo-Secreto e, as poucas pessoas de fora que o acessavam, não tinham meios para 

tornarem-se mais próximos de apenas um ou outro escondido. Anne, constantemente, 

sentia-se isolada e solitária: “Meu desejo de ter alguém com quem conversar ficou tão 

insuportável [...]” (FRANK, 2016 p.172). Assim, Kitty ocupava um espaço vago na vida 

da menina, que demandava reclamar, sofrer, conversar e 

 

 
sentir-se amparada, já que não se sentia compreendida pelos demais moradores: 

“Qual das pessoas aqui suspeitaria de tanta coisa passando pela mente de uma 

adolescente? ” (Frank, 2016, p.179), para ela, ninguém a conhecia de verdade, somente 

sua fiel destinatária. A escrita, então, era sua válvula de escape. 

Com o decorrer de sua estada no Anexo, a autora foi deixando se sentir envolvida 

com os moradores e devido às poucas tarefas e entretenimentos possíveis no esconderijo, 

é possível indagar sobre a falta de propósito que sentia no seu cotidiano que, assim, 

resultava num distanciamento de Anne para com os outros e uma maior aproximação com 

seu diário. Tal comportamento também foi adotado em sua nacionalidade: “Excelentes 

espécimes da humanidade, esses alemães, e pensar que na verdade sou um deles! Não, 

isso não é verdade, Hitler retirou nossa nacionalidade há muito tempo [...]” (FRANK, 

2016, p. 65). Desta forma, Anne Frank não se sentia parte de um todo, sentia-se isolada e 

desmotivada. Seu diário era seu “pseudo-todo”, a aproximação a confortava. 

Querida Kitty, 

Hoje tenho duas coisas para confessar. Vai demorar um longo tempo, 

mas tenho de contar a alguém, e você é a candidata mais adequada – sei 

que vai guardar segredo, não importa o que aconteça (...). (FRANK, 

2016, p.169) 

Conforme a necessidade de Anne em se sentir próxima a alguém aumenta, a 

presença e demanda de Kitty para no desenvolver da narrativa se amplifica. Conforme a 

autora se distancia do mundo real, aproxima-se do mundo imaginário, onde reside sua 

preciosa amiga. O diário se fortalece. 
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Uma nova ideia: durante as refeições eu falo mais comigo mesma do 

que com os outros, o que tem duas vantagens. Primeiro, eles ficam 

satisfeitos por não precisarem ouvir minha conversa contínua e, 

segundo, não preciso me chatear com suas opiniões. (FRANK, 2016, p. 

136) 

Ao ser atribuída vida à Kitty no corpo do texto, implica-se nova relação: O objeto 

diário assume uma figura mais ampla que o de suporte para o desenvolvimento do texto, 

portanto, atribui-se um papel tão valioso quanto o de personagem. Segundo Beth Brait, 

em A Personagem, “A concepção de personagem se desprende das muletas de suas 

relações com o ser humano e passa a ser encarada com um ser de linguagem, ganhando 

uma fisionomia própria” (2002, p. 44). 

A personificação do suporte, visando seu papel como personagem, pode ser 

entendida por meio da compreensão das funções de um diário: para que tal gênero 

aconteça em sua totalidade, um “ouvido-amigo” é requisitado. Visando comunicar-se, ou, 

neste caso, esvaziar o coração no papel, a diarista atribui maior amplitude para tanto em 

sua vida. Anne, então, estabelece uma relação afetiva com Kitty, antes mesmo das 

relações cultivadas dentro do Anexo-Secreto. Portanto, a questão da personificação reside 

na introjeção do significado de um diário e na projeção de seu novo significado: deixa de 

ocupar o lugar de material gráfico e assume a função de um ser vivo na realidade da 

autora. 

Conforme o afirmado em A Personagem de Ficção: “A personagem se define com 

nitidez somente na distensão temporal do evento ou da ação” (1974, p. 23), o fato de Kitty 

não exercer real função no decorrer textual, isto é, não realizar ações que beneficiem, ou 

não, outros personagens, mantem-se a razão de todo o relato; Através da presença virtual 

do receptor, as cartas são redigidas e os pormenores do íntimo de Anne Frank são 

revelados. Portanto, se por uma mudança na história mundial, não existisse o holocausto, 

não haveria anexo-secreto e, então, Kitty jamais teria vindo à luz. 

Personagens representam correlatos existentes fora do encadeamento de signos 

literários criados pelo autor, isto é, são representações linguísticas da realidade exterior 

ao texto. No caso de Anne, o diário representa o ponto de intersecção entre os 

acontecimentos exteriores ao Anexo-Secreto, os ocorridos dentro do esconderijo e dentro 

dela própria. Consequentemente, o texto em sua veracidade intratextual, devido aos 

gêneros envolvidos, presentifica a realidade interna e externa do anexo, 

concomitantemente a articular a essência da autora, existindo, portanto, em ambas 
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realidades. Assim, é possível compreendê-lo somente, em toda sua complexidade, nas 

relações formadas pela obra: 

Os enunciados de [...] um diário, constituem juízos, isto é, as 

objectualidades puramente intencionais pretendem corresponder, 

adequar-se exatamente aos seres reais [...] referidos. Fala-se, então, de 

adequantio orationis ad rem. Há nesses enunciados a intenção séria de 

verdade [...]. (ROSENFELD et all, 2009, p. 18) 

O escrito em um diário, sob a óptica do diarista, sempre relatará fidedignamente 

a realidade que o permeia, tal que não se pode analisar ou avaliar a percepção de mundo 

de um sujeito. Desta forma, por mais distorcido que o relato de Anne Frank possa ser, 

jamais poderá ser contestado. Seu íntimo era objeto de exposição por meio de suas 

palavras. “Amplia-se (...) à representação do eu que se expõe naquele diálogo. Assim, ao 

deparar-se com uma carta, analisa-se não apenas o conteúdo ali apresentado, mas o ethos 

que assina aquele conteúdo” (DIMITROV, 2005, p. 34). 

O diário, logo, é a representação linguística da real vida de Anne Frank, portanto 

um enunciado verídico para ela. Sendo Anne e os outros moradores do Anexo Secreto 

sujeitos reais dos acontecimentos narrados, cabe tratar Kitty como tal. O papel exercido, 

pelo destinatário das cartas, dentro do Anexo-Secreto, transcende as atribuições dadas a 

um mero objeto. Tanto os Van Daan, quando Dussel ou o restante da família Frank tinham 

consciência do valor disto para Anne ou a relevância deste tipo de escrita para o contexto 

histórico: 

P.S.: Papai perguntou se eu contei a você sobre o bolo. No aniversário, 

mamãe ganhou do pessoal do escritório um bolo de mocha verdadeiro, 

qualidade pré-guerra. Foi um dia ótimo! Mas no momento não há 

espaço em minha cabeça para coisas desse tipo (FRANK, 2016, p. 181). 

Desta forma, a consciência dos outros moradores do Anexo-Secreto sobre a 

importância de Kitty era um reflexo da importância que Anne a atribuía, assim, mesmo 

que mediante a tantos conflitos (da conivência diária, das condições em que viviam ou 

até mesmo da guerra), tal comportamento mostra respeito por parte deles em relação ao 

modo com que a autora lidava com suas questões internas. Kitty, desta forma, era 

respeitada fora das relações formadas pela obra. “Os relacionamentos aqui no Anexo 

pioram a cada dia. Não ousamos abrir a boca na hora das refeições [...], porque não 

importa o que se diga, alguém acaba se ressentindo ou entende de modo errado [...]” 

(FRANK, 2016, pp. 144 - 145). À medida que as tensões internas no esconderijo 

progrediam, mais isolada Anne se sentia: 
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Quem mais além de mim vai ler essas cartas? Com quem mais, além de 

mim, posso procurar conforto? Estou sempre precisando de consolo, 

costumo me sentir fraca e com frequência deixo de atender às minhas 

expectativas. Sei disso, e todos os dias resolvo ser melhor [...]. Tenho 

minhas próprias ideias, meus planos e ideais, mas ainda não consigo 

verbalizá-los. Pois é, tanta coisa passa pela cabeça à noite, quando estou 

sozinha, ou durante o dia, quando sou obrigada a estar perto de gente 

que não suporto ou que sempre interpreta mal minhas interpretações! É 

por isso que sempre termino voltando ao meu diário - começo nele e 

termino nele, porque Kitty é sempre paciente. Prometo a ela que, apesar 

de tudo, vou em frente, vou encontrar o meu caminho e refrear as 

lágrimas. Só gostaria de ver alguns resultados ou, pelo menos uma vez, 

receber o incentivo de alguém que me ama (FRANK, 2016, p. 152). 

Desta forma, cabe afirmar que todos os escondidos sentiam, também, medos, 

inseguranças e desespero. Talvez, por conta da fragilidade em que se encontravam, não 

eram capazes de lidar com a dor do outro, por isso Anne não recebia a atenção que 

necessitava. Ainda, a fase em que precisou esconder-se é a que um adolescente se sente 

mais propenso a buscar apoio e aprovação externa e encontra-se mais sensível a críticas 

e a opiniões alheias. O contexto daquele refúgio era opressor, devido ao silêncio 

necessário, a escassez de alimentos e cuidados pessoais e, claro, a guerra, mantinha os 

moradores sem qualquer perspectiva de futuro, ocupando, ainda, outra parte da demanda 

que a menina requeria. 

[...] todas essas coisas podem ser superadas, mas algumas vezes eu 

pergunto: como é que nós, cujas posses – desde as minhas calcinhas até 

o pincel de barba de papai – estão tão velhas e gastas, esperamos 

recuperar a posição que tínhamos antes da guerra? (FRANK, 2016, p. 

111) 

Contudo, Anne esperava ações dos outros que nem ela era capaz de oferecer, como 

quando diz: “[...] você não acha que de vez em quando deveriam ter pena de mim? [...]” 

(FRANK, 2016, p. 117). Tendo em vista que sua melhor amiga era o papel, Kitty não 

demandava nada de sua criadora-amiga. Anne conduzia a presença do destinatário de suas 

cartas conforme lhe fosse pertinente, desde sua primeira entrada, na mais absoluta 

inocência: “Espero poder contar tudo a você, como nunca pude contar a ninguém, e espero 

que você seja uma grande fonte de conforto e ajuda. ” (FRANK, 2016, p. 11). 

Cabe ressaltar que, desde o princípio, o diário foi tratado em primeira pessoa, 

tornando-se a razão do relato. Anne já tinha o hábito de canalizar seus sentimentos por 

meio de sua escrita, antes mesmo de ganhar o diário ou se habituar a escrever nele: “Até 

agora você tem sido um grande apoio para mim, como também tem sido Kitty, para quem 
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tenho escrito com grande regularidade. Esse modo de manter um diário é bem melhor, e 

agora mal posso esperar os momentos de escrever em você [...]” (FRANK, 2016, p. 11). 

Em diversas citações, no decorrer de sua obra, Lejeune (2008) afirma que seu 

próprio diário, não era de fato um diário, mas, sim, folhas soltas datadas, pois não gostava 

de se sentir restrito. Um comportamento semelhante é apresentado por Anne que, por sua 

vez, compunha uma espécie de diário priori a ganhar o caderno. No excerto acima, ela 

afirma escrever para uma “Kitty”, que já a apoiava. Isto é, Kitty existia de forma livre. O 

diário foi se fundamentando conforme ela compreende seu cárcere. A figura de Kitty, de 

certa forma, é restringida, dentro de um diário, talvez para que possa se equiparar à 

situação de sua criadora. 

No início do diário, as entradas não eram estruturadas como cartas, uma vez que 

não existem destinatário ou despedida. São entradas que situam o possível leitor no 

cotidiano de Anne Frank. Ao inserir “Kitty” como destinatário, os textos passam a serem 

mais longos e organizados, tratando, inclusive de outros tópicos: 

 

 

 

 

 
 

E, mais adiante: 

Domingo, 14 de Junho de 1942 

Vou começar a partir do momento em que ganhei você, quando o 

vi na mesa, no meio dos meus outros presentes de aniversário [...]. Hoje 

de manhã, fiquei na banheira pensando em como seria maravilhoso se 

eu tivesse um cachorro [...] (FRANK, 2016, pp. 11 – 13). 

 

Sexta – feira, 20 de novembro de 1941 

Querida Kitty, 

A verdade é que não sabemos como reagir. Até agora muito poucas 

notícias sobre os judeus chegaram até aqui, e achavámos melhor manter 

o ânimo na medida do possível [...]. Mas porque eu incomodo você com 

essa bobagem? Sou muito ingrata, Kitty [...]. 

Sua Anne (FRANK, 2016, pp. 81 – 82). 

Embora num espaço restrito, Kitty não estava encarcerada. Era um destinatário 

fora do Anexo, que foi criada num momento de liberdade e permaneceu permeada por 

este contexto: “Como você nunca passou por uma guerra, Kitty, e como sabe muito pouco 

sobre a vida num esconderijo, apesar de minhas cartas, vou contar [...]” (FRANK, 2016, 

p. 123). Sob este viés, Kitty torna-se a projeção de liberdade, que Anne não encontrava 

em sua vida no Anexo, e de amparo, que parece nunca ter sentido: 

Fiquei alguns dias sem escrever porque queria, antes de tudo, 

pensar sobre meu diário. Ter um diário é uma experiência realmente 
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estranha para uma pessoa como eu [...]. Tenho vontade de escrever e 

uma necessidade ainda maior de desabafar tudo o que está preso em 

meu peito [...]. Aparentemente tenho tudo, exceto um único amigo de 

verdade. Quando estou com amigas só penso em me divertir. Não 

consigo me obrigar a falar nada que não sejam bobagens do cotidiano. 

Parece que não conseguimos nos aproximar mais, e esse é o problema 

[...]. Para destacar minha imaginação a imagem da amiga há muito 

tempo esperada, não quero anotar neste diário fatos banais do jeito que 

a maioria faz; quero que o diário seja minha amiga, e vou chamar esta 

amiga de Kitty [...] (FRANK, 2016, pp. 16 – 17). 

Tomando por base a necessidade de escrever que Anne já possuía antes de se 

esconder, o diário, após o esconderijo, tinha como função aplacar a dor da vida em 

cárcere. Portanto, com a canalização dos sentimentos da autora em um único espaço, 

Anne empoderou seu diário de tal forma que o objeto deixa de fazer parte de um contexto 

comum: Um caderno é apenas um agente passivo, Kitty, entretanto, é agente ativo, não 

só para o decorrer narrativo, mas durante a vida de Anne, que buscava por acontecimentos 

interessantes para narrar, de modo que a motivava validar sua existência além da escrita: 

“Abandonei você por quase um mês inteiro, mas aconteceram tão poucas coisas que não 

encontro nem mesmo um caso por dia que valha a pena relatar. Os van Dann [...]” 

(FRANK, 2016, p. 39). 

Para que Kitty ocorresse em sua totalidade, Anne deveria redigir, a próprio punho, 

o que lhe ocorria. O poema de aniversário, escrito por Otto, não poderia ser anexado ao 

diário ou, apenas, guardado ali como parte da construção da memória de Anne Frank. A 

transcrição era necessária para “mostrar” à Kitty as palavras de seu pai e para que Kitty, 

como personagem, “julgasse”, ao “ler” a carta, o bom trabalho realizado por Margot na 

tradução. Sem destinatário, cartas não existem: 

O poema que papai escreveu para mim no dia de meu aniversário é bom 

demais para não mostrar a você. Como Pim [o pai dela] tem o hábito de 

escrever versos em alemão, Margot se ofereceu para traduzi-los. Julgue 

você mesma se ela não fez um trabalho de mestre [...]. (FRANK,2016, 

p.114, grifo nosso) 

 

 

Com o decorrer temporal no Anexo-Secreto e, portanto, com o desenvolver do 

diário, Anne e Peter tornam-se próximos. Ela o retrata com muito carinho, numa quase 

paixão, que vive negando e, que talvez, não tenha compreendido: “Não pense que estou 

apaixonada, porque não estou, mas tenho a sensação que vai se desenvolver uma coisa 

linda entre Peter e mim, uma espécie de amizade e uma sensação de confiança [...]” 

(FRANK, 2016, p. 203). 
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A autora os descreve com personalidades parecidas e relata a existência de uma 

sintonia de sentimentos entre os dois: “ [...] Peter e eu lutamos com nossos sentimentos 

íntimos, sentimo-nos inseguros e somos sensíveis demais a qualquer tratamento rude por 

parte dos outros. Se somos assim tratados, nossa reação é fugir de tudo [...]” (FRANK, 

2016, p. 208). A proximidade de ambos, torna Kitty, gradativamente, menos necessária e 

menos presente no corpo do texto. A partir deste momento, a narrativa muda de 

perspectiva e, este, passa a ser um tópico recorrente, quase exclusivo. Ainda existem 

conflitos de convivência, existe solidão e problemas gerados por se viver escondido, Peter 

é tomado como solução, ao menos temporária: “[...] as lágrimas escorriam pelo rosto, e 

eu me sentia desesperadamente infeliz. Ah, se ao menos ele viesse me consolar! ” 

(FRANK, 2016, p. 203). 

Desta forma, Kitty enfraquece à medida que Peter se fortifica. Durante as entradas 

que descrevem tal relação, Kitty é, raramente, citada no corpo do texto, torna-se menos 

necessária, pois a necessidade de proximidade com alguém é suprida: “Sempre que vou 

para o andar de cima, é para vê-lo [Peter]. Agora que tenho um objetivo, a vida melhorou 

bastante” (FRANK, 2016, p. 203). Destarte, à medida que Anne é capaz de canalizar seus 

interesses, emoções e sentimentos em algo real, Peter, neste caso, o diário perde parte do 

espaço que conquistou como personagem. Sua presença deixa de ser totalmente 

necessária (exceto como destinatário para as cartas, fato que jamais se altera). Kitty, a 

personagem, retoma a sua função inicial de simples destinatário das cartas. 

Anne teve sua infância interrompida por ter de se esconder. Crescer vivendo em 

cárcere e desamparada teria sido improvável sem a presença de um amigo – tal que todos 

os demais moradores do Anexo-Secreto precisavam lidar com suas próprias dores. Sem 

Kitty, é de se supor, que Anne teria sucumbido. De acordo com o constado, portanto, a 

presença dela torna-se essencial não só para o desenvolvimento do diário, mas, também, 

para a sobrevivência de Anne no esconderijo. 

Considerações Finais 

 
Um diário presentifica o cotidiano do autor, transmite sentimentos e sensações, 

guarda memórias e abre espaço para reflexão. Em diferentes contextos, pode-se criar os 

mais diferentes ambientes dentro de um simples caderno, de modo a auxiliar o diarista a 

sobreviver à algo, compreender alguma situação ou, apenas, esculpir a passagem do 

tempo. 
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Durante o holocausto, Hitler impedia qualquer tipo de expressão contrária às suas 

opiniões. Qualquer diferença ideológica, deveria ser mantida em segredo. Anne Frank, 

portanto, não se encontrava permeada por um contexto liberal, de modo que manter um 

diário, para quem sente necessidade de se expressar, seria um passo natural, tal que é uma 

prática habitualmente secreta. Após mudar-se para o Anexo-Secreto e considerando a 

faixa etária da autora nesse ocorrido, a necessidade, apenas, intensificou-se. O diário 

torna-se o mundo “mágico” de Anne, onde é possível ser uma personagem na história de 

sua vida, em que o próprio diário, não deixa de ser, também, personagem. 

O diário começa a ser chamado de Kitty e fazer-se presente no corpo do texto para 

atender às demandas de Anne em sua vida real, não narrativa. Desta forma, o diário, como 

personagem, apresenta um correlato fora do encadeamento de signos narrativos elencados 

na obra, sendo esses apenas um reflexo do cotidiano da autora. Portanto, ao passo que a 

relevância de Kitty se intensifica na vida de Anne como ser humano, o diário se 

engrandece em ambos cenários. 

Cabe afirmar que, habitualmente, quando existem referências à obra O Diário de Anne 

Frank, geralmente, utiliza-se, apenas, “o diário”. Anne Frank, mesmo que sutilmente, fica 

em segundo plano, pois a presença do diário supera a presença da autora; o objeto deixa 

de ser visto apenas como suporte textual, é engrandecido nas relações estabelecidas pela 

autora e reconhecidas por seu público. 

A escrita de um diário visa a continuidade, um futuro. O fim de um caderno utilizado 

como tanto e finalizado é, assim, o encerramento de uma etapa. Anne Frank, durante todo 

o desenvolvimento narrativo, demonstra ansiedade e esperança em voltar ao mundo além- 

Anexo, embora, como tudo o que é desconhecido, lhe cause medo. Consequentemente, 

ela, de certa forma, ansiava pelo fim do diário e pela não necessidade de escrever, pois, 

isto, representava o fim de toda a crise em sua vida: a falta de um amigo (que se soluciona 

com Peter), o fim da guerra ou, até mesmo, o fim da complicada convivência interrupta 

com os demais moradores. 

Em vista disto, o comportamento que Anne assumiu em relação ao diário é o mesmo 

que qualquer pessoa possui para com seus amigos. Conforme se sente mais sensível, 

procura conversar mais, buscar ajuda. Às vezes, sente-se ansiosa para contar o que julgar 

interessante ou até mesmo reclamar da vida. Uma vez que a relação de escrita da autora 

se dava de tal maneira, é inegável o fato de que Kitty era a melhor e única amiga de Anne 
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Frank. Sua confidente fiel. Ademais, do mesmo modo que existem períodos em amizades 

com maior ou menor proximidade, Kitty é um ciclo. O fim desta relação significaria o 

fim da necessidade em se esconder ou o fim – como foi – de Anne Frank. 

Concomitante à necessidade de fixar e conservar sua memória, além de relatar a 

Segunda Guerra Mundial, o caderno é a tentativa de exceder a vida: “O diarista encontra 

em seus escritos a doçura de existir nas palavras e a esperança de deixar um vestígio” 

(LEJEUNE, 2008, p. 306). Desta forma, posto que um diário é mantido pelo autor e para 

o autor, pode-se afirmar que, por não pressupor um leitor real, o destinatário é o próprio 

autor num tempo futuro. Kitty, então, seria Anne no futuro. Um símbolo da necessidade 

de continuidade. 

Kitty, quando permitiu liberdade à Anne nos momentos de angústia, permitiu que 

sobrevivesse a mais um dia. Permitiu que a Anne Frank do futuro voltasse para completar 

a obra da vida, que é um diário. Sua amiga-destinatário, sob este viés, é a personificação 

da esperança de uma vida além do Anexo-Secreto. Ela é a personificação do mais 

profundo desejo de libertação dos judeus. Kitty é o íntimo de Anne ansiando pelo fim do 

holocausto. Ela é o desejo de continuidade, de paz e de liberdade: 

A não ser que você escreva, não saberá como é maravilhoso; eu sempre 

reclamava de não conseguir desenhar, mas agora me sinto felicíssima 

por saber escrever. E, se não tiver talento para escrever livros ou artigos 

de jornal, sempre posso 
 

 

escrever para mim mesma. Mas quero conseguir mais do que isso 

(FRANK, 2016, p. 260, grifo nosso). 

Anne, certamente, não possuia qualquer dimensão da real importância de seus 

escritos, especialmente em um cenário tão distante de sua realidade, além de o fazer 

dentro de um diário que é, a princípio, individual e secreto. A personificação de um objeto 

foi capaz de libertar e, até, concretizar na história global um enredo que possivelmente 

foi comum durante o holocausto. No caso da menina, o diário tomou vida e excedeu o 

papel que é, normalmente, atribuído à tal objeto. A construção de Kitty a tornou um 

sujeito com vida, através dela, Anne Frank, foi apresentada ao mundo. O remetente das 

cartas se foi, mas seu destinatário, isto é, Kitty, permance viva, lembrando, a todo tempo, 

os horrores de uma guerra. 
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Resumo 
 

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de estudar a forma como a mídia aborda o 

esporte indígena. Nosso recorte foi o I Jogos Mundiais dos Povos Indígenas (I JMPI) que 

ocorreu em Palmas, capital do Tocantins, em 2015. Para analise, utilizamos quatro jornais 

em suas versões online: dois regionais e dois nacionais. Realizamos uma análise 

quantitativa e qualitativa das notícias veiculadas por esses jornais na editoria de Esporte 

no período que compreende 22 de outubro a 02 de novembro de 2015. Ao fim, 

contabilizamos as matérias dos veículos segundo seu tema. Saímos do pressuposto de que 

os veículos regionais, ou seja, de Tocantins, considerariam mais o lado esportivo do 

evento, cobrindo os resultados no decorrer das competições. Os resultados poderão ser 

notados ao longo deste artigo. 

Palavras-chave: Esporte indígena, Mídia Esportiva, Jornalismo Regional. 
 

Introdução 
 

Em 2015, o Brasil sediou a primeira edição dos Jogos Mundiais dos Povos 

Indígenas (JMPI), o evento ocorreu entre os dias 23 de outubro e 01 de novembro em 

Palmas, no Tocantins. Os jogos tinham como proposta a promoção e integração das etnias 

indígenas e deles com todas as pessoas e apresentou como mote: “Em 2015, somos todos 

indígenas”. Segundo a organização do I JMPI, povos indígenas de 24 países, espalhados 

pelos cinco continentes, participaram dos jogos. O Brasil teve representantes de 24 etnias, 

que foram escolhidos pelo do Comitê Intertribal Memória e Ciência Indígena (ITC). 

Segundo o censo do IBGE realizado em 2010, no Brasil, existem 305 etnias de 

povos indígenas e a população chega a 896,9 mil. De acordo com a ONU, em 2010, foi 

estimado que 5% da população mundial é indígena, ou seja, cerca de 370 milhões de 

índios, vivem espalhados pelo mundo e constituem um terço da população rural. 

Apesar a dimensão do evento, antes de iniciar a pesquisa, observamos que o 

evento não ganhou muito espaço na grande mídia brasileira. E, foi a partir dessa 

percepção que surgiu esta proposta de pesquisa, propomos fazer um estudo comparativo 

entre as matérias veiculadas pelos portais da internet Jornal do Tocantins e Conexão 

mailto:camillaimee@hotmail.com
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Tocantins, que são mídias importantes dentro do estado do Tocantins, e O Estado de S. 

Paulo e a Folha de S. Paulo que cobrem notícias a nível nacional. 

A pesquisa é baseada na seguinte pergunta problema: Como o I Jogos Mundiais 

dos Povos Indígenas foi retratado pela mídia local e nacional? 

Justificativa 
 

Escolhemos este tema não apenas pelo fato de a pesquisadora ter morado 11 anos 

no Tocantins, mas também por notarmos como o estado mais jovem do Brasil é tratado 

com desinteresse pelas pessoas dos outros estados mais desenvolvidos. Tudo lá parece 

ser exótico e distante do Brasil conhecido pelos ignorantes que acham que Norte e 

Nordeste são a mesma coisa. É importante desenvolver estudos na área indígena para 

mostrar que esse Brasil, desconhecido por muitos, ainda está vivo e é um dos motivos de 

termos uma cultura tão rica e bela. 

Acreditamos ser pertinente a angulação do problema e das possíveis respostas, 

pois o Brasil vive um momento de grande interesse pelos esportes com prática social, 

tendo-se em vista os megaeventos esportivos realizados no País, entre eles a Copa do 

Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos Rio 2016. 

Objetivo 
 

Portanto, este trabalho tem como objetivo analisar a forma como os esportes dos 

povos indígenas são tratados pela mídia, visando identificar a falta de interesse dos 

veículos maiores e de importância nacional em mostrar notícias esportivas que fogem dos 

esportes mais tradicionais no Brasil, como o futebol, frente aos meios menores e limitados 

ao estado do Tocantins, no qual o evento causou grande impacto e movimentação 

econômica. 

Metodologia 
 

Sabendo-se que grande parte da publicação de textos jornalísticos esportivos é 

voltada para o futebol (Coelho, 2009), presumimos que haveria pouca exposição para as 

práticas esportivas dos JMPI 2015. Por isso, fizemos um mapeamento do que foi 

publicado para entendermos como é a construção feita desse evento no jornalismo 

regional e nacional. 

Para iniciar todo o processo de pesquisa, no comparamos a veiculação desse fato 

entre portais noticiários paulistanos: O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo e portais 
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regionais do estado-sede dos jogos: Jornal do Tocantins e Conexão Tocantins, 

pesquisamos nos sites desses jornais todo o conteúdo jornalístico transmitido no período 

do evento que compreende 22 de outubro a 02 de novembro de 2015. Ou seja, inserindo 

ao período do evento um dia antes e um depois, para verificar se houve cobertura antes 

do início e algum tipo de cobertura sobre o fim do mesmo. 

Começamos fazendo as pesquisas das matérias e, para isso, fizemos da mesma 

maneira em todos os sites. No campo destinado para busca, dentro dos portais, usamos as 

mesmas palavras-chave em todos: Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, Jogos Mundiais 

Indígenas e JMPI. 

Como método, inicialmente, utilizamos um estudo quantitativo das matérias e 

artigos sobre os jogos, que foram contabilizados. A partir dessa tabulação, começa nossa 

análise qualitativa. Os títulos e textos foram vistos através de uma análise de conteúdo 

(Bardin, 2003), na qual observamos a importância dada a cada objeto. 

Nessa análise, identificamos o tema dado em cada matéria e classificamos o nível 

de importância dentro de quatro critérios: 

1. Jogo e esporte 

2. Evento 

3. Aspectos culturais e/ou curiosidades 

4. Política e/ou economia 
 

Julgamos, para este trabalho, que as matérias com a temática focado no jogo e no 

esporte seriam as mais importantes, em segundo lugar, as do evento, em terceiro, as que 

exploraram o lado cultural e curioso e, por último e menos relevante, as que trouxeram 

assuntos políticos e econômicos acerca da programação e do evento. 

Para chegarmos a uma conclusão comparativa, todos esses dados foram 

organizados em tabelas e assim, identificamos quais portais de notícias analisados 

trataram os jogos com mais importância segundo os critérios determinados acima. 

O Jogo e o Esporte 
 

Diferente dos outros animais, o ser humano – homo sapiens – é capaz de criar 

cultura. E, esta é dinâmica. Como mecanismo adaptativo e cumulativo, a cultura sofre 

mudanças. Traços se perdem, outros se adicionam, em velocidades distintas nas 

diferentes sociedades. Para Laraia (1986): 
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A nossa herança cultural, desenvolvida através de inúmeras 

gerações, sempre nos condicionou a reagir depreciativamente em 

relação ao comportamento daqueles que agem fora dos padrões 

aceitos pela maioria da comunidade (LARAIA, 1986, p.69). 

Analisando a cultura com um olhar semiótico, Bystrina (1995) reflete sobre as 

raízes da cultura. Para o autor, a cultura possui quatro raízes: a loucura, o jogo, o sonho e 

os estados alterados de consciência. Ele aborda a importância do jogo na formação da 

cultura: “depois que a Cultura se constituiu, o jogo se tornou um de seus mais influentes 

fatores” (p. 16). 

O jogo, não necessariamente, é um esporte. É a partir do jogo e dentro dele que a 

sociedade se desenvolve (Huizinga, 1990). As pessoas jogam o tempo inteiro: nas suas 

relações com as outras pessoas, na política, em que o mais forte é quem ganha, nas 

loterias, nas guerras, no teatro, quando usam substancias vertiginosas. Essa raiz nasceu 

antes da cultura e ajuda a construí-la. Roger Caillois (1990) aponta quatro tipos de jogos: 

Agon (competição), Alea (sorte), Mimicry (simulação), Ilinx (vertigem). 

O jogo possui qualidades lúdicas, ou seja, recreativas, para o divertimento que 

são: ordem, tensão, movimento, mudança, solenidade, ritmo, entusiasmo (HUIZINGA, 

1990). Além de duas características consideradas básicas pelo autor: 

A primeira das características fundamentais do jogo: é o fato de 

ser livre, de ser ele próprio liberdade. Uma segunda 

característica: intimamente ligada à primeira, é que o jogo não é 

vida ‘corrente’ nem vida ‘real’ (HUIZINGA, 1990, p.11). 
 

O jogo tem como atributos: ordem, regras, tempo, espaço, tensão, ritmo e 

introdução em um novo contexto. Huizinga (1990) entende que os jogos podem ser 

divididos em quatro: agon, que são os jogos de disputa; alea, jogos de sorte; mimicry, os 

jogos se simulação; e Ilinx, os jogos de vertigem. 

Para Tubino (1993), o jogo é capaz de vincular a cultura e o esporte. “As próprias 

definições de esporte passam pelo jogo, o que demonstra de forma inequívoca que é o 

jogo que faz o vínculo entre a cultura e o esporte” (p. 12). O esporte possui características 

do jogo, uma delas é a competição, mas se diferencia por ser algo “oficial”. “O esporte é 

um jogo institucionalizado, o jogo regulado por códigos e regras e comandado por 

entidades dirigentes, como as federações” (p.13). 

O primeiro destaque do esporte foi a antiguidade, os jogos gregos, já na 

modernidade, o marco do início do esporte foi no século XIX, na Inglaterra (TUBINO, 
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1993). O primeiro pensador sobre o assunto foi Thomas Arnold, por isso, é considerado 

o pai do esporte – é também o pai da pedagogia –. Todo esporte é uma atividade física, 

mas nem toda atividade física é um esporte. Enquanto o esporte tem um caráter 

competitivo, a atividade física busca a melhorar a saúde e a estética corporal. São estas 

características que diferenciam o esporte da atividade física: 

Ele reconhecia na sua concepção de esporte três características 

principais: é um jogo, é uma competição e é uma formação. As 

duas primeiras já caracterizavam o esporte na antiguidade 

(TUBINO, 1993, p. 17). 
 

O esporte proporciona o desenvolvimento do espírito comunitário, exige 

dedicação, disciplina, concentração e técnica. Por isso, ele mescla elementos biológicos 

e educacionais na hora da elaboração de conceituar o esporte. Para Tubino (1993), 

 

Existem duas interpretações distintas quanto à origem do esporte: 

a primeira vincula o surgimento do esporte a fins educacionais 

desde os tempos primitivos, e a segunda, entendo o esporte como 

um fenômeno biológico, e não histórico. Embora discordem nos 

fundamentos, porém, as 

 

 

duas teorias apresentam um ponto em comum, que acabou se 

tornando o aspecto essencial do fenômeno esporte: a competição. 

Assim, para que haja esporte, é preciso haver competição 

(TUBINO, 1993, p.13). 
 

Portanto, a competição é o ponto chave e é responsável por fazer a ligação entre 

a leitura semiótica da cultura e o esporte. Ela é uma das características do jogo, abordadas 

por Huizinga (1990) e, ao mesmo tempo é o principal atributo que faz o esporte ser 

esporte. E, apesar de o jogo ser mais antigo que a cultura (HUIZINGA,1990), as 

competições estão transformando o esporte em algo “sério” e, com isso, a parte lúdica 

está, aos poucos, sendo apagada. 

 

Existem várias modalidades esportivas, essas modalidades são classificadas em: 

esportes olímpicos, esportes de tradição não-olímpica, artes marciais, esportes-aventura 

ou de desafio, esportes de relação com a natureza, esportes intelectivos, esportes de 

identidade cultural e esportes de expressão cultural (TUBINO, 1993). 

 

Vamos nos deter aos esportes de identidade cultural, que são aqueles que tem o berço em 

alguma cultura nacional ou regional. Portanto, podemos identificar os jogos indígenas 
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disputados nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas como esportes de identidade 

cultural, porque nasceram na cultura indígena. 

 

Para Fassheber (2006), a quantidade de modalidades dos jogos praticados pelos 

povos indígenas é muito diversa e não foi contabilizada. Mesmo os diferentes povos 

utilizando materiais iguais, como toras, arco e flecha e bolas, há uma grande diversidade 

do que diz respeita ao uso dos objetos e disposição dos espaços. O autor emprega o termo 

etno-desporto indígena para se referir aos jogos indígenas: 

Etno-Desporto Indígena: é a prática das atividades físicas tanto 

sob a forma de jogos tradicionais específicos e a mimesis que 

dinamiza estes jogos, quanto sob a forma de adesão ao processo 

de “mimesis do esporte global” da sociedade Fóg. Em outros 

termos, é a capacidade de cada povo indígena de adaptar-se aos 

esportes modernos, sem, contudo, perder sua identidade étnica 

(FASSHEBER, 2006, p.31). 

 

 
O esporte indígena no Brasil 

 

A história dos povos indígenas no Brasil é pouco conhecida e muitos cometem o 

erro de achar que os povos indígenas são seres primitivos que não sofreram o processo 

de evolução (CUNHA, 2012). Uma hipótese que os estudiosos têm a respeito de como os 

povos indígenas chegaram à América por uma travessia a pé durante um grande 

congelamento, entre, mais ou menos, 35 e 12 mil anos atrás, fez com que a travessia entre 

a Ásia e a América. Outra hipótese é que a travessia foi feita pelo estreito de Bering. 

 

Hoje ainda, por lhes desconhecermos a história, por ouvirmos 

falar, sem entender-lhe o sentido ou o alcance, em sociedades 

“frias”, sem história, porque há um tropo propriamente 

antropológico que é o chamado “presente etnográfico”, e porque 

nos agrada a ilusão de sociedades virgens, somos tentados a 

pensar que as sociedades indígenas de agora são a imagem do 

que foi o Brasil pré-cabralino (CUNHA, 2012, p. 11). 
 

Alguns autores consideram que, no Brasil, a fragmentação das etnias e o 

isolamento de algumas foi resultado da exploração do “homem branco”. Após a 

descoberta do país, os novos habitantes queriam forçar os indígenas a aceitarem sua 

cultura, religião, além de serem forçados a trabalhar. Para Cunha (2012): 

Está presente a história ainda na medida em que muitas das 

sociedades indígenas ditas “isoladas” são descendentes de 

“refratários”, foragidos de missões ou do serviço de colonos que 

se “retribalizaram” ou aderiram a grupos independentes 

(CUNHA, 2012, p.12). 
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Apesar dessa dispersão cultural, muitas semelhanças permaneceram entre as 

diversas etnias que se formaram, uma delas são os jogos. Esses jogos também chamados 

de etno-desportos por Fassheber, como já apresentamos o conceito anteriormente, para 

ele: 

O Etno-Desporto indígena está, então, fundamentado na 

possibilidade das culturas adaptarem e transformarem suas 

próprias tradições e adaptarem e transformarem as tradições 

advindas do contato. Mais que adaptar e transformar, o Etno- 

Desporto expressa o processo de ressignificação de valores 

culturais e uma re-inserção com o mundo dos brancos: a criação 

– pela mimesis – de uma segunda natureza (FASSHEBER, 2006, 

p.91) 

 

E foi o intuito de promover a integração, reforçar e impulsionar os jogos e a cultura 

indígena, desde 1996, ocorre no Brasil, a cada dois anos, os Jogos Mundiais dos Povos 

Indígenas (TERENA, 2003). 

Com a ênfase dada as culturas indígenas os Jogos dos Povos 

Indígenas (JPIs), são criados – uma ação dos próprios 

representantes indígenas locais, líderes nacionais, organizada 

pelo Ministério do Esporte, Secretarias Estaduais e Municipais 

do Esporte, com os objetivos idealizados no sentido de 

incentivar, fortalecer a pratica dos jogos tradicionais e não 

tradicionais, divulgar as manifestações esportivas e culturais de 

cada nação indígena e promover a integração das diversas etnias 

(FASSHEBER, 2006, p. 101). 
 

Em 2015, houve primeira edição internacional dos jogos indígenas, os JMPI, que 

ocorreram em Palmas, capital do Tocantins, entre os dias 23 de outubro e 01 de novembro 

de 2015. O evento foi realizado pelo Comitê Intertribal Memória e Ciência Indígena 

(ITC), cujo presidente é o índio Marcos Terena. Segundo o órgão, a cidade de Palmas foi 

escolhida, porque o Comitê não segue o “mapa do branco”, ou seja, os aspectos 

econômicos são irrelevantes, ele olha mais para os aspectos geográficos relacionados aos 

biomas e à população indígena que habita a região. 

A abertura dos JMPI foi no dia 22 de outubro, e contou com a Cerimônia de 

Acendimento do Fogo Ancestral Indígena. No dia 23 de outubro, começou as atividades 

da feira internacional da arte e artesanato indígena. No dia 24 de outubro, houve 

apresentações culturais, tanto indígenas como regionais. E, no dia 31 de outubro, foi a 

cerimônia oficial de encerramento dos Jogos. 
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Os Jogos contaram com a participação de representantes de povos da Argentina, 

Bolívia, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Estados Unidos, Etiópia, Filipinas, 

Finlândia, Gambia, Guatemala, Guiana Francesa, México, Mongólia, Nicarágua, Nova 

Zelândia, Panamá, Paquistão, Paraguai, Peru, Rússia, Uruguai e, claro, do Brasil, que 

esteve presente com 24 etnias diferentes: Asurini, Bororo Boe, Rikbaktsa, Javaé Itya 

Mahãdu, Guarani Kaiowá, Kayapó Mebengokre, Kaingang, Kamayurá, Karajá, 

Kyikatejê/Parakatejê, Canela Rãmkokamekra, Kuikuro, Kura Bakairi, Mamaindê 

Nhambikwara, Manoki, Matis, Paresi, Pataxó, Tapirapé, Terena, Waiwai, Xavante e 

Xerente. 

Os jogos disputados foram divididos em três grupos: Jogos de Integração, Jogos 

de Demonstração e Jogos Ocidentais. Os Jogos de Integração são aqueles praticados pela 

maioria dos povos indígenas, nesse grupo entram as seguintes modalidades: Arremesso 

de Lança, Arco e Flecha, Cabo de Força, Canoagem, Corrida, Corrida de Fundo, Corrida 

com Tora e Natação. 

Os Jogos de Demonstração são aqueles singulares de cada etnia e tem o caráter 

demonstrativos, a maioria desses jogos foram apenas entre os membros da mesma etnia. 

As modalidades disputadas dentro dessa categoria foram: Jikunahati (é parecido com o 

futebol, mas os atletas só podem usar a cabeça e marca pontos quando a equipe consegue 

levar a bola até o campo do adversário), Jawari (o objetivo é acertar o adversário, que 

está a seis metros de distância, com dardos), Akô (é um revezamento com varinhas de 

bambu, participam da prova duas equipes), Kágot (são dois times que jogam e vence o 

que eliminar primeiro o outro utilizando o arco e flecha, sem ponta para não machucar), 

Kaipy (o objetivo desse jogo é, utilizando o arco e a flecha, acertar o alvo, que é uma 

folha de buriti devidamente colocada do chão), Ronkrãn (cada membro da equipe possui 

um bastão para movimentar a bola e, para marcar pontos, é necessário levá-la até a linha 

de fundo do campo do adversário) e Peikrãn (é um jogo com peteca, o time deve ter 

cuidado para mantê-la no ar e não deixá-la cair no chão). 

Nos Jogos Ocidentais é disputado o Futebol masculino e feminino. Apesar das 

regras serem as da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), há algumas diferenças, 

como as partidas serem divididas em dois tempos de 20 minutos cada, os jogadores 

estarem descalços e poder usar seus apetrechos (colares e cocares). 
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A mídia e o Esporte indígena 
 

O jornalismo esportivo não é um hobby (Coelho, 2009), muito pelo contrário, 

exige trabalho, apuração para que o leitor receba com qualidade o conteúdo informativo. 

Para Coelho (2009), o jornalista não deve perder a paixão pela profissão, mas também ele 

aponta a paixão como um risco para o profissionalismo, porque o jornalista também é 

torcedor e gosta de esportes, mas, ao mesmo tempo, não deve colocar seus sentimentos 

acima da profissão. O jornalismo esportivo é uma segmentação do jornalismo. 

Mesmo sendo uma especialização, o jornalista que produz conteúdos esportivos 

deve estar preparado para escrever sobre as mais diversas modalidades esportivas 

(BARBEIRO e RANGEL, 2006). Para eles: 

Isso não quer dizer que não se possa se especializar neste ou 

naquele esporte e conhecê-lo a fundo, o que, aliás, é desejável. 

Isso não livra ninguém de ter um conhecimento geral dos 

esportes mais populares. Os que não são conhecidos merecem ser 

estudados (BARBEIRO e RANGEL, 2006, p.34). 

Segundo Diagnóstico Nacional do Esporte (Diesporte) divulgado pelo Ministério 

do Esporte, as três práticas esportivas mais populares no Brasil são, respectivamente: o 

futebol, voleibol e a natação, o que pode justificar a prioridade dos produtos midiáticos 

em focarem, principalmente, no futebol, que, segundo o estudo, é praticado por 42,7% da 

população brasileira. 

Estudar o jornalismo esportivo é uma forma de aprender sobre a relação do 

homem com a cultura e a relação do homem com o homem, é um olhar do homem sobre 

ele mesmo e sua cultura. Desde a época de Colombo nas Américas, o “homem branco” 

olha para o índio de uma maneira diferenciada. E, durante centenas de anos, foi construído 

um arquétipo que está sendo arrastado até os dias atuais e influência na forma como a 

mídia reproduz os povos indígenas (LIMA, 2001): 

Os nativos desconheciam o cristianismo, menosprezavam o ouro 

e a ideia de trabalho tal como concebida pelos colonizadores. 

Eram considerados seres degenerados, decaídos e necessitados 

da intervenção europeia para tomar os rumos de uma vida 

melhor, pautada nos mesmos princípios e valores da cultura 

ocidental. Portanto, a imagem do Índio foi construída a partir da 

realidade social e cultural europeia (LIMA, 2001, p.100). 
 

Portanto, a forma como a mídia vai olhar para os povos será de uma maneira 

representativa buscando pautas de notícias que, muitas vezes exploram o exótico da 
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cultura. Para Rivas (2012) a participação do índio nos meios de comunicação cria um 

ambiente novo: 

A utilização de aparatos técnicos na comunicação dessas 

comunidades indígenas, seja como receptores (no caso dos 

aparelhos de TV e nos aparelhos reprodutores de música) ou 

como produtores de conteúdo (vídeo, radiofonia, fotografia e 

internet), gera novos espaços e visibilidades (RIVAS, 2012, 

p.122) 

 
 

Sobre a mídia nacional a ser analisada 
 

Para análise nacional, foram escolhidos para a análise da cobertura nacional O 

Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo, porque entendemos que ambos são muito 

importantes para divulgação de notícias não apenas de São Paulo, que é o estado natal 

deles, mas eles cobrem acontecimentos em todo o país. Segundo a Associação Nacional 

de Jornais, em 2015, o veículo que mais teve circulação digital foi a Folha de S. Paulo, 

em seguida O Globo, e, em terceiro lugar O Estado de S. Paulo. 

A história da Folha de S. Paulo começa em 1921 com os fundadores Olival Costa 

e Pedro Cunha. A princípio, a Folha era dividida em três edições: Folha da Manhã, Folha 

da Tarde e Folha da Noite e, apenas em 1960, o jornal passou a ter o nome conhecido até 

hoje Folha de S. Paulo. Em 1995, a Folha passou a lançar as notícias a mídia online e foi 

o primeiro jornal online brasileiro, conforme o site do veículo. 

De acordo com as informações obtidas no site da Folha, os princípios editoriais 

adotados são: pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independente. E são esses 

critérios são base para, aproximadamente, 500 notícias publicadas diariamente nas 

diversas editorias: Colunas e Blogs, Ciência, Classificados, Comida, Cotidiano, 

Equilíbrio e Saúde, Esporte, F5, Folhinha, Guia Folha, Ilustrada, Ilustríssima, Mercado, 

Mundo, Opinião, Poder, sãopaulo, Serafina, Sobre Tudo, Tec, The New York Times, 

Turismo e TV Folha. 

O portal de notícias da Folha recebe mais de 173 milhões de visualizações em 

suas páginas todo mês e possui uma audiência de 17 milhões de visitantes. 

O grande concorrente da Folha de S. Paulo é o Estado de S. Paulo, também 

conhecido como Estadão. O Estado de S. Paulo é o jornal mais antigo de São Paulo. Ele 

foi fundado em 1875, ainda durante o império, por Manoel Ferraz de Campos Salles e 

Américo Brasiliense. Na época, o jornal era chamado de A Província de S. Paulo. 
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O portal Estadão surgiu em 2000 a partir da fusão dos sites da Agência Estado, O 

Estado de S. Paulo e Jornal da Tarde. E, assim como a Folha de S. Paulo é um dos 

veículos mais influentes do Brasil. Hoje, as principais editorias do Estadão online são: 

Opinião, Economia & Negócios, Internacional, Cultura, Política, Brasil, Esportes e 

Últimas. 

Sobre a mídia regional a ser analisada 

 
Para compararmos com a Folha de S. Paulo e o Estado de S. Paulo, escolhemos 

dois veículos relevantes no estado do Tocantins: o Conexão Tocantins e o Jornal do 

Tocantins. 

O Conexão Tocantins, segundo os dados do Google Analytics divulgados pelo 

portal, estão entre os três sites de notícias mais acessados do Tocantins e contém acessos 

dos 139 municípios do estado, além de acessos em outros estados e países. 

Ele foi fundado em 2007 e nunca houve uma versão impressa do jornal. Ele nasceu 

na era da internet e sempre foi voltado para a divulgação online das notícias. As editorias 

são: Araguaína, Campo, Ciência & Tecnologia, Cultura, Cursos & Concursos, 

Economia, Educação, Esporte, Estado, Geral, Meio Ambiente, Palmas, Polícia, Política, 

Saúde, Turismo & lazer e Empregos & Serviços. 

O Jornal no Tocantins é um dos jornais mais antigos do Estado, foi fundado em 

1979, antes mesmo da divisão de Goiás em 1989. Foi fundado na cidade de Araguaína, 

na região do Bico de Papagaio, norte do estado, pelo jornalista Jaime Câmera. Começou 

apenas na versão impressa semanalmente, depois, passou a ser diário e, hoje, além da 

versão impressa, possui a versão online. 

O Jornal do Tocantins faz parte do Grupo Jaime Câmera de comunicação, que é 

o maior conglomerado informativo do Tocantins, possuindo, além do Jornal do 

Tocantins, a TV Anhanguera, filial da Rede Globo no Tocantins e Goiás, e outros veículos 

informativos menores nos dois estados. 

As editorias da versão online do Jornal do Tocantins são as seguintes: Estado, 

Notícias, Magazine, Esporte, Opinião e Ludovica. 
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Análise regional 
 

O Jornal do Tocantins, além da editoria de Esporte, criou um blog específico para 

a cobertura do JMPI. Consideramos este blog, intitulado “Jogos Indígenas”, como uma 

extensão da editoria de esporte, fazendo assim, parte da nossa pesquisa. 

O blog era alimentado diariamente por notícias do I JMPI. A primeira notícia 

postada nesse blog foi em 16 de outubro de 2015: “Prefeitura lança aplicativo para os 

Jogos Mundiais dos Povos Indígenas” e a última, em 01 de novembro de 2015: “Começa 

remoção de equipamentos da Vila Indígena”. E no total, foram 131 notícias só nesse blog. 

Entre 22 de outubro e 02 de novembro foram 92 matérias. Fora isso, o portal 

publicou seis matérias na editoria de Esporte e duas em Política, somando 98 matérias. 

O Conexão Tocantins fez uma cobertura geral do I JMPI. As matérias estão dentro 

das mais diversas editorias: Esporte, Meio Ambiente, Estado, Política, Geral, Cultura, 

Economia, Palmas, Saúde e Campo. De acordo com as palavras-chave pesquisadas dentro 

do portal, como proposto na metodologia, fizemos a contagem de todas as matérias 

publicadas entre 22 de outubro e 02 de novembro de 2015. 

Na editoria de Esportes, foram publicadas 30 matérias; duas em Meio Ambiente; 

nove na editoria Estado; em Política foram nove; em Cultura, seis; três matérias foram 

publicadas na editoria de Economia; três, em Palmas; e uma em Campo. No total, 63 

matérias foram publicadas. 

Análise nacional 
 

A Folha de S. Paulo enviou a Palmas uma jornalista para fazer a cobertura do 

evento. Na editoria de Esporte, foram publicadas cinco matérias sobre os jogos. O jornal 

mostrou mais o lado “artístico” do evento e deu mais valor às fotografias. Um exemplo 

disse foi o evento ter sido destaque em “Fotos do dia”, no dia 24 de outubro de 2015. 

Além disso, nos dias 25 e 28 de outubro, foram publicadas duas galerias de imagens na 

editoria de Esporte. 

Após o evento, a Folha de S. Paulo colocou no ar a Galeria Especial Jogos 

Mundiais dos Povos Indígenas com um pequeno resumo do que, onde e quando ocorreu 

o evento e com quatro momentos do evento: Cabo de Guerra, Desfile, Oca digital e 

Futebol. As imagens dessas galerias são registros de momentos construídos com uma 

edição artística. 
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O Estado de S. Paulo não publicou nenhuma matéria dentro do recorte feito pela 

metodologia. O Estado de S. Paulo não fez nenhum tipo de cobertura sobre o evento 

indígena. A única matéria publicada na sessão de Esportes foi no dia 21 de fevereiro de 

2015: “Antes do Rio-2016, povos indígenas terão sua própria olimpíada”. 

A única matéria que foi publicada durante os dias escolhidos para análise foi no 

dia 23 de outubro de 2015, porém, na editoria de política, cujo o título é: “Dilma é vaiada 

em abertura de jogos indígenas. 

Observações da Pesquisa 
 

Antes de chegarmos em nossa análise qualitativa, os números nos mostraram que 

os veículos regionais publicaram, consideravelmente, mais matérias na editoria de 

esportes que os jornais nacionais. 

Para comparar os resultados, colocamos lado a lado os jornais com seus números 

organizados de acordo com os temas abordados nas matérias – Jogo e Esporte, Evento, 

Cultura/curiosidade e política e Economia – organizados numa coluna. Veja a tabela 

abaixo: 

 

 Jornal do 

Tocantins 

Conexão 

Tocantins 

Folha de S. 

Paulo 

O Estado de 
S. Paulo 

Jogo e Esporte 37 11 0 0 

Evento 27 14 1 0 

Aspectos 

culturais/curiosidades 

21 2 4 0 

Política e/ou 

Economia 

13 3 0 0 

Total 98 30 5 0 

 
Podemos dizer, a partir dos resultados, que a Folha de S. Paulo mostrou o evento 

mais que o portal do Estado de S. Paulo. Mas com um olhar mais artístico e curioso do 

que esportivo, apesar de ter saído algumas matérias na editoria de Esporte, a folha abriu 

galerias de fotos produzidas tanto da Folhapress quanto de agências de comunicação. 

A Folha focou mais nas características e costumes curiosos e peculiares dos povos 

indígenas. É possível notar isso na construção das imagens selecionadas para entrar na 

galeria e nos temas propostos pelos textos. 
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Considerações finais 
 

A forma como o esporte indígena é abordado pela mídia é o objeto de estudo deste 

trabalho que visa comparar as abordagens locais e nacionais do I Jogos Mundiais dos 

Povos Indígenas que ocorreram entre os dias 23 de outubro e 01 de novembro de 2015 na 

cidade de Palmas, no Tocantins. Nosso objetivo aqui foi analisar como o esporte indígena 

é visto pela mídia. 

Ao fim desta pesquisa, podemos afirmar que nossos resultados de pesquisa saíram 

de acordo com o nosso pressuposto. Este trabalho começou com a hipótese de que a mídia 

nacional não tem muito interesse em repercutir o esporte indígena e prefere mostrar para 

os leitores os esportes “tradicionais” e que geram audiência, principalmente, o futebol. 

Apesar, de não ter publicado nenhuma matéria na sessão de esporte, o Estadão foi 

o veículo que mais gerou engajamento com os leitores a partir dos jogos indígenas. A 

maioria dos comentários eram críticas ao governo da ex-presidente Dilma Rousseff e ao 

discurso da “saudação a mandioca”, que ficou conhecido. Mas teve um comentário, do 

leitor Edvaldo Ângelo Milano, que casa com o nosso tema de pesquisa: 

Não fosse o canal NBR, não teríamos nenhuma informação sobre 

os primeiros Jogos Indígenas da história da humanidade, que está 

se realizando em Palmas (TO), com a presença de índios de 20 

países e 42 etnias brasileiras. Se fosse nos EUA, toda a mídia se 

estaria digladiando para cobrir o evento; mas, como é no Brasil, 

não temos uma só linha escrita sobre o evento. 

Observamos, a partir da análise feita em quatro portais de notícias, sendo que dois 

têm engajamento regional, no Tocantins, e os outros dois são conhecidos nacionalmente 

e considerados referência de conteúdo jornalístico, que a grande mídia não fez uma 

cobertura completa do evento, não mostrou sua importância internacional e considerou, 

apenas o lado curioso dos esportes indígenas, da cultura e o lado político, como os 

discursos da ex-presidente Dilma, muito mais presentes no Estadão. 

Os veículos regionais trataram o I JMPI como a grande mídia tratou as olimpíadas 

Rio-2016. No caso, o Jornal do Tocantins criou um blog único, específico para as notícias 

do evento para falar dos resultados das competições e outras demandas gerais, assim 

como o Estado de S. Paulo fez para o Rio-2016. 

Após este estudo, entendemos que o jornalismo local é voltado para o 

regionalismo e as pessoas se sentem mais próximas da tal realidade midiática, porque é o 

contexto em que ela está inserida. No jornalismo nacional, o conteúdo é mais generalista 
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e voltado para assuntos que tem relevância em todo país, portanto, as pessoas que moram 

no interior ficam distantes, é como se o material veiculado estivesse distante do seu dia a 

dia. 
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Resumo 

O presente estudo busca analisar a abordagem das estratégias de marketing inseridas na 

narrativa literária, bem como os estímulos e reações do leitor diante das inserções, tendo 

em vista as plataformas digitais como ponto de partida para a comunicação. Embasado 

em conceitos da indústria cultural e social, bem como seus dados demográficos, este 

artigo visa uma análise crítica e racional sobre o processo de comunicação presente na 

cultura literária e de seus polos de interesse, sendo autores, editoras, consumidores e 

anunciantes. Traz, por fim, um estudo sobre as diferentes ramificações desta forma de 

publicidade, objetivando apresentá-las como uma estratégia comunicacional eficaz e 

capaz de trabalhar a persuasão de um determinado público-alvo por meio de uma mídia 

alternativa. 

 
Palavras-chave: publicidade; marketing; narrativa literária; e-book. 

 
 

Introdução 

Um dos meios mais promissores de consumir e disseminar conteúdo digital, sendo ainda 

um dos que mais cresce hoje no país, é através dos e-books. Também conhecidos como livro 

eletrônico, esta é uma mídia digital que traz o mesmo conteúdo de uma obra impressa. Sendo 

muitas vezes mais baratos, práticos e acessíveis, os e-books tem ganhando espaço entre os leitores 

e publishers e, por sua vez, possuem grande perspectiva de crescimento no mercado online. 

 

Enquanto a estrutura estática do livro impresso continua a representar uma insustentável 

barreira para os que desejam inovar, as possibilidades de criação em um livro digital começam a 

se abrir para os publicitários e designers da área. Um ambiente completamente diferenciado, onde 

imagens podem ser aumentadas, links se conectam direto com a internet e vídeos podem ser 

exibidos instantaneamente; um e-book é um excelente meio para disseminar conhecimento, 

divulgar conceitos, posicionar marcas, contar histórias e construir uma relação a partir do 

conteúdo publicado com o leitor, e, portanto, altamente atrativo para aqueles que desejam publicar 

ou apenas ler. 

 

O presente estudo busca analisar a abordagem das estratégias de marketing inseridas na 

narrativa literária, bem como os estímulos e reações do leitor diante das inserções, tendo em vista 

as plataformas digitais como ponto de partida para a comunicação. Embasado em conceitos da 

indústria cultural e social, bem como seus dados demográficos, este artigo planeja introduzir os 

mailto:Jessianerlima@gmail.com
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elementos que irão nortear a pesquisa futura, através da análise crítica e racional sobre o processo 

de comunicação presente na cultura literária e de seus polos de interesse, sendo autores, editoras, 

consumidores e anunciantes. Traz, por fim um estudo sobre as diferentes ramificações desta forma 

de publicidade, tendo em vista o tipo de mídia e seu respectivo público-alvo. 

 

O objetivo principal é abordar a propaganda inserida na narrativa literária como uma 

estratégia comunicacional eficaz e capaz de trabalhar a persuasão de um determinado público- 

alvo por meio de uma mídia alternativa. 

Justificativa 

O primeiro exemplar do livro eletrônico surgiu em 1993, junto com o primeiro software 

de leitura voltado para esse formato. Mas, foi apenas em 2011, em meio ao boom da era digital e 

do conhecimento, que os e-books ganharam popularidade entre os leitores entusiastas da 

tecnologia. Seja através de um computador, smartphone, tablet ou de um e-reader, que possibilita 

ao leitor ainda mais vantagens, a variedade e flexibilidades dos e-books tem se tornado um grande 

atrativo, e os leitores são apenas uma parte dos interessados. 

 

Aquilo que pode ser tido como um choque inicial, principalmente entre os adultos da 

geração de transição do analógico para o digital, que aos poucos foram se acostumando ao novo 

meio de transmissão de conhecimento, passou a dar lugar a uma exponencial aceitação com 

grande demanda de crescimento. Por outro lado, a geração nascida no mundo digital tem evoluído 

no ciclo de ensino, com o corpo e a mente cada vez mais voltados para o meio digital, sendo 

considerados os principais consumidores desse segmento. 

 

Segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (promovida pelo Instituto Pró-Livro em 

parceria com o Ibope, realizada em 2015) o número de leitores entrevistados que afirmaram já ter 

lido um e-book aumentou cerca de 200% se comparado às pesquisas anteriores. Desses, apenas 

15% pagaram pelo download enquanto que a maioria, 88%, baixou gratuitamente pela internet. 

E em relação à faixa etária, o grupo entre 18 e 24 anos teve a melhor média: cerca de 12% disseram 

já ter lido um e-book. Sendo que, dentre os entrevistados que afirmaram ter lido ao menos um 

livro digital em 2015, 56% leram através do celular, 49% no computador, 18% no Ipad, 15% pela 

internet e apenas 4% em leitores digitais. 

 

Os e-books funcionaram como um novo fôlego ao mercado editorial, uma vez que o setor 

vinha demonstrando grande preocupação devido à perda do público jovem para o mundo dos 

games, mobile, vídeos, redes sociais e tantas outras formas de entretenimento que oferecem menor 

ou nenhum custo financeiro. Além de serem mais baratos na produção, os e-books são, em alguns 

pontos, mais eficazes na distribuição por estarem no ambiente digital, e com isso sustentam ainda 

seu atributo ecologicamente correto, uma vez que não há uso de papel. 
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Atualmente no mercado brasileiro, existem bons modelos de e-readers disponíveis, como 

o Kindle, da Amazon, o Lev, da Saraiva, o Kobo, da Livraria Cultura, o Sony Reader, o nook, o 

Cool ER e outros. Estes aparelhos e aplicativos de leitura de e-books em geral oferecem muitas 

vantagens em relação à leitura tradicional em livros de papel. Permitem o ajuste dinâmico do 

tamanho e tipo da fonte, sincronismo entre plataformas (quando oferecem mais de uma 

plataforma), leitura offline de seus e-books (não precisa estar conectado à Internet), possibilidade 

de adicionar anotações e marcar trechos do texto no próprio aplicativo, suporte a hipertexto (texto 

com links para navegação rápida), possibilidade de fazer busca por palavras dentro dos e-books, 

dentre outros. 

 

Evidentemente estas vantagens são de grande atrativo para o mercado editorial, mas 

também exerce grande demanda dos profissionais de comunicação, pois que, como exemplificado 

anteriormente, ampliam o leque de interação no ambiente de leitura de modo que anteriormente 

não era possível através do modelo tradicional. 

 

Ainda assim, com todas as limitações do livro físico, algumas empresas chegaram a 

desenvolver campanhas com resultados surpreendentes. Diferentemente dos anúncios triviais que 

compõem as últimas páginas de alguns livros, incluídos pela própria editora a fim de promover 

seus lançamentos, a ação promocional desenvolvida em 2015, pela agência de publicidade inglesa 

Iris, adotou uma abordagem diferente. 

 

Na ação, uma página extra foi inserida em livros de papel e também e-books, o encarte 

trazia uma mensagem de alerta aos fumantes, e o mais interessante é que surgia de uma forma 

inesperada, entre as páginas do livro, quando faltavam apenas alguns capítulos para o final da 

trama. Neste momento o leitor se deparava como seguinte alerta, que em tradução livre seria: 

“FIM. Se você fuma, estatisticamente a história de sua história termina 15% antes do que 

deveria”. Logo em seguida, havia um número de telefone gratuito para quem desejasse largar o 

vício. Na página seguinte o livro continuava normalmente. 

 

Posteriormente os resultados mostraram-se extremamente positivos, pois, no 

primeiro mês da campanha o número de ligações subiu 23%, sendo que o custo estimado 

da ação foi de dois milhões. Entretanto, o anúncio em livro físico pode representar um 

alcance muito pequeno, enquanto que o anúncio interativo inserido nos e-books pode ser 

reproduzido sequencialmente sem estar limitado à obra, pois são ágeis, flexíveis e não 

têm barreiras, o que permite ações que o tornam uma plataforma de mídia e branding 

muito interessante para as marcas. 



85  

Hoje, a tecnologia exerce um papel fundamental na conquista de novos leitores. Os 

tablets, smartphones e notebooks trouxeram a portabilidade de informações de uma forma nunca 

antes vista e é inevitável que os livros também sejam adaptados a essa nova realidade. Muitas 

pessoas ainda preferem ter o livro físico nas mãos, algo que está relacionado ao prazer tátil entre 

a troca das páginas e a composição do papel e tinta, mas é inegável que o peso de algumas edições 

prejudica, e muito, a leitura em locais públicos, bem como o transporte desses objetos. 

 

É certo que ainda estamos vinculados ao conceito de perenidade, ao livro na estante, às 

revistas antigas guardadas, aos manuscritos e documentos imóveis nas pastas suspensas, mas aos 

poucos vamos nos adaptando aos expansivos arquivos digitais. 

Objetivo geral 

• Abordar a propaganda inserida na narrativa literária como uma estratégia comunicacional 

eficaz e capaz de trabalhar a persuasão de um determinado público-alvo por meio de uma 

mídia alternativa. 

 

Específicos 

• Analisar a abordagem das estratégias de marketing inseridas na narrativa literária; 

• Averiguar as expectativas de crescimento da comunicação inserida na mídia alternativa, 

diante do panorama econômico atual; 

• Desenvolver uma análise crítica e racional sobre o processo de comunicação presente na 

cultura literária levando em conta seus pólos de interesse - autores, editoras, 

consumidores e anunciantes. 

 

Problemática 

Levando em consideração o contexto introduzido, a inserção de anúncios em uma obra 

literária, independente do segmento, pode afetar a atenção do leitor, prejudicando sua experiência 

da leitura? O quão positivo os resultados dessa inserção podem ser para o anunciante e os demais 

envolvidos? 

 

Por fim, a propaganda inserida na narrativa literária por meio de uma mídia alternativa, 

os e-books, é eficaz como estratégia comunicacional? 

Considerações finais 

Algumas marcas inseridas no enredo literário não possuem caráter comercial, sendo mencionadas 

meramente com o intuito de caracterizar a personalidade e poder econômico das personagens, de 

contextualização temporal ou ambientação da cena. Entretanto, notavelmente os autores nacionais 

não possuem o hábito de citar marcas em suas obras, substituindo-as por termos genéricos. 

http://www.pontofrio.com.br/livros/?Filtro=C484
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Já no exterior isso não acontece, vide o caso de Lisbeth Salander, personagem 

coadjuvante da obra Os homens que não amavam as Mulheres (LARSSON, Stieg. Man som hatar 

kvinnor. 11ª Ed. Millennium. 2005) cujo carro é um Nissan March. Ou em Queda Fulminante 

(PEARSON, Ridley. 1ª Ed. Lisboa. 1993) “[…] o seu cartão Cirrus lhe permitia levantar até mil 

dólares por dia nas caixas automáticas. O dinheiro era a menor das suas preocupações […]”. 

 

Em outros momentos isso pode ser explorado como uma variação do product placement, 

já bem familiarizado com o meio cinematográfico entre novelas, filmes e séries. Recentemente 

um termo tem sido bastante abordado nesse segmento, denominado snapadvertising, que pode 

ser traduzido como publicidade de estalo, ou relâmpago, é um conceito que vem sendo aplicado 

pelos comunicólogos ao abordar a propaganda inserida no livro eletrônico. Basicamente consiste 

na aparição, em determinados programas de informações ou de imagens, de um “anúncio” 

brevíssimo, de forte apelo visual, que, uma vez visto, desaparece por completo e não guarda 

registro na página do usuário. 

 

A grande barreira cultural a ser superada nesse momento está retratada no imaginário da 

população, que agrega aos livros uma aura de obra de arte, como fosse um objeto sagrado e 

intocável, acima de tudo pelos comunicadores. Assim, incluir publicidade, dentro dele, em meio 

a seu conteúdo, seria o equivalente a profanar esse status, torná-lo algo banal. Mesmo que a 

propaganda fosse claramente separada e diferenciada do resto do conteúdo, sua simples presença 

já seria considerada ruptura. 

 

A questão, a meu ver, não se resume em ser contra ou a favor disso. O processo é 

inevitável, e ele já está acontecendo, o crescimento exponencial da popularidade dos e-books tem 

estimulado as grandes agências de publicidade, autores e editoras a repensar o livro como uma 

mídia que permite anúncios mais interativos. 

 

Para tanto será necessário identificar as oportunidades e as ameaças que isso acarreta para 

os profissionais da área, e de um modo mais amplo, para a sociedade como um todo. Acredito 

que tratar-se de uma troca justa, entre todos os envolvidos, uma vez que o livro passa a ser 

promovido como um produto de massas, desmistificando sua aura restrita, e possibilitando que 

mais pessoas tenham acesso à leitura. 

 

Entretanto, ao tornar-se definitivamente um fenômeno digital, deve-se questionar se o 

poder de escolha sobre a leitura digital permanecerá abrangente, se terá competição livre, com 

várias empresas concorrendo pela atenção dos leitores, ou será um mercado em que poucas 
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empresas selecionam e decidem o que as pessoas devem ler. Estes são fatores a serem discutidos 

antes mesmo de se pensar em comercializar a inserção de anúncios nesse meio. 

 

Atualmente já é possível analisar o desempenho de algumas empresas pioneiras na área. 

A eBookPlus, por exemplo é uma plataforma que conecta leitores, autores, editoras e anunciantes. 

Lançada no mercado através da Feira do Livro de Frankfurt, em outubro de 2012, com sede em 

Palo Alto na California têm como fundadores os brasileiros Leo Mark, Fernando Santos e Robert 

Oliveira. 

 

A proposta da startup é de que qualquer empresa pode criar publicidade para ser 

inserida em seus e-books, seja em formato de vídeo, de uma imagem estática, ou uma 

página em HTML. As peças são inseridas apenas no início dos capítulos, por alguns 

segundos, ou seja, publicidade não intrusiva, sem atrapalhar a leitura do capítulo. Ao 

leitor também é permitido configurar suas preferências para filtrar que tipo de produto ou 

serviços ele deseja visualizar, ou ainda optar por livros sem publicidade. Quem define se 

o e-book em questão será patrocinado são os autores ou as editoras. 

 

A empresa afirma ainda que a maior parte do valor arrecadado com a publicidade 

é destinado ao autor e/ou editora, e que o valor só é debitado da conta do anunciante 

quando o anúncio é consumido. 

 

Uma pesquisa realizada pela própria startup, com duas mil pessoas, nos Estados 

Unidos e Reino Unido, constatou que, em média: 55% das pessoas preferem e-books de 

graça, com publicidade, contra 13%, que preferem a versão pirata e 17%, a versão por 

0,99 dólares. Em uma segunda pergunta, comparando e-books de graça com publicidade 

versus e-books por 9,90 dólares (preço médio), 70% das pessoas preferem os com 

publicidade a pagar 9,90 dólares. 

 

Além disso, a eBookPlus descobriu que e-books de graça são até 100 vezes mais 

acessados do que os pagos. E, ainda é comprovado que fazendo uso dos anúncios na 

plataforma citado, o autor recebe em média até 100 vezes mais do que se estivesse 

publicando em sites como a Amazon. 

 

Assim, a eBookPlus consegue oferecer à seus usuários e-books gratuitos ou com 

um desconto considerável e também trona-se uma ótima ferramenta de divulgação para 

autores independentes e para as editoras com um catálogo recente de  vendas  no 

formato digital. 
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Em teoria, basta virar a página para continuar lendo, mas o quão positivo isso é 

para a marca, para o escritor e seus leitores? Ou seja, inserir um anúncio em uma obra 

literária, independente do segmento, pode acabar tirando a atenção do leitor e 

prejudicando a experiência da leitura. 

 

Assim, conclui-se que, de primeiro momento, é muito provável que a grande 

parcela de leitores não verá o anúncio com bons olhos, e podem interpretá-lo como uma 

interrupção, brusca ou sutil, na leitura. Entretanto, cabe aos profissionais de comunicação 

analisar e desenvolver abordagens aceitáveis que contextualizem com o enredo e temática 

da obra, como já tem sido feito por algumas empresas que oferecem seus e-books 

totalmente gratuitos, desde que o leitor concorde em receber alguns anúncios ao longo da 

leitura, mais especificamente na troca de capítulos. 

 

Para tanto, é necessário analisar os aspectos negativos e positivos envolvidos na 

questão, bem como o atual cenário da economia mundial. Ao título de exemplo, os 

resultados obtidos na edição mais recente do Painel de Vendas de Livros no Brasil, estudo 

mensal realizado pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (Snel) e pela Nielsen 

BookScan, mostra que as vendas de livros impressos caíram 16,3% em volume e 6,94% 

em faturamento, em comparação com o mesmo período de 2015. Considerando a inflação 

acumulada nos últimos 12 meses, a diminuição real na receita é de 15,61%. 

 

Nos últimos três anos o custo do papel subiu cerca de 45%, e o repasse de direitos 

autorais, em sua maioria pago em dólar, também foi inflacionado com a alta do câmbio, 

precisando ser reduzido. Todos esses fatores acarretam diretamente no aumento do preço 

do livro impresso, que quanto mais caro ficar, e todos os indícios apontam para que essa 

previsão se concretize, maior será a tendência do consumidor buscar uma alternativa mais 

barata para sua leitura. Atualmente as duas opções mais prováveis são a compra de e- 

books mais baratos, ou a pirataria. 

 

Por outro lado, ainda segundo a pesquisa Produção e Venda do Setor Editorial em 2015, 

o faturamento do mercado editorial brasileiro com os e-books saltou de 3,8 milhões de reais em 

2012 para 12,7 milhões de reais em 2013, e no ano seguinte atingiu a marca dos 16,7 milhões. As 

195 editoras que responderam a pesquisa disseram que venderam 1,2 milhão de conteúdos 

digitais. O faturamento com PDF e ePub foi de 16,4 milhões de reais e com aplicativos, de 

307.000 reais. Embora em ascensão, o mercado digital representa apenas 0,3% do faturamento 

das editoras com a venda de livros impressos. 
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Ainda, de acordo com especialistas ouvidos pelo Financial Times a tendência deve 

manter-se nos próximos anos, já que as apostas para a melhora no mercado de livros físicos é pela 

forte influencia do público jovem. Pois as vendas de títulos de ficção para jovens adultos 

cresceram cerca de 12% em 2014, bem mais que os títulos voltados para adultos. 

 

Essa inversão, segundo as pesquisas atuais publicadas pela Nielsen, gigante do ramo de 

pesquisa mercadológica em escala global, indicam que a suposta preferência da maioria dos 

adolescentes entre 13 e 17 anos, por livros de papel pode estar relacionado à falta de cartões de 

crédito entre os mais jovens, visto que as vendas de e-books é, em sua maioria, realizada no meio 

digital, justamente através da moeda de crédito ou digital. 

 

Por outro lado, uma projeção da PricewaterhouseCoopers estima que em 2018, o lucro 

das editoras com livros digitais chegará a ser maior do que o valor arrecadado com a venda de 

livros impressos, uma vez que, apesar do atual recuo, a receita das editoras com e-books está cada 

vez maior, em especial nos EUA e na Grã-Bretanha. 

 

É preciso, contudo, esperar que as gerações aos poucos se familiarizem com esse novo 

jeito de consumir literatura, seja por conta do costume pessoal ou da facilidade e economia que 

eles certamente nos propiciam. 

 

Talvez os livros físicos tornem-se item de colecionador, mas a literatura, o que é 

realmente importante dentro de um livro, vai se tornando cada vez mais acessível. 
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Resumo 
 

Este é um artigo sobre a disciplina discursiva presente no Jornalismo de Economia. Ao 

apresentar os paradoxos individuais dos jornalistas em sua busca por autonomia 

ideológica, denuda-se uma relação de hierarquização e normatização de uma elite sobre 

suas palavras. É necessário entender essa constante tensão sobre o discurso para reavaliar 

o sentido perdido da comunicação numa estrutura cada vez mais disciplinada e 

incorpórea. 
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Introdução 

Este é um estudo sobre o jornalista econômico no Brasil como um indivíduo 

perpassado por relações de poder históricas que o constituem como ator político na 

sociedade e que afeta, inevitavelmente, sua produção simbólica, a notícia econômica. 

Quais são as marcas disciplinares, essencialmente sutis e violentas, sobre o 

jornalista que possibilita identificar tanto a estrutura como a construção do “economês” 

na história do jornalismo econômico no Brasil? O objeto de estudo, portanto, é a própria 

disciplina discursiva presente no “economês”, essa linguagem específica e legitimadora 

da editoria, o mais claro produto, o extrato das relações de poder, a linguagem do oficial 

e da técnica que teve e ainda tem uma importância na maneira de se noticiar Economia. 

Estudando como as relações políticas pré-estabelecidas afetaram o jornalista de 

Economia, a análise se desenrola a partir de como a metodologia comunicacional foi 

disciplinada. Cremilda Medina (2008) admite, por exemplo, que existe uma expectativa 

social sobre o trabalho jornalístico, principalmente em relação a eficiência objetiva e 

imediata da informação numa estrutura hierarquizada que apenas a disciplina oferece. 

Medina nos diz que durante o decorrer da história desenvolveu-se uma 

hegemônica metodologia se estruturar a narrativa do jornalista com o intuito de tentar 

cumprir com os objetivos que a autora afirma serem positivistas. Essa metodologia criada 

para ditar a construção da notícia de modo algum é isenta da bagagem simbólica e 

cultural, pelo contrário. Ela pode sim se apresentar com 

mailto:rebecca.lucena@hotmail.com
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um viés científico e instrumental, mas está sob a tutela de uma ideologia, que podemos 

dizer também interpretar como o discurso do “economês”. 

Edgar Morin (1997) explica que essa estrutura metodológica em busca da 

objetividade e imediatismo é sistematizada pela indústria da comunicação e promovida 

por elites técnico-burocráticas que favoreceram o tipo de construção discursiva que 

conhecemos hoje. Afinal, por meio desses discursos tidos como técnicos, as elites se 

legitimam socialmente e perpetuam seu poder. 

O jornalista, de modo geral, não consegue ser autônomo em suas próprias 

palavras, os discursos sofreram e sofrem interdições que demonstram que não se tem o 

direito de dizer tudo (FOUCAULT, 2014) e, ainda mais, que existe uma maneira correta, 

instrumentalizada e apropriada de se dizer esse discurso (BOURDIEU,2015). 

Os jornalistas econômicos foram engessados em uma maneira de noticiar por meio 

dessa disciplina. Como os protagonistas desse estudo, o jornalista não é um ator isolado 

e distante de seu contexto, mas sim como participante de uma comunidade interligada e 

estratificada que incorpora o “economês” como uma natureza. Bourdieu (2015) fala sobre 

essa natureza como algo cultivado, pois na realidade são princípios mecanizados, são 

técnicas traduzidas em um estilo de vida. 

Bernardo Kucinski (1996) diz que dentro do universo de relações de poder e 

afetação que o jornalista econômico faz parte, sobre o “economês” paira uma concepção 

de mundo e os jornalistas econômicos se sentem como os detentores do saber de noticiar 

economia pelo uso desta linguagem. 

Por isso, o tema desta pesquisa é entender a produção do “economês” como um 

uma disciplina social. Michel Foucault (2010) estabeleceu um estudo complexo sobre a 

genealogia do sujeito e as suas relações com o poder desde a era clássica. Ele explica que 

o sujeito está forçosamente em algum campo de poder e em uma constante disputa. 

A disciplina 

Quando se põe em discussão a experiência contemporânea, Cremilda Medina 

(2008) afirma que existe princípios operantes na prática comunicacional que 

disciplinaram a metodologia de capitação do acontecimento (p.17-18). Isto é, princípios 

e mecanismos estipularam a maneira correta em que os jornalistas deveriam enxergar os 
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acontecimentos. Sendo essa maneira uma condição pré-estabelecida para enxergar o 

mundo, que vai muito além das decisões diárias dos jornalistas, mas tidas como “naturais” 

e incorporadas pela comunidade de modo geral (ITUASSU, 2005). 

Medina (2008) diz que “o jornalismo, inscrito na trajetória nitidamente assinalada 

pela Modernidade”, ou melhor dizendo, assinalada pela indústria cultural, construiu sua 

própria linguagem baseada em estruturas políticas e econômicas (p.17), possibilitando 

com que “as formas de captação do acontecimento noticioso, bem como as formas de 

edição da narrativa da contemporaneidade”, fossem disciplinadas (p. 24). 

A partir dessa constatação, deque existe uma disciplina metodológica presente e 

operante no discurso jornalístico, surge um questionamento epistemológico: é possível 

um jornalista possuir liberdade e autonomia quando se percebe poderes de dominação 

dentro do seu próprio discurso? 

Traquina (2012, p.23) diz que “o jornalismo sem liberdade ou é farsa ou é 

tragédia”, porém, até que ponto a ‘verdade’ sobre esta liberdade também não possa vir a 

ser uma construção discursiva para legitimar ações inconfessáveis? Se for certa a 

premissa de que todos os conceitos tidos como cânones da profissão, como a busca pela 

verdade, objetividade, tom afirmativo, são em seu interior discursos disciplinados 

(MEDINA, 2008). 

Não à toa, a disciplina é a ferramenta utilizada por uma elite técnico-burocrática 

para obter poder. Michel Foucault (2014b) diz que é a disciplina é a ferramenta que tem 

o poder de transformar “as multidões confusas, inúteis ou perigosas em multiplicidades 

organizadas” (FOUCAULT, 2014b, p.145). 

Mas é interessante, que ao invés de igualar, a hierarquização disciplinar ocorre de 

outra forma. Sim, ela dobra uniformemente os indivíduos com a mesma potência, porém 

os leva a “processos de decomposição até as singularidades necessárias e suficientes” 

(p.167). 

São nas singularidades, idiossincrasias humanas que a disciplina aplica seu poder, 

não em uma “massa”. Mesmo que os jornalistas sejam em suas individualidades 

reduzidos “ao domínio técnico de uma linguagem e seus formatos” e vistos como “meros 

empregados, trabalhadores numa fábrica de notícias” (TRAQUINA, 2012, p.21-2), eles, 
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paradoxalmente, apresentam em si mesmos um desejo por autonomia. Adelmo Genro 

Filho (1987) diria que o sujeito ultrapassa sim a mera funcionalidade do sistema: 

Embora o jornalismo expresse e reproduza a visão burguesa do mundo, 

ele possui características próprias enquanto forma de conhecimento 

social e ultrapassa, por sua potencialidade histórica concretamente 

colocada, a mera funcionalidade ao sistema (GENRO FILHO, 1987, 

p.39-52). 

 

Porém, o desejo de autonomia é um reflexo da disciplina na qual os jornalistas 

foram expostos dentro da indústria cultural. A disciplina consegue se aproveitar desse 

desejo para se reforçar ainda mais, como grilhões que se apertam ainda mais quando se 

tenta escapar, ou seja, o desejo de liberdade só comprova e reforça a disciplina. 

Os jornais se desenvolveram fora das esferas gloriosas da criação 

literária; rádio e televisão foram o refúgio dos jornalistas ou 

comediantes fracassados. É certo que progressivamente os intelectuais 

foram atraídos, chamados, para as salas de redação (...) Muitos 

encontraram aí uma profissão. Mas estes intelectuais são empregados 

pela indústria cultural. Só realizam por acaso, ou após lutas 

extenuantes, os projetos que trazem em si (MORIN, 1997, p.17, grifo 

nosso). 

 

Realizar projetos próprios seria a justificativa perfeita pelo qual o jornalista se 

disciplinaria: para obter um lugar de fala. Afinal, ninguém entra na ordem do discurso 

com o poder de fala “se não satisfazer a certas exigências ou se não for, de início, 

qualificado para fazê-lo” (FOUCAULT, 2014a, p.35). Mas a própria escolha que o 

jornalista faz diariamente é também disciplinada, desnudando uma estrutura 

extremamente complexa. 

O jornalista, como profissional da comunicação na indústria cultural, já é em si 

mesmo um efeito de dominação e condicionamento, muito antes de escolher se 

disciplinar. O poder disciplinar não é só um princípio que controla a produção do 

discurso, mas também “como se pode ter domínio sobre o corpo dos outros” 

(FOUCAULT, 2014b, p.135) ao determinar as diferenças, ou como dito, as “maneiras” 

do jogo, seja para determinar uma classe, raça, etc., no sistema de relações sociais. 

O jornalista está preso em uma realidade incorpórea, pois, segundo Foucault 

(2014b, p.21) é o momento em que o corpo é “diretamente mergulhado num campo 

político” (p.29), cuja relações de poder alcançam o sujeito, seu coração, intelecto, vontade 

e disposições (p.21). 
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Não é a primeira vez, certamente, que o corpo é objeto de investimentos 

tão imperiosos e urgentes; em qualquer sociedade, o corpo está preso 

no interior de poderes muito apertados, que lhe impõem limitações, 

proibições ou obrigações (FOUCAULT, 2014b, p.134). 

 

É nessa realidade que a disciplina investe o corpo, o marca, o dirige, o suplicia, o 

sujeita a trabalhos, o obriga a cerimônias e lhe exige sinais (p.29). Os jornalistas, por sua 

vez, serão submetidos a disciplina na mesma proporção que serão 

Submetidos à verdade, no sentido de que a verdade é a norma; é o 

discurso verdadeiro que, ao menos em parte, decide; ele veicula, ele 

próprio propulsa efeitos de poder. Afinal de contas, somos julgados, 

condenados, classificados, obrigados a tarefas, destinados a uma certa 

maneira de viver ou a uma certa maneira de morrer, em função de 

discursos verdadeiros, que trazem consigo efeitos específicos de poder 

(FOUCAULT, 2010, p.22). 

 

O comprometimento com essa verdade classificará o jornalista dentro da indústria. 

E a verdade só pode ser alcançada pela técnica, pela ordem, por critérios que delimitam 

a verdade e a circundam, ou seja, só alcançara a verdade pela própria disciplina. Então, 

por “mais que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as interdições que o 

atingem revelam logo, rapidamente, sua ligação com o desejo e com o poder” 

(FOUCAULT, 2014a, p.9-10) de uma elite técnico-burocrática sobre o discurso. 

É na disciplina que se fixará os limites de um sistema de sujeição e hierarquização 

por meio de regras comportamentais que vai muito além de escolhas individuais. Por isso, 

a disciplina e os corpos disciplinados são capazes de “produzir discursos de verdade que 

são, numa sociedade como a nossa, dotados de efeitos tão potentes”, o discurso 

verdadeiro, pois esses corpos não se acham dominados, embora já façam parte de uma 

sujeição bem mais profunda que eles (FOUCAULT, 2010, p.22). 

Jornalista disciplinado e o olhar verdadeiro 

 

Existe todo um aparato sobre o comportamento do corpo, em como ele deve agir 

com intuito de “atingir nele algo que não é o corpo propriamente”; mesmo que a disciplina 

não chegue a tocar fisicamente, ela atinge a alma do sujeito (FOUCAULT, 2014b, p.16). 

“Esta alma real e incorpórea não é absolutamente substância; é o elemento onde se 

articulam os efeitos de um certo tipo de poder e a referência de um saber” (p.32-33). 

Isto é, “trata-se de alguma maneira de uma microfísica do poder posta em jogo 

pelos aparelhos e instituições” de uma elite técnico-burocrática, e sua atuação se coloca 
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entre os “grandes funcionamentos e os próprios corpos com sua materialidade e suas 

forças” (p.30). 

 

Essa não seria a própria descrição da prática que se tornou a atividade jornalística 

atual? As instituições disciplinares, como a indústria jornalística, não produz uma 

maquinaria de controle que funciona como um microscópio do comportamento? E suas 

editorias não são divisões analíticas em torno do jornalistas como um aparelho de 

observação, registro e treinamento? A disciplina da elite técnico-burocrática fixa limites 

ao ponto de estabelecer a identidade do jornalista e do próprio discurso. Tudo tem 

funcionado como um sistema de sujeição de uma elite que induz a narrativa noticiosa a 

um template pré-estabelecido, uma moldura ideológica de seleção dos acontecimentos. 

 

Portanto, é na análise da práxis jornalística, em sua constituição histórica, e, 

consequentemente, em suas produções noticiosas que será possível identificar as marcas 

disciplinares de uma elite técnico-burocrática sobre “o que se pode dizer e pensar, os 

limites de nossa língua e de nosso pensamento” (LARROSA, 2015, p.38). 

Jorge Larrosa (2015, p.54) diria que nessa realidade as vidas se formam em uma 

experiência impessoal, “vazias de sentido, ou dotadas de um sentido falso, falsificado, 

algo que nos é vendido no mercado como qualquer mercadoria”. 

O corpo, mergulhado em uma realidade incorpórea, é um “alguém que se 

reconhece de longe (...) se tornou algo que se fabrica; de uma massa informe, de um corpo 

inapto, fez-se uma máquina de que se precisa” (FOUCAUL, 2014b, p.133). O discurso 

jornalístico passaria a ser é identificado pelas suas “maneiras”. Sendo o lucro financeiro 

o operador máximo das relações de sujeição, a “peça interna no aparelho de produção e 

uma engrenagem específica do poder disciplinar” (p.172). 

Desta forma, “surge a necessidade (tardia) de uma discussão sobre a 

epistemologia contemporânea da produção de notícias” (ITUASSU, 2005, p.94), 

principalmente quando se tem o conhecimento da existência de uma disciplina que quer 

legitimar a verdade de uma elite. 

O jornalista se tornou algo que se fabrica por meio de uma ação disciplinar, 

“corrigiram-se aos poucos as posturas: lentamente uma coerção calculada percorre cada 

parte do corpo (...) e se prolonga, em silêncio, no automatismo dos hábitos” (FOCAULT, 
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2014b, p.133). E são nesses hábitos que contarão todos os nuances de dominação do 

campo jornalístico, cujo principal ação disciplinar é o olhar verdadeiro. 

Há um anseio pela objetividade no campo jornalístico, não só porque a disciplina 

discursiva serviu para delimitar a “função do jornalismo na reorganização de ideias, 

costumes, instituições” com o pretexto de conduzir a sociedade a ordem e ao progresso 

(MEDINA, 2008, p.25), como também serviu a uma exigência social, a de que o 

jornalismo deveria ser unicamente dependente “de uma ideia singular, reconhecida como 

verdadeira e provida de existência autônoma da do sujeito” (ITUASSU, 2005, p.88). 

 

E toda esse estado de incontestabilidade sobre o que é verdade demonstra que em 

todos os níveis sociais 

 
Somos forçados a produzir verdade pelo poder que exige essa verdade 

e que necessita dela para funcionar; temos de dizer a verdade, somos 

coagidos, somos condenados a confessar a verdade ou a encontrá-la. O 

poder não para de questionar, de nos questionar; não para de inquerir, 

de registrar; ele institucionaliza a busca da verdade, ele a 

profissionaliza, ele a recompensa (FOUCAULT, 2010, p.22). 

 

E a imprensa é uma indústria e será dentro de uma sociedade capitalista um 

modelo de negócio baseado em dois pilares operacionais, a técnica e burocracia à serviço 

de sua elite (MORIN, 1997, p.24). Há todo um aparato disciplinar dentro das redações: 

Um jornal, uma estação de rádio e de televisão são burocraticamente 

organizados. A organização burocrática filtra a ideia criadora, 

submete-a a exame antes que ela chegue às mãos daquele que decide – 

o produtor, o redator-chefe. Este decide em função de considerações 

anônimas: a rentabilidade eventual do assunto proposto (...), em 

seguida remete o projeto para as mãos de técnicos que o submetem a 

suas próprias manipulações” (MORIN, 1997, p.14-5, grifo nosso). 

 

 

O jornalista de economia e o “economês” 

 
E com base em toda essa reflexão sobre a epistemologia do jornalismo, 

conseguimos entender a fala de Bernardo Kucinski (1996): 

 
Como práxis, ou prática consciente e autocrítica, o jornalismo brasileiro 

voltado à economia se ressente da pouca autonomia ideológica do 

jornalista em relações 
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às classes proprietárias na abordagem dos grandes temas da agenda 

político-econômica (KUCINSKI, 1996, p.16). 

 

O desejo de autonomia do jornalista faz parte da disciplina social da elite técnico- 

burocrática. O jornalista pode até travar um conflito entre seu desejo por autonomia e os 

automatismos estabelecidos por ela, mas não significa que já não seja um efeito dessa 

dominação. No entanto, é por meio deste conflito que se pode “decifrar a verdade, 

denunciar as ilusões e os erros” pelos quais nos fazem acreditar que estamos num mundo 

ordenado e pacificado” (FOUCAULT, 2010, p.45). 

 
As lutas pelas palavras, pelo significado e pelo controle das palavras, 

pela imposição de certas palavras e pelo silenciamento ou desativação 

de outras palavras são lutas que em que se joga mais do que 

simplesmente palavras, algo mais que somente palavra (LARROSA, 

2015, p.18). 

 

Vemos isso presente na editoria de economia porque o desafio em traduzir 

processos econômicos, em si mesmos complexos e contextuais, ainda não foi superado 

pelo jornalista e a inacessibilidade da linguagem ainda resiste, “seja porque os processos 

econômicos se definem num outro plano de saber que não o do saber convencional, ou 

seja devido à sua instrumentalização ideológica crescente” (KUCINSKI, 1996, p.14). A 

esta instrumentalização ideológica, denomina-se o “economês”. 

O “uso dos termos técnicos e oficiais” (FRANCISCO, 2006, p. 124), por exemplo, 

aparenta ser apenas uma transcrição de informações objetivas e verdadeiras, afinal, suas 

informações foram provenientes de uma fonte oficial. Todavia, o jornalismo não é tão 

objetivo quanto aparenta. É no “economês”, a linguagem técnica e oficial encontrada nas 

notícias econômicas, que serve como uma técnica, uma arma, um “reforço, de vias de 

comunicação e de pontos de apoio para as relações de poder e de saber que investem os 

corpos humanos e os submetem fazendo deles objetos de saber” (FOUCAULT, 2014b, 

p.31). 

Isto se deve ao fato de que os jornalistas de modo geral se utilizam das palavras 

de uma maneira já disciplinada, eles consideram as palavras, as criticam, as elegem, 

jogam com as palavras, e essa relação não é uma atividade oca ou vazia, não retrata um 

mero palavrório (LARROSA, 2015, p.17). 

Mesmo a disciplina discursiva sendo interpretada como a maneira natural de ser 

da tribo, ela se apresentará com particularidades diferentes em cada editoria do jornalismo 
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para exercer uma maior dominação. Elas são diferentes por possuírem marcas simbólicas, 

como por exemplo: roupa, pronúncia ou linguagem, e são apropriadas para o 

funcionamento da estrutura jornalística como um todo. Os sujeitos sociais exprimem, e 

ao mesmo tempo constituem para si mesmos e para os outros, sua posição na estrutura 

social operando sobre esses valores (BOURDIEU, 2015, p.14). 

Mas no jornalismo de economia, a disciplina se demonstra ainda mais forte e 

aparente. Esse subcampo do jornalismo apresentam características específicas que o 

diferenciam do restante da cobertura jornalística (LENE, 2013, p.25), tendo seu traço 

mais prestigioso a sua linguagem: o “economês”. É interessante que é também o 

“economês” a propriedade essencial do sujeito que se diz jornalista econômico, ou melhor 

dizendo, a maneira correta em ser jornalista de economia, como uma espécie de natureza, 

“mas que é paradoxalmente uma natureza cultivada, uma cultura tornada natureza” 

(BOURDIEU, 2015, p.16). 

Portanto, estudar e analisar os discursos construídos pelo jornalista no campo 

econômico e quais as vozes que são autorizadas a falar nesses discursos, estabelecendo a 

condição da disciplina no jogo de dominação e poder presente no “economês”, é a 

preocupação deste artigo. 

O “economês” é uma disfunção na linguagem que tem em si uma condição 

ideológica da elite técnico-burocrática: 

Eufemismos como “crescimento negativo” têm motivações 

ideológicas. As elites dominantes esmeram-se em cria-los para 

camuflar os conteúdos de suas políticas econômicas. Os eufemismos 

emasculam a linguagem jornalística. Fala-se em “plano de ajuste 

econômico” em vez de plano recessivo, ou “livre negociação de 

salários” para designar o seu oposto, a proibição à livre negociação; em 

“fundo de garantia” para designar o sistema que acabou com a garantia 

no emprego (KUCINSKI, 1996, p.169). 

 

E para fazer uma análise do “economês” dispomos a princípio da afirmação de 

que ele só existe em um ato, em uma relação de força “estabelecida em dado momento, 

historicamente precisável, na guerra e pela guerra (FOUCAULT, 2010, p.15). O 

“economês” não existe para exercer uma função explicativa e simplificadora, pelo 

contrário, ele existe “mediante uma espécie de guerra silenciosa” apenas com a função de 

reinserir nas instituições as desigualdades econômicas, linguísticas e até mesmo as 

desigualdade dos corpos de uns e de outros (p.15-16). 
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Conclusão 

Entender que o “economês” faz parte de um campo de batalha ideológica, e serve 

como uma ferramenta disciplinar sobre o discurso do jornalista econômico, foi a tentativa 

de colocar, interpretar, delimitar o que está em jogo nas disputas de poder mascaradas 

dentro do discurso do jornalismo de economia e quais são os mecanismos, efeitos, 

relações, dispositivos de poder e como se exercem, nos níveis diferentes da sociedade, 

em campos profissionais diferentes e com extensões variadas. 

A “não-posição” que o discurso econômico no jornalismo apresenta por causa do 

“economês”, ou seja, da linguagem tida como técnica, objetiva e verdadeira, é falsa. Por 

isso é necessário uma análise, um questionamento de como se noticiar em economia. 

Reavaliar o jornalista como um agente social afetado por uma ação disciplinar, uma 

maneira de agir e ser, que vai muito além dele. 

A pergunta a ser feita não pode ser simplista e responder apenas como o 

“economês” chegou a ser o que é, mas sim como foi construído pela elite técnica- 

burocrática, para que lhes tivesse sido possível ocupar tal posição na editoria 

especializada. 

Se não houver um processo de averiguação, correremos o risco de aceitar o notícia 

tal como aparenta, e afirmar que as maneiras naturais são apenas ações não calculadas 

de um sujeito automatizado, e, consequentemente esvaziá-lo “de todo o impensado social, 

ou seja, desde os automatismos da linguagem até as significações reificadas que veicula” 

(BOURDIEU, 2015, p. 197). 

Todo este aparato disciplinar descrito sobre o discurso envolve o jornalista 

intimamente no maquinário de poder e dominação de uma classe econômica, social e 

política sobre a outra. 

Por isso, “o jornalismo e os jornalistas devem tanto assumir como deixar claro ao 

público que a prática é bem mais subjetiva do que boa parte do senso comum acredita” 

(ITUASSU, 2005, p.94), mas sem anular “o agente na sua verdade de operador prático de 

construções de objeto” (BOURDIEU, 2009, p.62). 

Não devemos fazer a análise a partir de um sujeito “que seria ou não livre em 

relação ao sistema” de coerções (FOUCAULT, 2014b, p.31), mas entender como que por 

meio desse sujeito, afetado pelos processos e as lutas nas relações com as elites técnico- 
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burocráticas, a disciplina do Positivismo se exerceu sobre o jogo discursivo que permeia 

o campo jornalístico. 

Foucault (2014b) diz que todo sujeito, “é objeto de investimentos tão imperiosos 

e urgentes (...) que lhe impõem limitações, proibições ou obrigações” (p. 134). O 

jornalista não consegue ser autônomo em suas palavras, eles obedecem cartilhas e 

métodos a serem seguidos pelo campo profissional, o método que como vimos, é positivo- 

funcionalista. 

No entanto, isto não se restringe apenas ao jornalista, todos os produtores de 

discursos sofrem interdições, sabendo que não se tem “o direito de dizer tudo, que não se 

pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de 

qualquer coisa” (FOUCAULT, 2014a, p.8). 

É o momento do verdadeiro produtor do discurso retomar a realidade para si e 

fazer dela sua experiência pessoal, e também nacional, regional, local, incapaz de 

unanimidade, em uma “insurreição dos saberes sujeitados (...) conteúdos históricos que 

foram sepultados, mascarados em coerências funcionais ou em sistematizações formais” 

(FOUCAULT, 2010, p.8). 

Foucault (2010) entendia esses ‘saberes sujeitados’ como: 

 
Uma série de saberes que estavam desqualificados como saberes não 

conceituais, como saberes insuficientemente elaborados: saberes 

ingênuos, saberes hierarquicamente inferiores, saberes abaixo do nível 

do conhecimento ou da cientificidade requeridos (FOUCAUL, 2010, 

p.8). 

 

Ou seja, é o momento de fazer com que as palavras e como as usamos, seja uma 

forma de protesto ou “de luta contra as formas dominantes de linguagem, de pensamento 

e de subjetividade” (LARROSA, 2015, p.10). 

O jornalista aceitando sua própria subjetividade e complexidade, percebendo o 

acontecimento como Foucault (2014a) diz ser, como um acontecimento trêmulo que “não 

é nem substância nem acidente, nem qualidade, nem processo” e não pertencente à ordem 

dos corpos” (p.54), é desenterrar na produção da notícia a sutileza artística de tecer uma 

informação para além dos entulhos positivistas e de um habitus. Lembrando que “é 

sempre possível dizer o verdadeiro no espaço de uma exterioridade selvagem” (p.34). 
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A disciplina Positivista no Jornalismo é o princípio de controle dessa contestação 

do acontecimento. Por isso, todas aqueles critérios de noticiabilidade deveriam ser 

sepultados, pois são táticas de dominação da elite técnico-burocrático. 

Há “uma espécie de temor surdo” sobre os acontecimentos, de surgir nos 

enunciados tudo “o que possa haver aí de violento, de descontínuo, de combativo, de 

desordem” (p.48), o temor de a notícia servir à uma experiência pessoal para o leitor. Tal 

experiência que “não pode pedagogizar, nem didatizar, nem programar, nem produzir” e 

que não fundamenta-se em nenhuma técnica (LARROSA, 2015, p.13). O temor de se 

produzir notícias que retratam a “vida que treme, ou se quebra, ou desfalece” (p.13). 

Para o jornalista retomar sua preocupação em “ser” dentro de sua própria notícia. 

Será necessária uma nova epistemologia e ética, completamente diferente do Positivismo, 

um novo lugar em que “o sujeito passional tem também sua própria força, e essa força se 

expressa produtivamente em forma de saber e em forme de práxis”, distinto do saber 

científico da técnica e do trabalho habitual. Um jornalismo que encara o acontecimento 

como uma experiência que “se dá na relação entre o conhecimento e a vida humana” 

(p.30) 

Para entender a possibilidade de construir um relato assim seria necessário 

retomar os tempos anteriores à sociedade capitalista, “na qual se constituiu a definição 

moderna de vida como vida burguesa”, em que o saber não se tratava sobre a verdade das 

coisas, “mas do sentido ou do sem-sentido do que nos acontece”, o páthei máthos, a 

aprendizagem no e pelo padecer (p.31). 

A crítica a ser feita, portanto, não só ao jornalista, mas a qualquer produtor de 

discurso, proposta por Foucault (2014a), é o comprometimento de estabelecer os nós de 

coerência e a inserção do real pedindo que: 

 
O autor preste contas da unidade de texto posta sob seu nome; pede-se 

lhe que revele, ou a menos sustente, o sentido oculto que os atravessa; 

pede-se lhe que os articule com sua vida pessoal e suas experiências 

vividas, com a história real que os viu nascer (FOUCAULT, 2014a, 

p.26). 

 

Esse articular a experiência vivida na construção de seus histórias será o resgate 

de um sujeito, que outrora, entrou no campo da padronização do mercado (MORIN, 1997, 

p.31), aquele mesmo sujeito que manteve-se no imaginário da narrativa da objetividade, 

aparentando estar descolado de sua produção e propagando a ideia de sua própria isenção, 
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promovendo a técnica e comprometendo os nós de coerência com a realidade, poderá 

voltar a ser sujeito que sente. 

Possivelmente, o jornalista que tinha “uma certa liberdade relativa de atuação”, 

mas era esvaziado de sua responsabilidade de agente social (ITUASSU, 2005, p.88) 

tornará a ter sentido novamente “no modo como configura uma personalidade, um caráter, 

uma sensibilidade ou, em definitivo, uma forma humana singular de estar no mundo” 

(LARROSA, 2015, p.32). 
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Resumo 
 

O presente artigo apresenta um estudo a sobre adaptação de Orgulho e Preconceito 

(1813), de Jane Austen, para o formato HQ (história em quadrinhos), com título 

homônimo produzido por Ian Edginton e ilustrado por Robert Deas (2016). Esta pesquisa 

foi elaborada considerando a relevância de estudos acerca dos romances escritos por 

Austen no século XIX, sua atemporalidade em temáticas e sua cada vez mais crescente 

repercussão a partir de releituras quer sejam em outros romances ou pelo cinema ao longo 

dos anos até a contemporaneidade. Conceitos sobre intertextualidade e adaptação para 

quadrinhos, estudos sobre a personagem e a transposição entre linguagens fizeram parte 

dos pressupostos teóricos aqui desenvolvidos. 

 

Palavras-chave: Adaptação; Intertextualidade; Literatura Inglesa; Quadrinhos. 
 

Introdução 
 

As obras de Jane Austen, mesmo depois de dois séculos, continuam sendo 

admiradas e utilizadas como objeto de estudo literário pelo mundo. A sutileza da ironia 

que a autora usava para criticar a sociedade provinciana inglesa é um dos aspectos mais 

marcantes da obra, assim como os diálogos com um toque de humor e perspicácia. 

Quando se fala em Literatura Inglesa, Jane Austen é uma das autoras mais 

mencionadas e aclamadas. Porém, dentre tantos outros autores da Literatura Inglesa 

produzida nos séculos XVIII e XIX, porque ela se sobressai? Na introdução da edição de 

2014 (L&PM) de Orgulho e Preconceito (1813), Ivo Barroso faz uma série de 

observações sobre Austen e suas obras. Há outras autoras femininas no cenário da 

Literatura Inglesa, especialmente no romance, como Emilly Brontë (O Morro dos Ventos 

Uivantes, de 1847), Charlotte Brontë (Jane Eyre, de 1847), Mary Shelley (Frankenstein: 

ou O Moderno Prometeu, de 1818), entre outras, entretanto, “[...] nenhuma delas 

conseguiu ser tão apreciada quanto Jane Austen, talvez por lhes faltar esse ingrediente 

que é uma das pedras de toque da literatura inglesa: o humor” (BARROSO, 2014, p.6). 

O objeto de estudo desse trabalho foi entender o fenômeno das obras de Austen e 

as ininterruptas adaptações do texto literário, todo em prosa, para os textos sincréticos, 

voltado especialmente para os quadrinhos, uma adaptação nunca feita antes. E também, 

estudar a intertextualidade do trabalho 

mailto:mirelle.milk@gmail.com


106  

 

 

de Ian Edginton e Robert Deas (2016) com o romance canônico de Jane Austen, Orgulho 

e Preconceito, datado de 1813. 

A narração bem-humorada e focada nos sentimentos e pensamentos das 

personagens, os diálogos bem dosados, a forma como organiza os acontecimentos do 

enredo, a leve ironia do texto, entre outras características de Austen, são marcas da sua 

estilística que despertam o interesse para estudos literários e o fascínio dos leitores. Ainda 

que todo o sucesso de Orgulho e Preconceito seja devido ao talento inquestionável de 

Jane Austen, as adaptações também tiveram um papel importante na perenidade da obra, 

pois releituras, que reproduzem formas de interpretação de uma mesma história de 

maneiras distintas, ajudam a manter o livro bicentenário vivo ao longo dos anos 

apresentando-o às gerações póstumas à autora. 

Com tantas adaptações para o teatro, cinema, televisão e livros, qual a real 

importância de adaptar o romance para os quadrinhos? Este é um dos grandes 

questionamentos da pesquisa, saber o quanto de valor à obra da autora inglesa os 

quadrinhos agregam. Mesmo sendo um meio de comunicação antigo, as HQs consistem 

em um formato um tanto controverso para adaptar um longo texto em prosa. O texto 

corrido não implica apenas em palavras combinadas em sentenças, de modo que há mais 

do que descrições e cópias de diálogos para transpor para os quadrinhos: há as 

características da escrita da autora que dão o caráter de literatura a Orgulho e Preconceito. 

Uma edição de bolso do romance com diagramação reduzida tem, em média, 370 páginas, 

e a adaptação em HQ é constituída por 140 páginas, menos do que a metade do original. 

A pesquisa buscou entender como os autores da versão em quadrinhos conseguiram 

manter a integridade da história contemplando também as características estilísticas do 

texto de Austen, as descrições dos sentimentos e pensamentos de cada personagem. 

O estudo da adaptação de Orgulho e Preconceito (1813) para os quadrinhos tem 

como objeto de estudo a intertextualidade entre o livro e a obra adaptada para HQ, porém 

o trabalho de Edginton e Deas (2016) não se limita apenas à obra de Austen, como 

também dialoga com as adaptações cinematográficas. Dosar as comparações com outros 

trabalhos baseados em Orgulho e Preconceito durante a análise dos quadrinhos foi um 

desafio, pois as referências eram claras. Contudo, o objetivo do trabalho, centrado apenas 

entre o romance do século XIX e sua atual adaptação para os quadrinhos, permaneceu 

sendo o foco de nossos estudos. 



107  

Entender os conceitos por trás de todo e qualquer tipo de adaptação também foi o 

ponto de partida para a elaboração do trabalho. Koch reproduz a fala de Bakhtin quando 

menciona que, “cada enunciado é um elo da cadeia muito mais complexa de outros 

enunciados” (2012, p.78), portanto esse elo entre cadeias de enunciados é observado 

desde o texto de partida, Orgulho e Preconceito, até o texto de chegada, Orgulho e 

Preconceito (HQ), 

Tratando-se de um trabalho voltado para a comparação da adaptação com seu 

hipotexto, é importante entender o significado literal do verbo adaptar: a consulta foi feita 

em três dicionários de Língua Portuguesa online, Priberam, Aulete e Aurélio, e verbos 

como ajustar, adequar, modificar, aptar e acomodar, que indicam mudança, definem 

adaptação. Começar o estudo compreendendo o significado da palavra já define o que os 

quadrinhos devem ser, ou seja, a acomodação do romance para o formato sincrético das 

HQs, ajustando e adequando o texto em prosa para os característicos balões dos 

quadrinhos. Vergueiro cita Adriana Prado, em Quadrinhos e Literatura: diálogos 

possíveis (2014), quando afirma que adaptações de literatura, em geral, visam “[...] 

facilitar o acesso da juventude a obra de referência” (p.117). 

Entretanto, o preconceito com as revistas em quadrinhos é histórico e difícil de 

ser mudado. Ainda com os fenômenos de adaptações cinematográficas de clássicos das 

revistas em quadrinhos de editoras aclamadas, como a DC Comics e a Marvel, o olhar 

para este meio de comunicação ainda carrega a impressão de inferioridade em relação à 

literatura. 

Não é de hoje, e não são apenas as histórias em quadrinhos, que 

dialogam com a arte literária em busca de inspiração para suas 

adaptações. Dada a antiguidade, prestígio social e força da literatura, 

não há nada de espantoso nisso. Nesse caso, os quadrinhos e o cinema 

buscam apoio da literatura, normalmente resgatando seus enredos, mas 

não pensando em comparação de recursos próprios das linguagens 

(VERGUEIRO, 2014, p.116). 

 

Deste ponto de vista, como afirma Vergueiro (2014), o papel desses veículos que 

adaptam os textos em prosa está mais próximo de um “resgate”, uma homenagem a obras 

seculares e milenares. O trabalho aqui elaborado visa contemplar esses artistas que 

reciclam aclamados livros, como o de Jane Austen, e transformam em uma nova obra, 

levando às novas gerações seguintes literatura produzida fora dos livros comuns. 
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Justificativa 

Os estudos sobre as adaptações do romance Orgulho e Preconceito são 

predominantemente voltados para o meio cinematográfico, que contribuiu imensamente 

para a repercussão da obra nas últimas décadas. Contudo, estamos vivendo um revival 

dos quadrinhos, também por conta das adaptações cinematográficas destes. O cinema é o 

meio para maior exposição da literatura e dos quadrinhos, porém essa relação dialógica 

não se resume apenas às plataformas paralelas com o mesmo fim em comum, no caso, o 

cinema; essa relação é uma conversa entre os veículos como soma para uma nova releitura 

do texto de partida. 

Nos últimos anos, o que tem sido produzido pela indústria cinematográfica baseia- 

se em boa parte em adaptações de obras feitas em outros gêneros de texto, dando a 

impressão de que tudo o que é produzido fora das telas visa terminar em algum momento 

sendo adaptado para ela. Esse conceito, embora comum, é equivocado, visto que todo 

enunciado, todo texto, seja qual for o meio onde é produzido, é dialógico a um texto 

anterior. 

Objetivo 

Um dos objetivos do estudo foi observar a recepção do leitor desta diferente 

vertente em relação à obra. O que foi mantido? O que mudou? Em que se baseou a 

adaptação? O primeiro passo foi conhecer o cenário do Romantismo Inglês e apontar as 

principais características que fizeram de Austen a escritora mais aclamada daquele 

período. Em seguida, estudos sobre as questões relacionadas à intertextualidade e à 

adaptação complementaram nossas premissas. 

Metodologia 

O levantamento teórico foi estabelecido e contemplou uma pesquisa mais 

aprofundada sobre a história da Literatura Inglesa nos séculos XVIII e XIX, com foco no 

gênero romântico, em especial, a autora Jane Austen, escritora do romance adaptado. Para 

entender melhor a biografia, o contexto histórico da escritora inglesa e a literatura daquele 

período, autores como Reef (2014); Mitton (2007); Vasconcelos (2002 e 2007) foram 

fundamentais para o estudo. 

Após o estudo do cenário da literatura e da própria autora, outros tópicos como 

intertextualidade, dialogismo e adaptação, foram analisados tendo em vista autores como 

Fiorin (2006), Barros (1999), Koch e Elias, Samoyault (2008) e Ramos, Vergueiro e 

Figueira (2014), entre outros. 
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Resultados 

Considerando todo o referencial teórico estudado, foi possível chegar aos 

seguintes parâmetros a partir do questionamento inicial: adaptação de obra literária para 

quadrinhos: caminhos e análises. Como a teoria favorece nosso entendimento do romance 

e de sua adaptação para os quadrinhos. 

É possível falar em dialogismo se considerarmos a obra o romance e os 

quadrinhos? Por ser a segunda uma adaptação, é claro afirmar que as obras conversam 

entre si, há a intertextualidade da obra no quadrinho, como também há o dialogismo, a 

relação linguística entre uma obra e outra, mas Kristeva afirma que o texto é sempre 

dialógico e intertextual, “é absorção e transformação de um outro texto” (KRISTEVA 

apud VERGUEIRO, 2014, p.213). Sendo assim, o próprio texto de partida, Orgulho e 

Preconceito, também tem sua relação dialógica com obras canônicas e com a cultura da 

sua época. 

O mais famoso romance de Jane Austen é dialógico ao tempo no qual foi escrito 

e publicado, conversando com os costumes, pensamentos e atitudes comuns àquela 

sociedade retratada, o camponês e o aristocrata rural. Ivo Barroso (2014) lembra que o 

ambiente e as relações de Austen eram limitados ao interior da Inglaterra. Na narrativa, o 

discurso da protagonista, Elizabeth Bennet, traz implícita a sua opinião social, embora 

saibamos que representava a ideia de uma pequena fração daquela sociedade. O 

enunciado carrega consigo, mesmo que de forma não intencional, pretensões do meio em 

que vive e de pessoas com as quais convive. 

Jane escreve sobre o que vê e conhece: as tentativas de ascensão na 

escala social, o valor das pessoas determinado pela sua renda anual (...), 

o grau de importância dos falsos nobres, a maldade das pessoas boas e, 

mais do que tudo, a luta das mulheres para se casarem, única porta de 

saída para a modificação (ainda que precária) de seu status de animal 

doméstico. (BARROSO, 2014, p.7) 

 

Fiorin (2006), ao reproduzir os conceitos bakhtinianos, afirma que “O enunciado 

é a réplica de um diálogo, pois cada vez que se produz um enunciado o que se está fazendo 

é participar de um diálogo com outros discursos” (p. 21), o que consiste em relações de 

sentido entre dois enunciados.. Desse modo, cada texto é uma chave de uma extensa 

cadeia de intertextualidade, e embora sempre haja um texto de partida na adaptação. O 

autor destaca uma definição de Bakhtin do livro Questões de literatura e de estética: a 

teoria do romance, do ano de 1988: 
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A orientação dialógica é naturalmente um fenômeno próprio a todo 

discurso. Trata-se da orientação natural de qualquer discurso vivo. Em 

todos os seus caminhos até o objeto, em todas as direções, o discurso se 

encontra com o discurso de outrem e não pode deixar de participar, com 

ele, de uma interação viva e tensa. Apenas o Adão mítico que chegou 

com a primeira palavra num mundo virgem, ainda não desacreditado, 

somente este Adão podia realmente evitar por completo esta mútua 

orientação dialógica do discurso alheio para o objeto. Para o discurso 

humano, concreto e histórico, isso não é possível: só em certa medida e 

convencionalmente é que pode dela se afastar. (FIORIN, 2006, p.18) 

 
No caso de Orgulho e Preconceito (1813), os textos de chegada podem transitar 

em diversos meios, sempre tendo os ecos do texto de origem, mas trazendo em sua voz 

aspectos diferentes característicos da sua própria interpretação e releitura, como é o caso 

da adaptação de Edginton e Deas. Em complemento, Barros (1999) afirma que nenhum 

discurso é totalmente autônomo, “[...] o discurso não é falado por uma única voz, mas por 

muitas vozes, geradoras de muitos textos que se entrecruzam no tempo e no espaço” 

(p.45). Além de ser 

[...] importante destacar que a inserção de “velhos” enunciados em 

novos textos promoverá a constituição de novos sentidos. É verdade 

que a nova produção trará os ecos do(s) texto(s)-fonte e estes se farão 

ouvir mais – ou menos – dependendo dos conhecimentos do leitor. 

Contudo, o “deslocamento” de enunciado de um contexto para outro, 

indiscutivelmente, provocará alteração de sentidos. (KOCH, 2012, 

pp.78-79) 

 
Em nosso estudo, a intertextualidade é explicitada, não dependendo do 

conhecimento prévio do leitor do texto de partida de Jane Austen. Os quadrinhos podem 

ser seguramente lidos por uma pessoa que desconhece a obra original, e ainda assim, ser 

bem aceitos, apreciados e compreendidos como uma história original, o que marca muito 

bem a ideia de uma adaptação fiel. Entretanto, há características particulares dos 

quadrinhos que o texto em prosa não tem e não passa ao leitor. Essa experiência de leitura 

distinta que agrega valor de unicidade a uma obra de adaptação, que mesmo tendo partido 

de outra, tem seu próprio predicado. 

O termo intertextualidade designa esta transposição de um “ou de vários 

sistema(s) de signos em um outro, mas já que esse termo tem sido 

frequentemente entendido no sentido banal de “crítica das fontes” de 

um texto, preferimos a ele o de transposição, que tem a vantagem de 

precisar que a passagem de um sistema significante a um outro exige 

uma nova articulação do tético – posicionamento enunciativo e 

denotativo. (SAMOYAULT, 2008, p.17) 
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Os séculos XVIII e XIX foram extremamente produtivos para a Literatura Inglesa, 

sendo protagonizados por autores como Wordsworth, Coleridge, Lamb, Byron e Keats. 

Todos eles concentravam-se nos conflitos políticos da época e refletiram isso em suas 

obras, cada um à sua maneira. O que diferiu Austen deles foi a escolha da autora de 

centrar-se apenas nos conflitos do cotidiano de pessoas com problemas ordinários, e a 

grande crítica social de Orgulho e Preconceito (1813) está na discriminação de classes e 

convenções sociais. Jane Austen falava sobre famílias rurais, trabalhava com uma 

linguagem simples, próxima à realidade linguística das pessoas que ela retratava, porém 

distante de perder o refinamento de um texto bem escrito. 

Embora esses outros autores tenham sido excepcionais para a literatura universal, 

nenhum era comparável a Austen em quesitos simples como a estilística do texto, a sutil 

ironia, o bom humor que, em alguns trechos, trata-se mais de elegantes zombarias da 

sociedade da época, com cenas cômicas e personagens caricatos, como a Sra. Bennet, a 

mãe das cinco meninas que ansiava, desde a primeira aparição no romance, casar bem 

cada uma delas. 

Esta é uma das cenas finais do livro, quando Elizabeth Bennet conta à mãe que 

está noiva do Sr. Darcy: 

Quando a mãe subiu para seu quarto de vestir, à noite, ela a seguiu e fez 

o importante comunicado. Seu efeito foi o mais extraordinário; pois, ao 

ouvir, a Sra. Bennet sentou-se muito rígida e incapaz de pronunciar uma 

sílaba. Passaram-se muitos, muitos minutos até que ela conseguisse 

compreender o que ouvira; ainda que em geral não demorasse a 

reconhecer qualquer coisa que representasse vantagens para sua família 

ou que viesse na forma de um pretendente para alguma das filhas. 

Começou aos poucos a se recuperar, a se remexer na cadeira, levantou- 

se, voltou a sentar, duvidou e se benzeu. 

— Deus do céu! Que o Senhor me abençoe! Imagine só! Ai, meu Deus! 

O Sr. Darcy! Quem diria! E é verdade mesmo? Oh! Minha doce Lizzy! 

Como você será rica e poderosa! Quantas mesadas, quantas joias, 

quantas carruagens você terá! Jane não é nada perto disso... nada 

mesmo. Estou tão contente... tão feliz. Um homem tão encantador! Tão 

bonito! Tão alto! Ah!, Minha querida Lizzy! Por favor me desculpe por 

tê-lo detestado tanto antes. Espero que ele não se importe. Querida, 

querida Lizzy. Uma casa na capital! Tudo o que há de encantador! Três 

filhas casadas! Dez mil libras por ano! Oh, Senhor! O que será de mim? 

Não sei o que pensar. 

Isso foi o bastante para provar que sua aprovação não deixava dúvidas.” 

(AUSTEN, 2014, p.392) 

 

A Sra. Bennet, assim como as outras mães escritas por Jane Austen, como analisa 

Mitton em Jane Austen and her times (MITTON, 2007, p.58), é descrita como uma 

mulher tola, ignorante, sem senso de educação. Outras personagens como as irmãs mais 
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novas de Lizzy também são caracterizadas assim, o próprio Sr. Bennet elege-as como 

“[...] as moças mais tolas do país” (AUSTEN, 2011, p.34). 

O favoritismo do Sr. Bennet pela segunda filha mais velha fica evidente no trecho 

a seguir e ao longo de toda a obra, porém ele era um instrumento na história para criticar 

determinados perfis de mulheres, e fazia isso com as próprias filhas. Para ele, a beleza de 

Jane e o bom humor de Lydia não as livram da condição de “tolas e ignorantes”, em 

contraste com a sensata Elizabeth. 

 

— Creio que isto é excesso de escrúpulos da sua parte. Tenho certeza 

que Mr. Bingley terá muito prazer em vê-la. Além disso eu lhe enviarei 

algumas linhas por seu intermédio, assegurando-lhe que darei o meu 

consentimento para que ele se case com qualquer das meninas que 

escolher, embora devesse acrescentar um elogio para a minha pequena 

Lizzy. 

— Desejo que não faça tal coisa. Lizzy não é melhor do que as outras. 

Estou convencida de que não tem nem metade da beleza de Jane. E nem 

sequer metade do bom humor de Lydia. Mas você não cessa de 

manifestar a sua preferência por ela. 

— Nenhuma delas tem muito o que se lhes recomende, respondeu Mr. 

Bennet —; são tolas e ignorantes como as outras moças. Mas Lizzy é 

realmente um pouco mais viva do que as irmãs. (AUSTEN, 2011, 

pp.10-11) 

 
A crítica de Austen sobre os predicados dessas mulheres é suavizada pela 

comicidade das cenas, visto que sem o toque bem-humorado da ironia da autora, a Sra. 

Bennet seria apenas uma senhora mal-educada e egoísta. A partir desses trechos e detalhes 

das personagens é possível imaginar o quão à frente do seu tempo o pensamento da autora 

inglesa já estava. 

Logo nos primeiros capítulos do romance, é discutida a imposição de padrões para 

as mulheres nos séculos XVIII e XIX, assim como uma denúncia das diferenças sociais, 

o maior contraste entre Caroline Bingley, que inicia a fala, e Elizabeth Bennet: 

— [...] Nenhuma mulher pode ser realmente considerada completa se 

não se elevar muito acima da média. Uma mulher deve conhecer bem a 

música, deve saber cantar, desenhar, dançar e falar as línguas modernas 

a fim de merecer esse qualitativo, e além disso, para não o merecer 

senão pela metade, é preciso que possua um certo quê em sua maneira 

de andar, o tom de voz e no modo de exprimir-se. — Sim, deve possuir 

tudo isso — acrescentou Darcy. — E acrescentar ainda alguma coisa 

mais substancial: o desenvolvimento do seu espírito pela leitura intensa. 

— Já não me espanto de que conheça apenas seis mulheres completas, 

espanto-me é de que conheça alguma. (AUSTEN, 2011, p.44) 

 

A Sra. Bennet, do início ao fim mantém o seu gênio intacto. Logo no primeiro 

capítulo, sua descrição é a seguinte: “[...] tratava-se de uma senhora dotada de inteligência 
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medíocre, pouca altura e gênio instável. [...] A única preocupação de sua vida era casar 

as filhas. Seu consolo, fazer visitas e saber novidade” (AUSTEN, 2011, p.11). Nos 

capítulos finais, nem sua apatia pelo Sr. Darcy foi bastante para aplacar a felicidade de 

ter uma filha casada com um homem rico, que sempre fora o seu objetivo inicial. Um 

exemplo claro da riqueza de construção e manutenção dos personagens de Austen. Os 

personagens mostrados na obra como sensatos, embora cometendo erros, têm uma 

evolução ao longo do enredo, como o Sr. Darcy; enquanto estes como Sra. Bennet e Lydia 

Bennet, escritas provavelmente como paródias de pessoas do círculo social de Austen 

(MITTON, 2007, p. 58), permanecem a história toda sem mudanças. 

A adequação de linguagem para cada tipo de personagem também é um detalhe 

da atenção minimalista de Austen, um ponto onde muitos autores erram, utilizando do 

mesmo tom de fala para os mais distintos personagens ao longo de uma obra. Quando há 

uma fala do Sr. Collins, é algo tão marcado que a indicação do dono do discurso é 

dispensável. São elocuções assinaladas pelo abuso de adjetivos, enquanto Sra. Bennet é 

distinta pelos vocativos e exclamações que a autora não economiza para enfatizar as 

maneiras extremas da personagem; o Sr. Darcy, em praticamente todos os diálogos antes 

de resolver suas diferenças com Elizabeth Bennet, é sempre sucinto e objetivo; e o Sr. 

Bennet, sempre ácido em suas falas repletas de sarcasmo. 

Eis dois trechos que exemplificam essa marca de Austen, que utiliza a linguagem 

para descrever a personalidade dos personagens. Esses trechos retirados das edições da 

L&PM e Nova Fronteira (Saraiva em Bolso) deixam evidente o contraste de 

personalidade entre o Sr. Collins e o Sr. Darcy somente pela forma como propunham 

Elizabeth Bennet em casamento: 

— Acredite, minha cara Srta. Elizabeth, que sua modéstia, longe de 

prestar-lhe algum desserviço, só faz somar-se às suas outras perfeições. 

A senhorita teria sido menos agradável a meus olhos caso não houvesse 

essa pequena relutância, mas permita-me assegurar-lhe que tenho 

permissão de sua respeitável mãe para esta entrevista. É difícil que não 

imagine a intenção de minhas palavras, embora sua natural delicadeza 

possa leva-la a não aparentar; minhas atenções têm sido muito 

insistentes para serem mal compreendidas. Praticamente no momento 

em que entrei nesta casa, eu a escolhi como a companheira de minha 

vida futura. Mas antes que continue a expor meus sentimentos a 

respeito, talvez seja mais aconselhável declarar as razões pelas quais 

devo me casar e, ademais, pelas quais vim a Hertfordshire com a 

intenção de escolher uma esposa, como sem dúvidas fiz. (AUSTEN, 

2014, p.122) 

 

Estes são os dois pedidos de noivado feitos pelo Sr. Darcy no meio e no final do 

livro, ambos realizados em situações diferentes. Mesmo com a evolução do caráter do 
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personagem de uma ocasião à outra, os traços de sua personalidade se mantém na fala 

concisa e franca: “Em vão tenho lutado comigo mesmo; nada consegui. Meus sentimentos 

não podem ser reprimidos e preciso que me permita dizer-lhe que eu a admiro e amo 

ardentemente.” (AUSTEN, 2011, p.187). 

Após uma série de eventos, meses depois do primeiro pedido, o Sr. Darcy volta a 

pedir a mão da Srta.Bennet: 

— Tenho certeza que é generosa demais para fazer pouco caso dos 

meus sentimentos. Se os seus são ainda os mesmos que manifestou em 

abril passado, diga-o imediatamente. Minha afeição permanece 

inalterada; basta porém uma única palavra sua para fazer com que me 

cale para sempre. (AUSTEN, 2011, p.353) 

 

Por haver outras tantas releituras da obra de Jane Austen, o ilustrador, ao casar o 

texto com a imagem, não parte do zero, criando assim uma relação intertextual também 

com as adaptações cinematográficas. Ainda assim, isso não tira o valor da interpretação 

única do quadrinho. A tradução e adaptação não têm uma função apenas de cópia da 

literatura e do cinema, a “multiplicidade de meios tratando da mesma mensagem” 

(VERGUEIRO, 2014, p.116) agrega características à obra como texto de partida para a 

formação de um novo texto único de chegada, os quadrinhos. 

Ainda na introdução, Ivo Barroso aponta tais características presentes não só na 

história das irmãs Bennet, mas em todos os livros: “Neles quase não há descrições; estão 

praticamente ausentes de paisagens, mesmo porque a autora muito pouco viajou. Toda a 

ação se passa no interior das residências, é introduzida através dos diálogos ou das cartas” 

(BARROSO, 2014, p.6). 

Um exemplo da economia de descrição de espaços feita por Austen está na 

passagem em que Bingley visita Netherfield pela primeira vez: 

O Sr. Bingley chegara a maioridade há menos de dois anos quando foi 

tentado, por uma recomendação acidental, a visitar a mansão de 

Netherfield. Examinou-a por dentro e por fora durante meia hora, 

aprovou a localização e os quartos principais, deu-se por satisfeito com 

os elogios feitos pelo proprietário e assumiu ali mesmo a locação. 

(AUSTEN, 2014, p.32) 

 

A partir desse fragmento, tudo o que sabemos de fato sobre a propriedade é que 

trata-se de uma mansão em bom estado. Não há detalhes da arquitetura, paisagem, 

cômodos ou qualquer outra informação de como ela deva se parece. A tradução de Lúcio 

Cardoso para a coleção Saraiva em Bolso deixa ainda mais sucinta a descrição de Austen 

sobre Netherfield: 
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Havia apenas dois anos que Mr. Bingley atingira a maioridade, quando, 

devido a uma recomendação ocasional, se sentira tentado a visitar 

Netherfield House. E de fato a visitou durante meia hora, ficando 

satisfeito e os quartos principais, ouviu os elogios da proprietária e 

alugou-a imediatamente. (AUSTEN, 2011, p.32) 

 

O salão de festas em Meryton (DEAS, 2016, p.16, 17) e o centro da cidade (DEAS, 

2016, p.50-51); a casa de Mr. e Mrs. Collins e seus ambientes (DEAS, 2016, p.83 e 93); 

a mansão de Lady Catherine de Bourgh (DEAS, 2016, p.84 e 88), cujo cenário no filme 

era o castelo de Burghley House; Pemberley, a esplêndida mansão de Mr. Darcy (DEAS, 

2016, p.110), ilustrada como Chatsworth House e como o Lyme Park, mansão também 

alugada para as filmagens do filme de Joe Wright (2005) e de Simon Langton (1995) 

respectivamente. Netherfield Park, mansão alugada por Mr. Bingley, assemelha-se às 

mansões usadas como cenário nas adaptações de Orgulho e Preconceito dos anos de 1980 

e 1995 também, Well Vale e Edgcote Hall, concomitantemente (DEAS, 2016, p.31); a 

cena em que Sir William Lucas introduz Elizabeth à Mr. Darcy (DEAS, 2016, p.24-27), 

já dialoga semioticamente com as cenas reproduzidas pela série de Simon Langton 

(1995). 

Essa relação dialógica da literatura com o cinema, do cinema para o quadrinho e 

vice-versa é um processo que coloca as obras em um ciclo praticamente sem fim, fazendo 

com que livros, revistas em quadrinhos e filmes hibernando pelo tempo sejam atualizados 

para os dias atuais. A ascensão dos quadrinhos nos últimos anos, desencadeada pelas 

explosões de adaptações cinematográficas dos comic books, atraiu novamente leitores 

mais “práticos” e trouxe de volta a nostalgia do pequeno e fino caderno de brochura, 

colorido e de fácil leitura, tão distintos dos tradicionais retangulares livros. 

As cartas constituem um elemento muito presente na história, e para cada situação 

da história, Edginton e Deas utilizam maneiras diferentes de exibirem o conteúdo das 

cartas. Quando Jane Bennet é avisada por Caroline Bingley que seu irmão sairia de 

Netherfield sem previsão de retorno (AUSTEN, 2014, p.148), os produtores dos 

quadrinhos optaram por exibir o conteúdo sucinto da carta ilustrado (EDGINTON, 2016, 

p.71); a longa carta com as justificativas do Sr. Darcy a respeito do seu caráter e suas 

atitudes foi apresentada como um elemento parte do quadro (EDGINTON, 2016, pp. 104- 

105); também são resumidas nos balões de narração (EDGINTON, 2016, p.116) ou 

contadas pelas personagens (EDGINTON, 2016, p.124). 

O ajustamento do texto em prosa para o texto em séries de quadrinhos é um ganho 

não só para a literatura, por abranger seu formato e alcance, enquanto segue as exigências 
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do tempo atual, como é uma aquisição riquíssima para jovens que já possuem uma 

preferência quase religiosa com as vibrantes revistas em quadrinho. Para contextualizar 

com esses leitores, a adaptação toma o papel importante de manter atual e acessível obras 

canônicas, “dada a antiguidade, prestígio social e força” (VERGUEIRO, 2014, p.116) 

que elas possuem. 

A análise da intertextualidade entre o romance de Jane Austen e o quadrinho de 

Edginton e Deas validou a atemporalidade e a flexibilidade da obra, sendo bem adaptada 

também nos quadrinhos, o que é um desafio, afinal, os meios são diferentes. Essa 

maleabilidade para criação de personagens que Jane possui é um recurso das suas obras 

amplamente explorado na HQ, que por sua vez é um gênero movido mais pelos 

personagens e suas ações do que pela narrativa, embora sejam constituídas em cima de 

uma. A carência de descrições na escrita de Austen é um impasse, porém suprida por 

esses elementos citados. Na própria fala dos personagens que os conhecemos melhor, 

como na narração às vezes não é possível. 

Em Quadrinhos e Literatura: Diálogos possíveis (2014), Ramos, Vergueiro e 

Figueira fazem um apanhado de adaptações de obras literárias para HQ e traça modelos 

de trabalho que podem ser seguidos, porém, a adaptação também é uma interpretação, 

que por sua vez é pessoal, de modo que não há um padrão de adaptação de um texto em 

prosa para um texto sincrético em quadrinhos. Diferente de traduções, condenadas a 

“fidelidade à “obra-fonte” (VERGUEIRO, 2014, p.215), o estabelecimento de um 

preceito de adaptação não é possível. 

Os produtores optaram por mesclar as características próprias do gênero textual 

do romance em prosa com as características de do gênero textual sincrético dos 

quadrinhos, porém essa forma de transbordo de uma obra não é regra. Os irmãos Gabriel 

Bá e Fábio Moon, por exemplo, ao adaptarem O Alienista (2007) para os quadrinhos, 

mantiveram o texto original de Machado de Assis e acrescentaram as representações 

gráficas dos elementos da história (VERGUEIRO, 2014, p.118). 

A análise dessa transposição, em relação ao tamanho, partiu da leitura do livro 

Orgulho e Preconceito (1813) identificando as informações que mais compunham os 

parágrafos que não fossem diálogos. Jane Austen não compôs a maior parte dos 

parágrafos com descrições de personagem ou espaço, a narração em suma conta as ações 

e passagens do tempo, quando descritiva, é mais voltada para marcas de personalidade 

dos indivíduos retratados do que distinções físicas; traça os pensamentos e sentimentos 

das personagens e também resume cartas trocadas do início ao fim do romance, quando 
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não são exibidas inteiras no corpo do texto. O estudo ponderou sobre como os produtores 

da HQ de Orgulho e Preconceito (2016) lidaram com esses pontos para transbordar aos 

quadrinhos, encontrando um meio termo entre o que é importante manter da obra e o que 

é viável colocar dentro dos quadrinhos. Em suma, os sentimentos das personagens eram 

explicitados em suas expressões bem marcadas e a narração resumindo em balões 

retangulares passagens dispensáveis da história. Eram usados mais como indicação de 

passagem de tempo ou pensamentos das personagens: 

Jane sentia-se muito melhor, e, contrariando a vontade da mãe, Lizzy 

pediu ao Sr. Bingley que chamasse a carruagem para que fossem para 

casa (EDGINTON, 2016, p.45). 

Lizzy não fazia ideia do que aquilo significava, mas era impossível 

evitar a curiosidade. Na noite seguinte, a Sra. Philips recebeu sua 

sobrinha para uma pequena festa de jogos e cartas. Lizzy ficou contente 

ao rever o Sr. Wickham, mas o que ela mais gostaria de ouvir, mesmo 

sabendo que ninguém iria lhe contar, era a história de sua relação com 

o Sr. Darcy (EDGINTON, 2016, p.53). 

 
Cada edição de Orgulho e Preconceito (1813), quando traduzida, traz elementos 

diferentes à obra, maneiras distintas de dizer a mesma coisa. A pesquisa de adaptação da 

obra de Jane Austen, considerando estas distinções, optou por duas edições de editoras e 

anos diferentes, e a diferença entre ambas é evidente. Enquanto a tradução de Lúcio 

Cardoso (2011) é mais rebuscada, a de Celina Portocarreto parece aproximar mais o texto 

da linguagem simples, mantendo a estilística da escritora inglesa e as marcas da época, 

porém buscando um meio termo entre a linguagem floreada e a narração simples e 

objetiva. 

O problema que cerca, na contemporaneidade, a literatura, 

especialmente a canônica, é que por sua linguagem, por seus 

pertencimentos históricos e culturais. As obras estão distantes do 

universo tecnológico, visual e informatizado que cerca as crianças e os 

jovens. (VERGUEIRO, 2014, p.216) 

 
Esta escolha de duas fontes diferentes do mesmo texto de estudo foi importante 

para a análise da adaptação do mesmo para os quadrinhos. Embora Orgulho e Preconceito 

(1813) tenha tudo o que uma boa narrativa precisa para ser dinâmica, faltam descrições 

de imagens, que por sua vez compõe os quadrinhos. Edginton e Deas agregam aos 

quadrinhos muito da obra, mas no âmbito das figuras ilustrativas que constituem o texto, 

recorrem às adaptações cinematográficas e televisivas, como Orgulho e Preconceito, de 

Joe Wright (2005) e Orgulho e Preconceito, de Simon Langton (1995). Além dessas 

fontes para a ilustração gráfica dos elementos da obra, Edginton e Deas apoiaram-se 
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também na personalidade das personagens para traçar as expressões de cada um deles de 

maneira enfática, característica das histórias em quadrinhos. Isso caracteriza a riqueza da 

leitura de HQs que não permanece somente no campo do texto verbal escrito, mas faz um 

casamento entre a palavra e a linguagem. 

 
Considerações Finais 

Os objetivos estabelecidos do projeto de pesquisa foram alcançados neste estudo 

de comparação. O intuito da pesquisa era analisar as questões intertextuais presentes na 

adaptação do romance Orgulho e Preconceito (1813), de Jane Austen, para quadrinhos 

com o mesmo título, de Ian Edginton e Robert Deas (2016). Com o referencial teórico de 

pesquisa levantado sobre o tópico em questão, a análise pode ser feita com base em 

grandes estudiosos da intertextualidade, adaptação e dialogismo. 

A comparação feita no estudo contemplou da representação do espaço narrativo e 

criação das personagens nos quadrinhos com a obra de Austen, e também com o filme 

Orgulho e Preconceito (2005), dirigido por Joe Wright e a série de mesmo nome 

produzido pela BBC e dirigida por Simon Langton de 1995. A comparação tanto com o 

texto original da escritora inglesa quanto com o filme é feita de maneira clara e objetiva 

e contempla os principais pontos do estudo de adaptação, propondo uma forma de leitura 

sincrética diferente das já abordadas anteriormente em filmes e peças teatrais. 

A interligação do texto com a imagem, existente na história em 

quadrinhos, amplia a compreensão de conceitos de uma forma que 

qualquer um dos códigos, isoladamente, teria dificuldades para atingir. 

Na medida em que o simples acréscimo de uma linguagem a outra – 

como acontece, por exemplo, nos livros ilustrados –, mas a criação de 

um novo nível de comunicação. (VERGUEIRO, 2014, p.217) 

 

Essas características, entre outras apontadas ao longo da pesquisa, que pregaram 

para sempre o nome da inglesa na história da literatura. 

Austen iria conduzir o gênero por novos rumos. Nas suas mãos, o romance pode 

novamente se descrito como “some work in which the greatest powers of the mind are 

displayed, in which the most through knowledge of human nature, the happiest 

delinations of its varieties, the liveliest effusions of wit and humor are conveyed to the 

world in the best chosen language11”. (VASCONCELOS, 2007, p.221) 

 

 
 

1 “Alguns dos trabalhos em que são exibidos os maiores poderes da mente, nos quais, a maior 

parte, através do conhecimento da natureza humana, das delinquências mais felizes de suas 
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O livro, o texto de partida criada, traz consigo impressões pessoais do autor e 

traços da sua época, marcas que permeiam a literatura e torna o texto canônico pelo 

símbolo que acaba se tornando para o país, para a cultura e a época que representa. 

Contudo, 

[...] as novas práticas culturais, viabilizadas pelo capitalismo, 

demandam que se considerem prioritariamente as expectativas de 

consumo, em detrimento das de criação. E se o consumidor é a criança, 

é o jovem, a linguagem quadrinística adequa-se muito mais 

intensamente a suas expectativas e competências. (VERGUEIRO, 

2014, p.218) 

 

Isso faz com que mais olhares devam se voltar para esses tipos de adaptações de 

obras já consagradas da literatura, desmistificando a ideia de que o formato de quadrinhos 

é inferior ao texto original em prosa, ou que a leitura de um exclui a possibilidade da 

leitura do outro, ou até mesmo que interfira de alguma forma do valor do texto de partida. 

De todos os objetivos do trabalho e respostas encontradas, uma das mais relevantes é a 

confirmação de que a adaptação, seja para o veículo que for, de maneira alguma 

afronta a obra original ou deve manter-se “fiel” ao formato dela. Plataformas diferentes 

de transmissão de conteúdo exigem abordagens diferentes, mesmo tratando-se 

do mesmo texto. 

A diferença de interpretação e transposição não implica no empobrecimento do 

texto canônico adaptado ou da infidelidade dos adaptadores, a diferença é uma condição 

que agrega valor à história relida justamente pela sua unicidade de interpretação, além de 

manter vivos os livros centenários que correm o risco de serem esquecidos nas estantes 

por décadas e séculos. 

Este estudo buscou apresentar a utilização da HQ como forma alternativa de 

apresentar uma obra da literatura inglesa, considerando que outras diversas adaptações 

foram feitas em outros meios de comunicação. Sob o olhar sincrético dos quadrinhos 

somado a estudos dialógicos, o trabalho defende a ideia de que os quadrinhos também 

podem ser um ótimo veículo para mais adaptações de obras literárias, pois o formato 

contempla características presentes em toda obra narrativa. 

Os quadrinhos partilham com a literatura algumas peculiaridades de 

linguagem: são ficcionais, logo, trabalham com personagens, 

ambiente/espaço, tempo, narrador, foco narrativo etc. Mas esses 

elementos partilhados são traduzidos para o hibridismo da linguagem 

 

 
variedades, das efusões mais vívidas de inteligência e humor são transmitidos ao mundo na 

melhor língua escolhida.” (VASCONCELOS, 2007, p.221) 
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quadrinística: são construídos visualmente, com algum apoio do verbal. 

(VERGUEIRO, 2014, p.217) 

 

A pesquisa científica realizada ao longo deste último ano conclui, enfim, que a 

riqueza do trabalho da escritora inglesa Jane Austen pode ser transposto para os 

quadrinhos maneira muito feliz e honrosa à obra canônica que marcou a história da 

literatura inglesa e do romance mundial, homenageando a autora que neste ano que 2017 

completa o bicentenário de sua prematura morte, em 18 de julho de 1817 (REEF, 2014, 

p.194). 
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Resumo 

 
O funk ressurge no contexto urbano paulista, de forma repentina, emergente e estabelece 

um novo grupo social com uma linguagem específica e características próprias. Este 

artigo apresenta uma análise do crescimento e influência desse grupo no meio digital na 

última década, com abrangência cultural, social e musical. A compreensão desse 

ressurgimento é abordada de forma investigativa sobre esta nova tribo social e sua relação 

de consumo e mercado, bem como a filosofia de grupo, como: a luxúria, a ostentação, 

contexto de apelo sexual e criminalidade, contribuindo assim para facilitar o 

entendimento referente à sua conduta, em vistas da apresentação de questões 

comportamentais concernentes ao grupo. A pesquisa localiza o ponto culminante da 

eclosão dos desejos latentes da geração consumidora do funk, virem à tona, valendo-se 

de pesquisa exploratória, principalmente no meio digital e com levantamento de dados de 

quem produz e de quem consome esse estilo musical. Para tal utilizaremos informações 

da imprensa digital a respeito do surgimento do funk no cenário musical paulista e 

também de coleta de dados. 

Palavras-chave: Funk; Grupo; Social; Mídia; Ostentação. 

 
Introdução 

 
Há tempos que o Funk deixou de ser visto como algo surpreendentemente inédito 

dentro da cultura paulista, entretanto, não deixa de manter ainda certo preconceito nos 

olhares de quem não aprecia ou desconhece a filosofia dessa nova tribo urbana – os 

Funkeiros – adeptos de um movimento que persiste em meio a julgamentos morais e 

estigmas, bem como a vinculação do estilo com a marginalidade. 

Analisar tal objeto de estudo, que atualmente é tido por um “produto da Indústria 

Cultural”2 deve ser uma pesquisa com perspectivas multidisciplinar, tais como viés 

antropológico, arqueológico, linguístico, folclorista urbano, etnológico, sociológico, 

histórico, inclusive estético-literário, artístico e também especialistas naquela específica 

cultura abordada. 

 
 

2 O termo Indústria Cultural (em alemão Kulturindustrie) foi criado pelos filósofos e sociólogos alemães Theodor Adorno (1903- 

1969) e Max Horkheimer (1895-1973), a fim de designar a situação da arte na sociedade capitalista industrial. Disponível em: < 

http://www.almanaqueliterario.com/adorno-e-conceito-de-industria-cultural>. 

mailto:dfalcao.coach@gmail.com
mailto:aureliogov@gmail.com
http://www.almanaqueliterario.com/adorno-e-conceito-de-industria-cultural
http://www.almanaqueliterario.com/adorno-e-conceito-de-industria-cultural
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O conceito de tribo é definido pelo sociólogo francês Michel Maffesoli, como 

“[...] a constituição dos microgrupos, das tribos que pontuam a espacialidade se faz a 

partir do sentimento de pertença, em função de uma ética específica [...]”. Portanto, 

assumindo esse conceito, analisaremos o estilo musical Funk e os seus adeptos, os 

funkeiros, que assumiram uma filosofia e um estilo próprios voltados inicialmente à 

conotação sexual abusiva (Funk Proibidão), à ostentação, consumo e à luxúria, para à 

sensualidade e à apropriação de espaço público urbano, enfatizando que a periferia tem 

voz e enfrenta o preconceito social iminente. Sobre esse quadro, Caldeira afirma: 

Nas cidades em que os enclaves fortificados produzem segregação 

espacial tornam-se explícitas as desigualdades sociais. Nessas 

cidades, as interações cotidianas entre habitantes de diferentes 

grupos sociais diminuem substantivamente e os encontros públicos 

ocorrem principalmente em espaços protegidos e entre grupos 

relativamente homogêneos. O próprio tipo de espaço vai 

contribuindo para que os encontros públicos sejam marcados por 

seletividade e separação. (CALDEIRA, 1997, p.174) 

 

 
Uma vez que o preconceito e a indiferença frequentes separam as classes e, 

praticamente, definem os espaços de uso para os grupos urbanos, o poder de consumo 

crescente, desnivela as hierarquias sociais e, também, de acordo com Caldeira, que 

afirma: “A expansão do consumo desestabiliza um dos modos mais arraigados de 

construir hierarquias sociais: o julgamento fácil pelas aparências. O consumo cria certa 

homogeneidade que mina possibilidades de distinção”. (CALDEIRA, 1997, p. 18) 

Se uma vez que a ascensão da Classe C, devido ao crescimento do Brasil na última 

década, antes da crise econômica mundial, conforme menciona a revista CARTA 

CAPITAL, 2015 – que denominou essa de a “nova Classe C” – evidenciada 

especialmente pela periferia paulista, que aspira obter a vida de luxo, tão propagada pela 

mídia, gerada principalmente por esse apelo dos desejos latentes da classe periférica, o 

próximo passo é tornar esse olhar de ostentação visível para toda a Sociedade. 

Logo, esse artigo propõe ressaltar que a estética musical, cultural e social proposta 

pelo Funk, apresenta ambiguidades e até contrapontos de oposição, a exemplo de letras 

de ostentação de obter ‘um novo status social’, representado por MC’s como: 
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“[...] Camarote, área vip, baladinha monstra [...]” Mc Rodolfinho – Como é bom ser 

vida loka e “[...] Nois paga com cartão, Nois não tem limite. Só artigo de luxo. Só as 

melhores grifes [...]” Dheel - Nóis é sem limite 

Contudo, também de ressaltam o ‘orgulho de morar / de pertencer a favela’, como 

exemplo: “Ole ole ,ole ole. Tenho orgulho da favela, nela aprendi a viver [...]” Bob Rum 

– Orgulho da Favela. 

 
Então, o funk projeta o cidadão da periferia na Sociedade contemporânea, assim 

como seus sonhos e desejos latentes, expondo e confrontando os limites sociais 

existentes, tanto pela própria Sociedade quanto por ele próprio. 

A formação de uma nova tribo social definida por outros olhares 

 
O crescimento expressivo dessa nova tribo social – os funkeiros – de acordo com 

professora Juliana Lessa, se deu em meados dos anos 2000, direto do litoral paulista à 

periferia e comunidades da zona leste – estabelecendo berço na Cidade Tiradentes (de 

acordo com FAROFAFA, Carta Capital. 30/maio/2012), conforme ela afirma: 

Na segunda metade dos anos 2000, o funk partiu da Baixada Santista para a Zona 

Leste da cidade de São Paulo, de onde saíram muitos Mc’s importantes, tais como Mc 

Lon, Bonde da Juju, Mc Daleste e Mc Guimê (que, atualmente, é o principal nome do 

funk paulista). Essa vertente já circulava pelas periferias de São Paulo e de outras grandes 

capitais – como Porto Alegre e Belo Horizonte –, quando despertou o interesse da grande 

mídia, após o assassinato do Mc Daleste e a onda dos rolezinhos. (LESSA, 2014) 

Essa expressividade se deu também através dos rolezinhos, que podem ser vistos 

como uma forma de apropriação dos espaços urbanos, que condiz com filosofia desse 

movimento de ostentação e luxo. A linguagem que abrange uma grande massa de público, 

começa a tornar-se uma filosofia, devido a identificação imediata dos conteúdos, 

conforme Maffesoli teoriza: 

[...] seguindo a comparação das histórias humanas, depois de terem 

sido minorizadas, esta forma estaria novamente presente. Ela 

privilegiaria a função emocional e os mecanismos de identificação 

e de participação que vêm a seguir. O que ele chama de “teoria de 

identificação da simpatia”. 
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E com essa identificação e, por consequência, através da união comum pontuando 

os espaços, pelo sentimento de pertencimento, conforme menciona Maffesoli citado 

anteriormente, surgiram, além dos rolezinhos, os bailes funks, tomando ruas, praças 

públicas, postos de combustível, dentre outros espaços urbanos, apropriados por grandes 

grupos de funkeiros, com seus carros com aparelhagem de som excessivamente modernos 

e caros, difundindo a filosofia de ostentação e consumo – nos rolezinhos – e de apelo 

sexual e conotação criminal, com apologias, por vezes explícita – nos bailes funk. 

Esses encontros, geralmente organizados via redes sociais, como o facebook, 

promovem o ajuntamento da massa funkeira, que se mostram como pertencentes a 

espaços, onde antes não eram bem-vindos, por serem tidos espaços exclusivos. Sobre esse 

aspecto, Caldeira afirma que: 

Ao forçarem sua presença em espaços onde não eram esperados, 

[...] ao se exibirem, ao invés de se esconderem, eles se apropriam 

do espaço urbano e perturbam a ordem: embaralham sistemas de 

distinção, estabelecem novas visibilidades e, é claro, geram reações 

e repressões. Ameaçam e desconcertam. (CALDEIRA, 2014, p.15) 

 

 
Com essa atitude, mesmo com relutância e discriminação social, passam a 

conquistar seu espaço em meio à divergentes olhares que os cercam, através da exposição 

de sua cultura à Sociedade. 

O apelo social emergente da periferia – “O grito dos excluídos” 

 
O Funk traz elementos que fazem com que os jovens de comunidades e áreas 

esquecidas da Sociedade tenham a oportunidade de sentir-se pertencente a algo maior que 

ele mesmo e em comum objetivo com outros, formando uma tribo urbana. 

Um representante dessa voz, até então, calada ou não ouvida, sem dúvida alguma 

é o Konrad Cunha Dantas – o conhecido Kondzilla. De origem santista e com uma 

infância difícil, aproveitou uma grande oportunidade quando do falecimento de sua mãe 

e do valor deixado por ela, através de um seguro de vida, o qual investiu num curso 

audiovisual 3D e na compra de uma Câmera Cannon 5D, com a qual veio a realizar 

proezas para a internet. (FAROFAFA, Carta Capital. 30/maio/2012). 

Com o lançamento de um vídeo num Festival de Curtas de Santos, ganhou 

notoriedade e, logo foi chamado pelo empresário do ainda desconhecido MC Boy do 
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Charmes para projetar uma de suas músicas, “Megane”, estava começando a ser 

conhecida do público. A direção, roteiro e produção do clipe por Kondzilla, foi o marco 

da transformação do Funk Ostentação para o Funk Proibidão, com o alcance viral de 1 

milhão de visualização no Youtube, em menos de 30 dias. 

Diversos outros MC’s embarcaram nessa temática de Ostentação, que passou a 

cantar os desejos da classe periférica para o mundo. Em uma entrevista ao site UOL, um 

dos protagonistas dessa fase do Funk paulista, Mc Guime, afirmou: 

A internet é a principal ligação, porque anos atrás, como eu posso 

dizer pra você, era mais difícil um moleque da periferia, de uma 

classe C, querer um celular de luxo, querer alguma coisa de luxo. 

Hoje não, hoje você tá na internet. Talvez ele não tenha, mas a foto 

do amiguinho dele tá com aquele celular. Hoje você vai numa 

escola, qual criança não quer um iPhone? Então, tipo assim, a 

música está junto com a atualidade. A parada é que a galera vai 

querendo, e vai querendo ouvir aquilo que ela tá querendo (UOL, 

2015) 

Com o funk ostentação em voga, como precursor desse movimento que: “O que, 

em funk brasileiro, se convencionou rotular como “ostentação” é um dos equivalentes 

estéticos à ascensão social de um país, [...]” (FAROFAFA, Carta Capital, 27/abr/2014)3, 

diversos artistas como Emicida e o próprio Neymar, além da mídia televisa global – que 

fez uso da música do MC Guime: “País do Futebol”, como tema da novela GERAÇ4O 

BR4SIL – fizeram com que eclodisse o sentimento da periferia, tornando-o amplamente 

popular. 

A linguagem nas letras que abordam ostentação, bem como os artigos de luxo, “os 

invariáveis cordões de ouro ou os óculos e bonés de marcas famosas começam a chamar 

menos atenção [...] Só as belas mulheres de biquínis ou roupas decotadas permanecem 

intocáveis.” (FAROFAFA, Carta Capital, 25/set/2015), com isso o Funk se reinventa 

novamente e começa a propor nova temática nas letras – da ostentação à sensualidade e 

do apelo sexual. 

 

 

 

 
 

3 Acervo do site FAROFAFA da Revisa CARTA CAPITAL, disponível em: 

http://farofafa.cartacapital.com.br/category/funk-carioca- 2/ 

http://farofafa.cartacapital.com.br/category/funk-carioca-


4 Dados da ABPD disponível em: http://www.abpd.org.br/2016/04/18/mercado-fonografico- mundial-e- 

brasileiro-em- 2015/ - acessado em 04/11/2016. 
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O advento digital do Youtube favorece a ascensão digital do Funk 

 
O Funk encontrou notoriedade e visibilidade mundial, principalmente graças ao 

advento do Youtube que surgiu praticamente no mesmo período em que se deu o 

crescimento e evidência, conquistados pelo movimento, uma vez que esse trouxe a 

proposta alternativa e democrática de todos obterem a chance de adquirir projeção digital 

e, de forma gratuita. 

Até então, gravar um CD e se lançar no mercado musical, era um sonho longínquo, 

não só pelos custos operacionais, mas também pela papelada burocrática de registro e 

afins. De acordo com os dados da Associação Brasileira dos Produtores de Discos – 

ABPD – que existe desde abril de 1958, apresenta o seguinte panorama: 

– No Brasil, o mercado fonográfico (físico + digital) teve em 2015 aumento em suas 

receitas de 10,6%, impulsionado pela continuidade do crescimento da área digital 

(+45,1%). Receitas com a distribuição de música em formatos digitais representaram em 

2015, 61% do total combinado físico + digital no Brasil, comparados a 48% em 2014. 

– A continuidade do recuo de vendas físicas (-19,3%) e, em contrapartida, o desempenho 

significativo do mercado de música digital (+ 45,1%) certificam que a distribuição de 

música gravada através de meios digitais já é uma realidade irreversível, seja por 

streaming, downloads ou telefonia móvel.4 

Esse vasto crescimento de expressividade do Funk, que alcançou amplitude 

global, ocorreu através da internet, que propicia o surgimento de novos modelos de 

interação social, de exposição e troca de informações, de uma maneira democrática de 

divulgação maciça e de novos padrões de estética e liberdade de expressão (TIME, site 

Globo, 2016). 

Neste panorama digital, o Youtube foi um grande colaborador para a notoriedade 

alcançada pelo Funk, pois culminou na repercussão, formação, ascensão e influência 

deste estilo e seus adeptos, conforme o sociólogo Maffesoli, também reflete sobre o apoio 

da mídia para a propagação de mensagem das e para às tribos. 

http://www.abpd.org.br/2016/04/18/mercado-fonografico-
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Podemos acrescentar que a fertilidade da imagem emblemática é 

aumentada pelo desenvolvimento tecnológico. Com efeito, no 

início, a imagem publicitária ou televisual foi suspeitada, por todos, 

de ser portadora de uma mensagem ideológica única e alienante. 

Agora nos damos conta de que, no que se refere à publicidade, por 

um lado ela busca suas fontes em algumas figuras arquetípicas, e, 

por outro lado, em função disso, ela se dirige a públicos-alvo, que 

chamo de tribos, as quais aparecem e se reconhecem em tal ou qual 

maneira de representar, os produtos, os bens, os serviços, as 

maneiras de ser, que os constituem enquanto grupos. Quanto à 

televisão, apesar de seu alcance, ela não é mais portadora de uma 

mensagem única e válida para todos. (MAFFESOLI, 1998, p.192) 

Por essa razão que salientamos que desde o surgimento do Youtube, bem como o 

aumento do alcance do acesso à internet e à informação digital, bem como dados do IBGE 

sobre as classes sociais, no que tange a periferia do Estado de São Paulo, onde o 

movimento do Funk tem maior alcance e expressividade. 

Numa matéria, a revista Super Interessante aborda essa questão sobre a internet, 

explicando que a internet produz tanto benefícios quanto malefícios, entretanto não é 

mensurável o impacto global que causa. Diz ainda que: 

A Internet é a maior experiência histórica do âmbito da anarquia. 

A cada minuto, centenas de milhões de pessoas criam e consomem 

uma quantidade incalculável de conteúdo digital um mundo online 

que não conhece, verdadeiramente, os limites das leis humanas. 

Esta nova capacidade de livre expressão e livre-trânsito de 

informação deu origem à rica paisagem virtual que hoje 

conhecemos [...].5 (SUPER INTERESSANTE, Dez / 2013). 

Esse excesso de informações desenvolveu e expandiu as possibilidades de 

interação, organização, dispersão e de atividades sociais proporcionalmente maiores 

devido ao contexto digital. Sobre isso o autor Lojkine (1995) afirma que: “[...] um 

computador, realmente, não é uma pura tecnologia intelectual, um simples instrumento 

de representação do mundo, [...]; antes, ele é um instrumento de transformação do mundo, 

material e humano. ”, (LOJKINE, 1995, p.49). 

 

 

 

 
5 

Matéria da Revista Super Interessante disponível em: 

http://www.superinteressante.pt/index.php?option=com_content&amp;id=2769:a-nova- era-digital&amp;Itemid=109 – acessado 

em 04/11/2016. 

http://www.superinteressante.pt/index.php?option=com_content&amp;amp%3Bamp%3Bid=2769%3Aa-nova-
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Com as diversas possibilidades que as ferramentas do sistema proporcionam como 

a navegação vinculada a sites e blogs pessoais, o uso das ferramentas em aparelhos 

portáteis, devido a possibilidade de comportar diversos formatos de vídeos, aumentando 

o acesso e veiculação de conteúdo na grande massa, veio corresponder à necessidade e 

atender o anseio de pretensos artistas que não contariam com a oportunidade de ascensão 

musical pela estrutura padronizada do Mercado Fonográfico vigente, fazendo uso da 

exposição democrática proposta pelo Youtube.6 Desde então, o Youtube, tornou-se o 

mais popular site da categoria e foi eleito como “a melhor invenção do ano” pela revista 

Time, que enfatiza: “[...] Mas não tinham ideia (os criadores) de que criaram um portal 

para outra dimensão”.7 

Considerações Finais 

 

O estilo musical funk desenvolveu-se no Brasil com grande influência norte- 

americana, o Funk da sensualidade e adquiriu uma vertente paulista, o Funk Ostentação. 

No entanto, nesse cenário, criou características singulares no Brasil, justamente por 

representar e se relacionar com uma realidade característica dos grandes centros urbanos; 

principalmente, a periferia paulista. 

Propondo um contraste de classes tão certo, porém até então oculto, o funk e os 

funkeiros, mudaram o conceito de aceitação do mercado fonográfico, fizeram empresas 

começarem a estudar Hábitos e Costumes dos Consumidores, se apropriaram de espaços 

tidos como exclusivamente elitistas, fazendo com a redoma de separação social em muitas 

áreas, fossem trincadas, senão quebradas, além de criar um novo mercado de consumo, 

devido a filosofia de ostentação propagada, agora com a premissa de que: “Posso ter essa 

vida de luxo!” 

Em resposta ao aumento do poder de compra das classes mais baixas, a Sociedade 

passou a reconhecer, mesmo embora a contragosto, que o Funk na última década se 

estabeleceu criando, difundindo e vivenciando uma nova cultura de massa, absorvida pela 

Indústria Cultural e usufruída pelo mercado publicitário e afins. 

 

 

 
 

6 Histórico do surgimento do Youtube, conteúdo de ferramentas e sistema, disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/YouTube - 

acessado em 04/11/2016. 

7 RevistaTIME –disponível em:http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,AA1340903-6174- 363,00.html– acessadoem 

04/11/2016. 

http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0%2C%2CAA1340903-6174-
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Estudar a formação dinâmica dessa tribo social, propicia um novo panorama de 

análise para outros grupos sociais em ascensão e fornece alternativas de como criar 

formas de interação cultural e social para os mesmos, visando o melhor desenvolvimento 

social e científico dos microgrupos sociais. 
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Resumo 
 

O segmento automobilístico de revistas é repleto de assuntos dos mais variados. Essa área 

do jornalismo de revista também utiliza-se muito de ilustrações e fotografias. Isso não se 

restringe a veículos nacionais, valendo também para os de outras nacionalidades. 

Tomando-se por exemplo as edições de outubro de 2016 da Car Magazine, do Reino 

Unido, e da Quatro Rodas, revista brasileira, o texto tem por objetivo expor eventuais 

diferenças nas capas de cada uma delas – desde a diagramação até a escolha de cores e 

dos próprios assuntos que ganham destaque – para então explicar o por quê dessas 

discrepâncias, que podem se dar por questões demográficas, sócio-econômicas, culturais, 

entre outras. 

Palavras-chave: jornalismo; revistas; capas; carros; diferenças 

 

Introdução 
 

Revistas do segmento automobilístico estão sempre repletas de ilustrações e 

fotografias, estratégia que facilita o entendimento do público a respeito do que trata o 

texto escrito. E é possível se questionar até que ponto as características socioeconômicas 

e culturais influem sobre a escolha do tipo de automóvel em destaque e sobre a forma de 

ilustrar a revista nos mais diversos países, principalmente quando se coloca em questão 

as capas desses veículos. 

Antes, no entanto, é válido buscar aprofundar mais no conceito do que exatamente 

é a, e como ela surgiu. 

De acordo com Marília Scalzo, atualmente, “para as revistas, fica o meio termo: 

não falar com todo mundo (como fazem a televisão ou os jornais) e não individualizar 

seu leitor (como a Internet)” (2006, p. 49). Em seus primórdios, porém, as revistas se 

apresentavam quase como livros, seguindo as tendências da época (início do século XIX). 

No começo das revistas no nosso país, quase todas que surgiram tiveram existência curta. 

“A falta de recursos e de assinantes fez com que algumas delas fossem obrigadas a 

circular apenas uma ou duas vezes, além do que, contavam com uma tiragem muito 

baixa.” (BAPTISTA; ABREU, 2010, p. 3). Portanto, não só eram as revistas muito 

diferentes, esteticamente falando, como também tinham vida muito curta, o que foi 

mailto:andre.degodoy@hotmail.com
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mudado somente com o periódico Museu Universal, de 1837, que inovou ao utilizar-se 

de linguagem acessível ao público de formação inferior, além de ilustrações. 

A fotografia, no entanto, só entraria em cena em 1864, pela publicação Semana 

Ilustrada. A fotografia passa a ganhar expressividade no cenário editorial brasileiro, 

fazendo, 

em 1900, surgir A Revista da Semana, especializada em 

fazer reconstituições de crimes em estúdios fotográficos 

instaurando, assim, no mercado brasileiro de revistas, um 

modelo que veio para ficar: veículos recheados de 

ilustrações e fotos atraentes aos olhos do consumidor. 

(BAPTISTA; ABREU, 2010, p. 4). 

Assim, é possível observar que as ilustrações e fotografias utilizadas em grande 

volume nas revistas ganharam popularidade neste tipo de veículo, pois passaram a 

diferenciá-lo de livros e jornais da época, talvez até mesmo por deixar a leitura mais leve. 

O impacto sobre o público revelou aos editores, então, um mecanismo que lhes permitiria 

vender mais, o que poderia contribuir também para o aumento da longevidade das 

publicações. Nesse aspecto, deve-se buscar saber o quanto tradições, valores, hábitos 

diários e o poder de consumo do público influem na hora de uma revista optar por cobrir 

determinado assunto. 

“Sabemos que as revistas se caracterizam pela heterogeneidade do público, 

atendendo a variados contextos de segmentação” (STORCH, 2012, p. 85). Tomando isso 

como ponto de partida, assume-se que as revistas têm distintos direcionamentos, mesmo 

entre um mesmo assunto. No caso a ser estudado, uma revista pode especializar-se em 

tuning (voltando-se para o público fã dos carros modificados), ou em carros de luxo, ou 

em eventos automobilísticos, entre outras inúmeras possibilidades. 

Não só isso, “as revistas, ainda que muito diferentes entre si, conservam elementos 

relativamente homogêneos que permitem o seu reconhecimento como revistas” 

(STORCH, 2012, p. 85). Isso, é claro, não se restringe ao jornalismo de revista brasileiro. 

À parte pequenas variações, o conceito fundamental de o que é uma revista se mantém o 

mesmo tanto aqui quanto em outros países. 

Problema de pesquisa 
 

Para a realização da pesquisa, serão utilizadas as revistas Car Magazine 

(britânica) e Quatro Rodas (nacional), ambas de outubro de 2016. A pesquisa irá abordar 

as diferenças entre as capas de uma revista importada de carros e de uma revista nacional 
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que aborde o mesmo assunto. Uma revista (ou jornal) do segmento automobilístico traz 

uma grande quantidade de informações relevantes (principalmente do ponto de vista da 

linguagem não verbal), e pode apresentar diferenças marcantes na diagramação e 

disposição das fotos e chamadas nas capas, de acordo com seu país de origem, visto que 

a capa de qualquer veículo de informação é responsável por apresentar quais assuntos 

serão tratados ao longo da edição. 

Portanto, a pesquisa irá se focar na questão: quais os motivos das diferenças entre 

as matérias de capa de uma revista nacional e de uma revista importada. 

Justificativa 
 

O assunto escolhido é relevante no sentido jornalístico por possibilitar a criação 

de um debate sobre qual capa deixa a revista mais atraente para o público, além de 

possibilitar uma análise sobre a evolução do jornalismo automobilístico não só em 

diferentes culturas, mas também em países de níveis de desenvolvimento socioeconômico 

distintos. 

Basicamente, a leitura cuidadosa de todos os detalhes de uma capa de revista pode 

trazer diversas informações sobre conceitos jornalísticos como público-alvo e tipos de 

reportagem (aprofundando-se até mesmo para diferentes tipos de pauta e estilos de 

apuração); tal leitura pode também ajudar a solucionar eventuais problemas na divulgação 

do produto. Ou seja, baixos números de venda de determinado veículo de informação 

podem ser atribuídos à forma como sua capa é diagramada e organizada. Como as 

publicações que tratam de automóveis costumam (principalmente no Brasil) conter 

muitas informações – como já exposto anteriormente no texto –, uma má diagramação 

pode causar uma confusão na leitura da capa, afastando potenciais leitores e assinantes. 

Objetivo 
 

O objetivo principal será investigar quais exatamente são as diferenças de 

diagramação nas capas de uma revista automobilística nacional e de uma importada, 

observando as matérias escolhidas para aparecerem nas capas de cada uma das revistas e 

a maneira como são divulgadas. 

Após essa etapa, será feita uma análise tentando identificar e compreender o por 

quê dessas diferenças, se elas seriam meramente culturais, socioeconômicas, ou quaisquer 

outros fatores que possam ser prováveis causadores dessas distinções. 
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São exatamente estas variações que podem dar um indicativo de diferenças culturais e até 

mesmo econômicas de um determinado local. 

Métodos 
 

A pesquisa irá buscar diferenças entre as capas de revistas de carros nacionais e 

internacionais, já que diferentes formações culturais resultam em diferentes abordagens 

de determinados assuntos. 

No caso de revistas de carros, o público-alvo pode diferenciar não 

necessariamente por uma questão de renda de um país para outro, mas pelo simples fato 

de que o leitor brasileiro pode não ver o assunto da mesma maneira que o britânico, por 

exemplo. Para realizar a pesquisa, serão utilizadas exemplares da revista Quatro Rodas e 

da Car Magazine de outubro de 2016, por representarem veículos que tratam de um 

mesmo assunto, mas em países diferentes. 

Serão avaliadas a diagramação das capas, visto que “o design de revista 

compartilha fundamentos do design gráfico [...] e dependendo do tipo de publicação, 

também dos fundamentos do design de notícias” (ROSSI, 2008, p. 47). Portanto, a forma 

como a capa da revista é montada pode trazer esclarecimentos importantes sobre o 

objetivo da publicação e sobre o contexto no qual ela está inserida. Também serão 

analisadas as fontes e cores utilizadas, já que 

a apreensão, a transmissão e o armazenamento da 

informação ‘cor’ (como texto cultural) são regidos por 

códigos culturais que interferem e sofrem interferência 

dos outros dois tipos de códigos da comunicação humana 

(os de linguagem e os biofísicos). (GUIMARÃES, 2004, 

p. 4) 

 

Isso pode evidenciar que as cores, assim como outros elementos verbais e não 

verbais, podem ter significados distintos, dependendo da cultura e do meio em que estão 

inseridos. 

Ainda de acordo com Luciano Guimarães (2003, p. 29), “a simples organização 

de informações por meio de cores pode também transferir significados e valores para cada 

grupo de informações que àquela cor foi subordinado.”. Sendo assim, a análise das cores, 

mesmo não tomando como ponto de partida um pretexto social ou cultural, pode expor a 

transmissão de uma mensagem somente pelo “poder de persuasão” da cor em questão. 
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O foco principal, porém, será na escolha da matéria de destaque. Pela capa de um 

veículo de informação ter o objetivo de atrair o público alvo do mesmo, a matéria que 

recebe destaque é de extrema importância para uma análise contundente. 

A pesquisa utilizará o método bibliográfico, visto que ele permite um diálogo 

entre diferentes autores que já tenham abordado o assunto e seus elementos mais 

fundamentais, facilitando (e complementando) uma conclusão acerca do tema. Além 

disso, conceitos e métodos de análise da área de design – como os apontados por Rossi – 

também serão utilizados. 

Esta será uma pesquisa qualitativa, na qual os pesquisadores “partem de questões 

ou focos de interesse amplos, que vão se tornando mais diretos e específicos no 

transcorrer da investigação” (GODOY, 1995, p. 63), ou seja, trata-se de uma pesquisa 

que faz uso do método indutivo, que “baseia-se na generalização de propriedades comuns 

a certo número de casos, até agora observados, a todas as ocorrências de fatos similares 

que se verificam no futuro” (BERVIAN; CERVO, 2003, p. 32). Portanto, terá como 

intuito analisar e refletir acerca das diferenças entre capas de revistas provenientes de 

países culturalmente distintos. 

Resultados 
 

Diferentemente de revistas customizadas, que José Carlos Marques (2008, p. 342) 

define como “publicações de circulação direcionada, cujo objetivo principal é cativar o 

público externo (nomeadamente os clientes e consumidores)”, revistas como as 

escolhidas para a pesquisa são de interesse geral, e propõem informar o leitor quais 

modelos de carros estão por ser lançados, ou qual veículo de determinada categoria tem 

melhor custo-benefício, entre outros objetivos. Isso significa que as matérias de capa 

dessas revistas nem sempre serão semelhantes; enquanto uma pode abordar o lançamento 

do mais novo modelo de um carro popular, outra pode tratar de como escolher um carro 

usado. Ainda assim, de acordo com Ana Cristina Teodoro da Silva (2003, p. 75) “os temas 

de maior destaque nas capas, se analisados em bloco, não são muito variados. Os assuntos 

e enfoques são repetitivos, reiterados”. 

“Uma boa revista precisa de uma capa que a ajude a conquistar leitores e os 

convença a levá-la para a casa” (SCALZO, 2006, p. 62). Sendo assim, para que uma 

revista conquiste o público desejado, ela deve se empenhar em criar uma capa que atraia 

o tipo de leitor ideal, preferencialmente aquele que possa comprar a publicação 
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constantemente. Entretanto, esse leitor pode variar não só por questões de classe social, 

como seria o caso dentro de um mesmo país. Como aqui estão sendo comparadas duas 

revistas de nacionalidades distintas, é necessário que se observe o que a capa de cada uma 

delas pode nos dizer sobre o leitor daquele país, como será exposto a seguir. 

Enquanto a matéria em destaque da Car Magazine UK de outubro de 2016 é a 

respeito do novo Bugatti Chiron (que substitui o antigo Veyron), a revista Quatro Rodas, 

do mesmo mês, traz como matéria de capa uma avaliação do Compass, o novo SUV da 

Jeep. 

Ambas as capas, no entanto, têm como semelhança o tamanho da imagem que 

ilustra as matérias de capa, exemplificando que: 

Com o objetivo de vender entendimento, informação e 

tranquilidade, com economia de espaço e tempo, 

claramente exclui-se tudo o que não cabe à explicação, 

ao tempo da revista, ao espaço dos códigos das capas. 

(SILVA, 2003, p.75) 

 

Esse motivo para a apresentação sucinta das matérias de uma revista em suas 

capas vai de acordo com o que se observa tanto na revista nacional quanto na britânica. 

Ainda assim, há diferenças na diagramação e na escolha de imagens. A Quatro Rodas 

ilustra cada chamada com a foto de um carro, tendo no centro a matéria principal com a 

maior ilustração. Já a Car Magazine exibe somente a imagem da matéria de capa, usando 

o modelo em questão (o Bugatti Chiron) como imagem de fundo também. Mesmo assim, 

“em qualquer situação, uma boa imagem será sempre importante – e ela é o primeiro 

elemento que prenderá a atenção do leitor.” (SCALZO, 2006, p. 63), o que enfatiza que 

independentemente do papel dado à imagem na capa, ela deve ser nítida e esteticamente 

agradável o suficiente para passar uma boa impressão sobre a publicação ao leitor. 

Partindo do pressuposto estabelecido por Carlos Magno Bezerra de Farias (2016, 

p.10) de que “o gênero capa de revista é uma vitrine que expõe e valoriza o produto a ser 

vendido”, enquanto a nacional parece atender um público que prefere os utilitários e pick- 

ups (com base na edição aqui exposta e em edições anteriores), a importada procura por 

um público que prefere esportivos, carros com design mais arrojado. Fica claro, desde já, 

que enquanto a primeira atende à demanda de um público mais focado no luxo, ou no 

conforto, a outra se comunica com leitores que visam a esportividade e a velocidade, não 

necessariamente pensando em conforto. 



125 
 

Ambas as revistas trazem grandes imagens de fundo, representativas de suas 

matérias principais, como já exposto antes. 

A importância da utilização das imagens das capas de 

revista como instrumento de apoio e antecipação da 

leitura dos discursos está presente no fato da 

possibilidade deste gênero mexer com o imaginário 

coletivo (FARIAS, 2016, p.16). 

 

Portanto, ao usar imagens grandes dos carros que serão avaliados nas matérias, a 

revista tem como objetivo invocar e provocar a imaginação do leitor. Ao escolher uma 

SUV, a Quatro Rodas busca despertar interesse, mexer com a emoção de um executivo, 

de um pai de família, de um indivíduo já estabelecido financeira e pessoalmente. Já o 

veículo britânico, quando coloca um carro esportivo, apela ao imaginário do jovem, em 

busca de velocidade e emoções intensas. 

As capas “estabelecem um diálogo com o contexto em que estão inseridas, 

propiciando várias possibilidades interpretativas” (FARIAS, 2016, p.17). Avaliar o 

contexto em que a publicação se insere é crucial. A Car Magazine aparece em um 

ambiente que apresenta uma grande quantidade de homens entre 20 e 40 anos, um público 

anterior à meia-idade, tendo em vista a pirâmide etária do Reino Unido, de acordo com o 

Office for National Statistics (ONS, Fevereiro de 2016). Isso torna evidente aquilo que já 

foi exposto: que a revista, para poder gerar lucro e se manter atual, visa um público mais 

jovem, pois este é o mais interessado em carros esportivos. 

Porém ao observarmos a pirâmide etária brasileira, vemos que grande parte da 

população se encontra na faixa dos 20 aos 35 anos. Isso acaba por gerar um conflito com 

a ideia de que a diferença de público-alvo seria etária, se a revista Quatro Rodas também 

tem o intento de se manter relevante e gerar lucro. Entra aí a questão de que o Brasil tem 

uma área rural maior e uma maior quantidade de estradas que exigem um carro com tração 

nas quatro rodas e de maior porte, características que se encaixam na maioria dos SUVs 

(especialmente os Jeep); já a Grã-Bretanha apresenta mais estradas asfaltadas e em 

melhores condições que as brasileiras por maior parte do território. Outro fator que pode 

ser apresentado é o de o espaço físico na Inglaterra ser menor que o do Brasil, tendo em 

vista as dimensões territoriais de cada um, o que gera um interesse maior em carros de 

menor porte pelo público inglês, enquanto o brasileiro se dá ao luxo de dirigir carros 

maiores. 
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Os argumentos do parágrafo anterior mostram que, embora a população residente 

em centros urbanos tanto do Brasil8 quanto da Inglaterra9 represente cerca de 80% de seus 

contingentes totais, as melhores condições de infraestrutura das estradas britânicas 

proporcionam a possibilidade de o cidadão capaz de comprar um automóvel opte por um 

mais esportivo e menos robusto ou rústico. 

“A mídia revista, portanto, tem o encargo de editar o mundo, sintetizá-lo” 

(SILVA, 2003, p. 45). Tendo em vista este papel das revistas, uma capa deve conter 

informações suficientes que ao mesmo tempo informem o leitor, mas não sejam 

sobrecarregadas de informação. A Quatro Rodas, ao usar o Jeep Compass como imagem 

de fundo, já chama a atenção de possíveis compradores; porém, o uso de muita linguagem 

verbal ou de uma fonte muito chamativa poderia não só ofuscar o carro, como também 

confundir o leitor. Na edição de outubro, a revista traz apenas a chamada da matéria: “O 

novo SUV da Jeep”, em caixa alta e negrito, seguida de duas linhas finas (uma informa 

sobre o que exatamente é a matéria, e a outra, um pouco maior, descreve brevemente o 

veículo). A Car Magazine já traz uma abordagem levemente diferente: traz apenas o que 

seria a segunda linha fina da Quatro Rodas, dividindo-a em duas partes “230mph in the 

Chiron!/At the frontier of speed with the guys on planet Bugatti”10. 

Ambas as capas sintetizam bem os assuntos de que irão tratar. A Car Magazine, 

no entanto, traz um visual mais limpo e simples, que traz a atenção do público para a 

matéria principal, enquanto a Quatro Rodas, por trazer mais fotos além daquela que usa 

para sua matéria de capa, e outras chamadas para matérias menores, desvia um pouco o 

foco do leitor. A estratégia do veículo nacional desvia da interpretação de Farias  (2016, 

p. 18) de que “dessa forma, a lógica da mídia é voltada para manter a atenção do 

espectador”, mas não completamente: apesar de a atenção do indivíduo ser dispersada, 

ela ainda se restringe somente à capa, evidenciando uma estratégia para que o leitor, caso 

não se interesse pela matéria de capa, não tenha que folhear a revista em busca de assuntos 

interessantes. É aí que as revistas destoam novamente, pois a Car Magazine adota uma 

posição contrária – o uso de uma chamada e imagem chamativas para a matéria de capa 

ofuscam o anúncio de uma matéria secundária no canto superior direito, fazendo com que 

 

8Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Censo Demográfico de 2010. Disponível em: 

<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/93/cd_2010_caracteristicas_populacao_domicilios.pdf>. 

Acesso em 21/03/2017. 
9 Central Intelligence Agency (CIA). The World Factbook. (Dados de 2015). Disponível em: 
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uk.html>. Acesso em 21/03/2017. 
10 “230mph no Chiron!/No limite da velocidade com o pessoal do planeta Bugatti” (tradução livre do autor). 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/93/cd_2010_caracteristicas_populacao_domicilios.pdf
http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uk.html
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caso a pessoa não se interesse pelo assunto, ela tenha de buscar outras matérias enquanto 

lê a revista. 

Sendo assim, enquanto a brasileira tenta capturar a atenção do leitor em suas 

matérias logo no primeiro momento, a britânica exige uma paciência e disposição do 

público alvo para sentar e folhear pela revista em busca de assuntos que despertem seu 

interesse, caso a matéria de capa não o atraia. Há aí implícita uma estratégia de vendas: o 

leitor, ao se deparar com esta situação, pode escolher ler a Quatro Rodas na própria 

revistaria, enquanto prefere levar a Car Magazine para a casa. 

“A revista caminha por duas perspectivas: a jornalista e a publicitária. É um 

encontro entre o editor e o leitor/cliente.” (FARIAS, 2016, p.18). A análise aqui exposta 

é a de que há um conflito entre publicidade e jornalismo, leitor e cliente, particularmente 

no veículo em questão. Ou seja, uma revista (em seu interior principalmente), conta com 

muitos anúncios publicitários, mas logo na capa se observa um intuito diferente daqueles 

dos jornais. 

Enquanto o jornal impresso, em sua primeira página, conta com informações 

suficientes para tirar todas as dúvidas do leitor sobre uma notícia, a revista não apresenta 

a mesma estrutura. Nela, segundo Scalzo (2006, p. 63), “as chamadas devem ser claras e 

diretas”, o que normalmente implica em chamadas com uma linha fina (ou subtítulo) que 

desperte a curiosidade do leitor, e é aí que este é visto como um cliente também, já que 

são anúncios publicitários que despertam interesse, curiosidade e criam certo suspense 

(isso fica evidente em matérias que fazem comparativos de dois modelos). 

Isso também evidencia uma linha de pensamento que pede que se veja a capa “como 

elemento editorial, que tem a função estratégica de definir a compra de seu produto pelos 

leitores em potencial.” (SCALZO, 2006, p. 64). A autora diz isso provavelmente 

querendo evidenciar que não se deve ver a capa da revista como uma obra de arte, já que 

a função dela é pura e simplesmente vender um produto. 

Nessa característica, tanto a Car Magazine quanto a Quatro Rodas apresentam-se 

quase que idênticas: mesmo nas matérias de capa, há um apelo para a curiosidade do 

leitor, a revista convida-o a uma leitura mais aprofundada, que traga mais detalhes do que 

um simples olhar sobre a capa. 

“Estão as revistas – cada uma a seu modo – convidando o público para que lhes 

preste atenção, para que aceite o seu convite para um passeio pelo caminho da informação 
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e do entretenimento” (FERRER, 2008, p. 49), ou seja, o editor da capa deve também levar 

em conta, ao elaborá-la, que outras revistas têm o mesmo intento de atrair, de seduzir o 

leitor. Isso traz à tona a necessidade de escolher um visual e uma diagramação únicos, 

que gerem destaque. A Quatro Rodas, por exemplo, utiliza as mesmas cores que outras 

concorrentes (como a Auto Esporte), mas há diferenças nos tipos de fontes e na disposição 

das chamadas/títulos entre estas. 

Já a Car Magazine não segue um padrão tão rigoroso: embora use sempre as 

mesmas fontes, elas podem variar em cor a cada edição, enquanto a revista brasileira 

sempre traz seu nome no centro e no topo da capa, sem nenhuma variação de cor. Essas 

pequenas variações no logotipo (que é a combinação da linguagem verbal com a visual 

para constituir o nome da revista na capa) da Car Magazine em suas capas reforça a ideia 

de que ela é uma revista de cunho mais leve e jovial, menos formal que a Quatro Rodas, 

que traz seu logo sempre em mesmas cores e em mesma posição. 

Já que cada publicação possui um logotipo com 

características próprias, ele se trona um importante 

elemento de identificação e diferenciação. Quando o 

nome da revista é mencionado, a imagem que vem à 

cabeça é a imagem do logotipo (FERRER, 2008, p.51). 

Pode-se dizer, então, que tanto a revista nacional quanto a importada utilizam o 

logotipo de forma apropriada, já que, seguindo o pensamento de Marília Scalzo (2006, p. 

63) “O logotipo da revista também é fundamental, principalmente quando ela é 

conhecida, e já detém uma imagem de credibilidade junto ao público”. Ou seja, ambas 

têm em seus logotipos características que as destacam da concorrência, uma por ter um 

tom mais descontraído, já que as únicas coisas que se mantêm idênticas no logotipo são 

fonte e tamanho, mudando sempre a cor, e a outra por passar uma imagem séria e 

profissional para suas reportagens pelo uso consistente do logotipo, com todas as 

características mantidas idênticas a cada edição. 

Um outro fator, mais cultural, que pode influenciar nessa escolha dos logotipos, é 

o seguinte: enquanto o Brasil é um país tropical, onde quase tudo que se vende e cria 

remete à ideia de vivacidade e alegria, a Inglaterra é um país de clima mais temperado, 

normalmente retratado como frio e chuvoso, e também localizado no chamado “Velho 

Mundo”, trazendo a ideia de uma cultura mais sóbria e até mesmo consolidada, voltada à 

visão da alta cultura de Adorno e de outros pensadores da Escola de Frankfurt. 
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Isso pode resultar na estratégia dos dois veículos no uso de seus logotipos: o 

nacional adota um logotipo, como antes dito, mais sóbrio e profissional, para contrastar 

com o estereótipo do brasileiro só se atrair por coisas mais vibrantes e alegres, numa 

tentativa de chamar a atenção do consumidor; o importado faz o inverso, utilizando uma 

estratégia mais descontraída na utilização de seu logotipo, conflituando com a ideia clichê 

do inglês sempre sério e pontual, com os mesmos fins da Quatro Rodas. 

Conclusões Parciais 
 

É evidente que existem diferenças entre as capas de ambos os veículos além do 

país de origem, causadas por fatores culturais, estruturais e até mesmo demográficos. 

Estão entre elas a formulação e uso do logotipo, as cores predominantes em cada capa, a 

escolha da matéria principal e como ela é retratada em comparação a outras matérias que 

possam estar presentes na capa de cada revista. 

Mesmo assim, as estratégias adotadas pelos veículos visam o mesmo fim: chamar 

a atenção do leitor e capitalizar na oportunidade de torna-lo um cliente da revista. É um 

caso de buscas pelos mesmos fins que se dão por meios diferentes, adaptando-se ao 

comportamento dos cidadãos de cada nação e, mais importante ainda, do público-alvo. 
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Resumo 

 
O presente artigo discorre acerca da elaboração de um cartaz publicitário a partir da 

releitura da obra “El Coloso” de Acensio Julià, anteriormente creditada a Francisco de 

Goya, como projeto da disciplina de História da Arte do curso de Publicidade e 

Propaganda. Serão abordados o contexto histórico do neoclassicismo e romântico. 

Através do contexto histórico, que abrange o início até meados do século XIX, e a 

compreensão dos movimentos neoclassicista e romântico, que serviram de inspiração 

para a elaboração de um cartaz publicitário para a marca Everlast, relacionando também, 

o mito do herói e a busca da superação perante os desafios. 

 

Palavras-chave: Cartaz; Romantismo; Everlast; Boxe; Heróis. 

 
 

Introdução 

Ao mesmo tempo em que o Iluminismo trouxe a razão e a elucidação do ser 

humano, que desejava ser mais real e racional através do desenvolvimento da ciência, 

artes e cultura, o movimento trouxe também, um retorno aos preceitos sentimentalistas 

contrários a razão e essencialmente emocionais, perante, principalmente, aos 

acontecimentos da segunda metade do século XVIII. 

De um lado temos a vertente do Neoclassicismo. Adornado por duas revoluções, 

a Americana em 1776 e a Francesa em 1789, o Neoclassicismo se inspirou nos principais 

pensadores do Iluminismo, e propunha um retorno à razão e ao bem comum, voltando 

aos antigos preceitos dos filósofos clássicos (JANSON, 2009). Na pintura, isso se 

caracteriza pelo cálculo de gestos mais teatrais e pela volta a acontecimentos de cunho 

mailto:andrecaetano.work@gmail.com
mailto:patricia_rio.1994@hotmail.com
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popular, com o realismo dos traços clássicos e o martírio dos heróis da história recente de 

seu tempo. Apesar de serem pintados com lógica, proporção, simetria, algumas obras 

também tentam trazer consigo certa carga emocional, causada geralmente por alegorias 

cristãs. 

Do outro lado, temos o Romantismo que, basicamente, oposto ao Neoclassicismo, 

traz a vontade de rendição ao sentimentalismo, à natureza selvagem que era, “em eterna 

mudança, sublime e pitoresca” (JANSON, 2009, p. 309). Em busca dessa experiência 

essencialmente emocional, o romantismo não tinha estilo estético próprio, mas era um 

aparato do que já havia sido visto até o momento, com obras extremamente voltadas à 

emoção, à verdade nua e crua, às vezes até satírica, com a necessidade de se passar o que 

havia de mais verdadeiro dentro do ser humano. 

Porém, por estilo, às vezes o romantismo vinha como um retorno à natureza, ao 

seu essencial conteúdo paisagístico e não domesticado. Esse tipo de pintura, até então era 

considerada um tipo secundário de arte, e os artistas que dele eram adeptos, nem eram 

considerados pintores de verdade (GOMBRICH, 2012). Com isso, vários nomes do 

movimento surgiram para levar à luz esse tipo de arte até então obscurecida. 

Foram vários os pintores que foram na contramão da razão e rejeitaram em seu 

trabalho os temas voltados para o mundo antigo, clássico. Dentre os pintores do 

movimento romântico, temos entre eles: Théodore Géricault, Eugène Delacroix, John 

Constable, William Turner, Caspar David Friedrich e Francisco Goya. Esse último foi 

um grande nome da pintura espanhola. 

“Goya era bem versado na melhor tradição da pintura espanhola, que 

tinha produzido El Greco e Velázquez, e seu grupo numa varanda 

mostra que, ao contrário de David, ele não renunciou a essa maestria 

em favor da grandeza clássica. O grande pintor veneziano do século 

XVIII, Giovanni Battista Tiepolo, terminara seus dias como pintor da 

corte em Madri, e existe algo do seu brilho na pintura de Goya. 

Entretanto as figuras de Goya pertencem a um mundo diferente. ” 

(Gombrich, 2012, p. 485) 

Suas obras eram cheias de simbolismo e voltadas ao místico e ao real, emocional 

de maneira que só um gênio poderia fazer. O pintor foi muito influenciado por pensadores 

do Iluminismo, o que refletiu em sua obra na forma como retratava, já que seu trabalho 

como retratista era muito apreciado, os membros da corte espanhola, deixando muitas 

vezes clara a feiura de seus espíritos. 

Foi durante a invasão napoleônica ao território espanhol, que nasceu a obra El 

Coloso, que ficou sob a autoria de Goya durante muitos anos. Apesar das muitas 

diferenças de estilo observadas por especialistas a serviço do Museu do Prado, em Madri, 
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só em 2008 que se descobriu que o autor da icônica obra era na verdade seu assistente e 

aprendiz, Asensio Juliá. 

Sobre o assistente de Goya não se tem muita informação, visto que ele é o único 

aprendiz conhecido do mestre. Mas sabe-se que ele nasceu em Valência em 1760, que se 

inscreveu na Academia de Belas Artes de San Carlos aos 11 anos de idade, mas que só 

com 19 se dedicou verdadeiramente a pintura, logo após o serviço ao exército espanhol. 

Na obra de Juliá é mostrado um gigante de punhos levantados que aparenta enfrentar algo 

mais à frente, dando espaço para que as pessoas, as quais parece proteger, fujam. Há 

várias interpretações que podem ser realizadas em cima da obra, não só por seu período 

histórico, como também pela emoção e subjetividade sugerida pela forma gigante que 

assoma do horizonte. 

Figura 1: El Coloso de Asensio Juliá 

Fonte: www.museodelprado.es/ 

Aqui, partiremos da interpretação de que El Coloso, o personagem na pintura de 

Asensio Juliá é um herói, um gigante que pretende defender seu povo e seu país das mãos 

de terceiros. Com o contexto histórico da época em que foi feito, podemos até falar que 

o gigante talvez esteja levantando os punhos contra os exércitos de Napoleão Bonaparte, 

que podem muito bem se ocultar mais abaixo, nos morros, onde os pés do Colosso 

também se escondem. 

http://www.museodelprado.es/
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A obra nos permite interpretar que o gigante poderia representar o ímpeto 

daqueles que se recusam a ceder frente a adversidade e a subjugação. Já sob a ótica bélica, 

o personagem poderia ser uma representação da grande defesa espanhola da época, se 

impondo contra os inimigos. Esse tipo de interpretação esteve muito presente na poesia e 

literatura do período, ao qual o romantismo é intimamente ligado. 

“A literatura, tanto a do passado quanto a do presente, tornou-se, 

então, uma fonte de inspiração mais importante, para pintores, do 

que jamais tinha sido antes, e proporcionou-lhes uma nova fonte 

de temas, emoções e atitudes. Os poetas românticos, por sua vez, 

frequentemente encaravam a natureza com um olho de pintor. 

Muitos tinham um acentuado interesse por crítica e teoria da arte, 

alguns eram competentes desenhistas, e William Blake moldou 

suas visões tão bem em forma pictórica quanto literária. Dentro 

do romantismo, a pintura e a literatura tinham um relacionamento 

complexo, sutil e, de nenhum modo, unilateral. ” (JANSON, 

2009, p. 314) 

 
Acredita-se que a principal fonte de inspiração de Juliá foi o poema de Juan 

Bautista Arriaza, denominado Profecía del Pirineo, que foi escrito quando o poeta 

retornava à Espanha, pouco antes do Levante de 2 de Maio de 1808 em Madrid (referente 

aos atos violentos que aconteceram nesse dia, surgidos pelo protesto popular frente à 

situação de incerteza política da época). 

Com 15 páginas, o poema foi altamente difundido entre a resistência espanhola, e 

em uma das suas passagens, é possível imaginar a figura do Colosso, que repousa 

humildemente com sua estrutura gigantesca 

“Ved, que sobre una cumbre 

De aquel anfiteatro cavernoso, 

Del sol de ocaso á laencendidalumbre 

Descobre alzadoun pálido Coloso, 

Que eran Los Pirinéos 
Basa humilde á sus miembros giganteos.” 11

 

 

Na literatura, a figura de um herói é muitas vezes moldada em cima do monomito. 

No romantismo, geralmente esse herói está sendo oprimido pela sociedade, o que se 

reflete em suas atitudes no decorrer do enredo. Nesse aspecto, ele pode ser tanto uma 

criatura marginalizada, desgarrada, quanto pode ser cheia de virtudes, como forma de se 

impor perante a sociedade opressora. (DUARTE, 2000) 

 

 
11 Parte da poesia Profecía del Pirineo foi retirada do local da internet www.sonferrer.com/poetas/arriaza, 

onde o poema se encontra também fragmentado. 

http://www.sonferrer.com/poetas/arriaza
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Para Campbell (FREUD, 1901 apud CAMPBELL, 2000, p. 60) “os erros não são 

um mero acaso; são, antes, resultado de desejos e conflitos reprimidos”. Um herói em 

conflito com si mesmo e com o ambiente ao seu redor é logo chamado para a aventura, 

de simples vontade ou não, para que sua vida mude, para o bem ou para o mal. 

E depois disso, ele tem uma escolha a fazer e um caminho pré-determinado a 

seguir, caminho esse que inicialmente não será fácil, mas que trará recompensas sublimes, 

ou nem tanto, frente ao seu ato de seguir o chamado que clama por seu nome. Campbell 

(2000, p. 28) denomina por herói “o homem ou mulher que conseguiu vencer suas 

limitações históricas, pessoais e locais e alcançou formas normalmente válidas, 

humanas”. Para ele: 

“Um herói vindo do mundo cotidiano se aventura numa região de 

prodígios sobrenaturais; ali encontra fabulosas forças e obtém 

uma vitória decisiva; o herói retorna de sua misteriosa aventura 

com o poder de trazer benefícios aos seus semelhantes. ” 

(CAMPBELL, 2000, p. 36, grifo do autor) 

 
No mito, a figura do herói se aventura através de uma jornada de mais ou menos 

12 passos. Ela pode ser resumida através do seguinte diagrama: 

 
Figura 2: Esquema da Jornada do Herói 

 

Fonte: www.heroisemitos.com.br 

Na jornada do herói vemos a construção de um personagem clássico, 

essencialmente romântico, que percorre um caminho em direção a ascensão, para superar 

seus próprios objetivos e desafios. Um exemplo atual de heróis que tem sua história 

romantizada pelo cinema e pela literatura são os de lutadores de combate, mais 

especificamente do boxe. 

http://www.heroisemitos.com.br/
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Há uma lista de lutadores que tiveram suas histórias reais adaptadas para o cinema: 

Vinny Pacienza, Roberto Duran, o brasileiro José Aldo, Mark e Dave Schultz, James J. 

Braddock, Muhammad Ali, Rubin Carter, Mike Tyson, Salamo Arouch, Dicky Ecklund, 

Jake LaMotta, entre outros. 

 
Figura 3: Robert de Niro no papel de Jake LaMotta (1980) 

 

Fonte: www.catracalivre.com.br 

Na ficção, a lista de personagens que enfrentam as adversidades de um ambiente 

familiar instável, vizinhança hostil e sociedade opressora é ainda mais extensa: O icônico 

Rocky Balboa no filme Rocky (1976), Maggie Fitzgerald em Menina de Ouro (2004), 

Charlie e o robô Átomo em Gigantes de Aço (2011), Billy Flynn em O Campeão (1979), 

dentre outros. 

Figura 4: Silvester Stalone no papel de Rocky (1976) 

Fonte: www.news.com.au 

O protagonista, geralmente um personagem romântico, como já explicado 

anteriormente, é atraído ou levado para o limiar da sua aventura, como se a jornada 

gritasse ou clamasse por seu nome. Quando ele vai, encontra uma figura sombria em seu 

http://www.catracalivre.com.br/
http://www.news.com.au/
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primeiro desafio; geralmente essa parte é demonstrada na primeira luta do boxeador para 

com um adversário geralmente inferior. O boxeador, na maioria das vezes derrota essa 

primeira figura, e se não o faz, a sua jornada fica ainda mais sombria, demonstrando que 

o personagem ainda tem muito o que aprender para conseguir alcançar os seus objetivos. 

Passado esse limiar, o herói costuma percorrer um caminho em busca de mais 

aprendizado e treinamento. Ele passa por provas e desafios e recebe auxilio de terceiros, 

pessoas que o ajudarão a percorrer essa tortuosa jornada em busca do desconhecido. 

(CAMPBELL, 2000). 

Ao chegar em seu centro, o personagem enfrenta sua maior provação e consegue 

sua recompensa. No caso, ela pode ser tanto positiva, como a ascensão e fama do 

boxeador frente a sociedade que o cerca e uma vida feliz, como pode ser extremamente 

negativa, como a aquisição de uma lesão permanente, como é mostrado no filme Menina 

de Ouro (2004), ou a queda do personagem no mundo das drogas, entre outras 

adversidades. Nessa parte, o retorno com a “recompensa” pode ser abençoado ou pode 

ser obscuro. A fronteira de seu retorno para o mundo comum é delimitada como um lugar 

onde herói deixa para trás todo o desafio e desespero de sua jornada, e quando esse limite 

é ultrapassado, as bênçãos adquiridas podem ou não restaurar a vida do herói. 

(CAMPBELL, 2000) 

O mesmo autor afirma que “(...)o primeiro encontro da jornada do herói se dá com 

uma figura protetora (que, com frequência, é uma anciã ou um ancião), que fornece ao 

aventureiro amuletos que o protejam contra as forças titânicas com que ele está prestes a 

deparar-se” (CAMPBELL,2000, p.74). No papel de auxiliadora do herói boxeador nas 

histórias romantizadas da atualidade, podemos citar a marca Everlast, que não só 

apresenta ao atleta uma filosofia de perseverança e disciplina através de suas mensagens, 

como também dispõe de uma vasta coleção de itens e artefatos que auxiliarão na sua 

jornada. 

Inicialmente uma fabricante de roupas de banho para nadadores, a Everlast iniciou 

sua história no boxe em 1917 quando o lutador Jack Dempsey requisitou à empresa um 

protetor de cabeça personalizado. Quando Dempsey venceu o título dos pesos pesados 

em 1919, a fama da marca foi catapultada junto com a dele. Desde então, a empresa se 

tornou especialista em criar produtos para a modalidade e talhou sua imagem baseando- 

se nas virtudes do esporte como, disciplina, coragem e conquista. Serviu os maiores 

nomes da luta e seu nome pode ser visto nos registros de imagens dos principais eventos 

do século XX, quando o boxe era o principal esporte de combate, e ainda hoje, mesmo 
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sem a presença quase monopolizadora de antigamente dado a presença de novos "players" 

no ramo e a popularização de novas modalidades, o nome Everlast e seu logo são 

imediatamente reconhecidos e atrelados ao boxe, provando o status de ícone no 

imaginário do esporte. 

Figura 5: Muhammad Ali contra Sonny Liston. 
 

Fonte: www.bongocelebrity.com 

 

 

Considerando os pontos já citados acerca da interpretação do papel do gigante na 

obra, somados às características virtuosas do boxe, tão exploradas e massificadas pela 

cultura pop, a releitura publicitária da obra "El Coloso" busca um apelo entre coragem, 

persistência e o desejo de superação frente a conflitos não necessariamente explícitos na 

peça, mas inerentes ao observador, seja ele apreciador de boxe ou não. 

http://www.bongocelebrity.com/
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Figura 6: Cartaz do objeto de estudo com aplicação publicitária. 
 

Fonte: Cartaz produzido pelos integrantes do grupo. 

 

 

Nesta composição, a figura central é de um indivíduo envolto em névoas, cuja 

compleição e gesto deixam claro tratar-se um lutador em postura combativa. Este 

indivíduo assume o papel do gigante da obra de Juliá, recusando-se a ceder diante de seus 

medos e conflitos, mostrando-se maior que o desafio. O jogo de claro-escuro também 

presente na peça prevê acentuar ainda mais o drama nela contido, mantendo o boxeador 

nas sombras ao mesmo tempo em que a iluminação vinda de trás do personagem 

evidência sua forma gigante, como se representasse a força vinda de seu interior. Mesmo 

com a subjetividade de seu rosto, quem vê entende que o herói aguarda e está atrás de 

uma vitória. 

O cenário também é significativo. O ringue de luta transmite a expectativa das 

pessoas verem o herói, dá ao personagem a euforia necessária para que o mesmo possa 

enfrentar os desafios de sua jornada. As pessoas do lugar podem também duvidar de sua 
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vitória, fazendo o personagem lutar para mostrar que também é capaz de passar por aquele 

limiar, capaz de superar as expectativas daqueles que estão ali para vê-lo. O clima é de 

espera e euforia, onde na zona central, a mais iluminada do estádio, o herói se encontra, 

prestes a mostrar para todos a que veio. 

O ringue de luta remete a especialidade da Everlast, e o icônico logotipo da 

companhia assina a peça, evocando as características atribuídas aos atletas que vestiram 

a marca ao longo da história, salientando a experiência proporcionada àqueles que 

consomem seus produtos. 

Com isso, é fácil reconhecer o papel da arte e da sua história ao longo dos anos, 

para a construção de repertórios enriquecedores. Com essa análise, pode-se observar que, 

apesar de antiga, esse campo de estudo tem a oferecer uma zona fértil para ideias, 

referências e principalmente um aprendizado muito mais aprofundado sobre a história da 

humanidade. Percebe-se também que é possível a criação de conteúdo publicitário para a 

venda e consumo das massas, porém muito mais embasado não só em mitologia, mas 

também em movimentos artísticos e culturais do passado. 
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Resumo 
O trabalho visa analisar como e se o jornalismo ajuda a entender as questões de gênero 

que envolvem as pessoas trans (transexuais e transgêneros) e identificar quais veículos 

seguem marginalizando cada vez mais esse grupo social. O foco principal será programas 

televisivos, principalmente seriados que foram ou estão sendo transmitidos por emissoras 

brasileiras, em formato documental, para analisar se eles fazem o papel de informar, 

orientar e desmistificar a transexualidade ou se apenas continuam perpetuando a 

heteronormatividade tão comumente presente nos noticiários atuais, uma vez que a 

imagem dos trans está sempre vinculada a situações de violência ou silenciamento, como 

se não houvessem outros espectros possíveis para o protagonismo dessas pessoas. 

 

Palavras-chave: Transexualidade; Gênero; Jornalismo. 

 
Introdução 

Pergunta problema: O jornalismo ajuda a sociedade a entender as questões de 

gênero envolvendo pessoas trans? 

A pesquisa trata do preconceito sofrido desde as crianças até os adultos que se 

identificam trans, com isso, constata-se que na maioria das situações o problema é o 

mesmo, eles são tratados pelo gênero que nasceram e não pelo que se identificam, o que 

pode trazer diversos problemas psicológicos e de alta estima nesses seres-humanos. Nas 

reportagens, matérias e entrevistas que não tem como foco relatar o mundo transexual, 

eles ainda assim são rotulados por algo que muitos deles tentam até mesmo esconder. Ao 

ler algumas matérias é possível perceber muito à ocorrência de fenômenos como “João 

nasceu Maria”, por exemplo, e junto com isso vem a exposição desnecessária da pessoa 

em frente à sociedade. 

“Muitas crianças transgêneras vivem nas sombras, se escondendo de um mundo 

que os vê como aberrações”. A frase destacada foi dita pela apresentadora de notícias 

Barbara Walters na vídeo-reportagem Meu Eu Secreto, exibida em 2007 pela rede 

estadunidense ABCNews. Durante toda a reportagem, Walters trata as crianças 

transexuais como elas gostariam de ser tratada, chamando de “ela”, a criança que é 

biologicamente masculina, mas se considera feminina e de “ele” na situação contraria. 

Mas será que todos os jornalistas e todos os jornais fazem da mesma forma? 

mailto:julianamartinelli06@gmail.com
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A vídeo-reportagem Meu Eu Secreto aborda o assunto da transexualidade em 

crianças com empatia e respeito. Ao apresentar o sofrimento inicial dessas crianças, 

decorrente da sua autoafirmação dentro de um ambiente familiar heteronormativo, a 

reportagem exerce a sua função de ser uma importante ferramenta na construção de novas 

realidades, uma vez que mostra os males causados pelo desrespeito a nova identidade de 

gênero adotada por esses indivíduos e ajuda a desmistificar conceitos errôneos sobre o 

que é a transexualidade. 

Justificativa 

O tema possui uma carga social forte por lidar com algo que atinge várias famílias 

brasileiras, mas ainda é mostrado de forma muito mascarada, e também por lidar com 

preconceitos e tabus que os jornalistas e os programas informativos devem desmistificar 

e trazer para debate, já que essa questão é de extrema importância para os grupos 

transgêneros. 

 

Objetivo 

 
Este trabalho pretende analisar como e se a mídia, em especial programas de 

notícia e documentários, ajuda a entender as questões de gênero que envolvem as pessoas 

trans (transexuais e transgêneros). Identificar se existe mesmo uma imparcialidade 

jornalística em um assunto tão polêmico como esse, e comparar um veículo com outro 

para identificar se há alguma opinião claramente exposta em algum deles. 

 

Vale ressaltar que este problema não é encontrado apenas no jornalismo brasileiro 

e sim no jornalismo mundial, não é um caso isolado, já que em diversos países encontra- 

se o mesmo fenômeno. Em alguns casos, por causa da exposição desnecessária que é 

feita, muitas dessas pessoas acabam vivendo escondidas, com medo do que isso possa vir 

a causar para elas quando alguém descobrir. 

 

Método 

 
Aqui serão analisados programas televisivos que foram exibidos no Brasil, como 

o “Liberdade de Gênero”, da GNT, de forma a entender como se dão as abordagens e 

como eles são recebidos pelo público. Relatando também quais são os empecilhos para 

algum desses programas poderem ir ao ar. Além disso, também há uma entrevista com 

Erick Barbi, homem trans, que explica os problemas no jornalismo para com os 
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transgêneros e ressalta a importância da representatividade na mídia, que ainda está longe 

de ser a ideal. Tudo isso a fim de tornar o trabalho mais didático e o mais próximo da 

realidade possível. 

 

Resultado 

A princípio, é necessário esclarecer porque os estudos de gênero e de identidades 

não-heterossexuais precisam ser abordados, juntamente com outros tipos de estudos 

contemporâneos, constatando que este tema é minimamente abordado em qualquer 

esfera, incluindo a esfera jornalística. Esse é um trecho da monografia “Identidades trans 

em pauta: Representações sociais de transexuais e travestis no telejornalismo policial 

brasileiro contemporâneo” (HARTMANN, 2014). Que confirma a afirmativa de que 

as/os trans ainda não conquistaram o espaço necessário e que, além disso, elas/eles 

acabam se tornando os antagonistas das notícias na maior parte das vezes. 

 
No entendimento de que o jornalismo contribui para a construção 

da realidade e que dessa forma está fortemente relacionado com 

a normatividade vigente (seja no compartilhamento de valores, 

seja na reprodução destes), partimos do pressuposto de que o 

mesmo contribui para reforçar os valores dominantes da 

sociedade, indiretamente trabalhando para a manutenção do 

status quo (HARTMANN, 2014, p. 153). 

 

Para explicar isso, é primordial deixar claro o que é a “teoria queer” e como ela 

se aplica a esse tipo de pesquisa. Em síntese, a teoria queer afirma que a orientação e a 

identidade sexual são construções sociais dita/das para todo indivíduo, por isso, não há 

papeis sexuais biologicamente impostos na natureza humana, assim como Judith Butler 

sugere que “talvez o sexo tenha sido, desde sempre, gênero, de maneira que a distinção 

sexo/gênero não é, na verdade, distinção alguma”. Esse fundamento também procura 

quebrar com o estereótipo e a divisão polarizada de apenas dois gêneros: feminino e 

masculino, dando muito mais profundidade aos estudos de gênero. 

 

Dentro do âmbito acadêmico, teorias como a queer têm o objetivo de promover 

novos conhecimentos culturais, como consequência, fazem com que questionemos, de 

forma ampla, aquilo que conhecemos e aquilo que não tivemos a oportunidade ou a 

disposição de conhecer ainda. Já que possui um caráter provocador e subversivo, podendo 

fazer com que surjam perguntas fora das barreiras do conhecimento padrão e legitimado, 

assim sendo possível repensar estratégias de educação formais, que não buscam o 

conhecimento e não questionam o “inquestionável”. 
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Essa teoria também se apoia e tem muitos fundamentos utilizados no feminismo, 

que também questiona os papéis pré-estabelecidos de acordo com o gênero designado, 

isso faz com que um movimento se utilize de maneira positiva do outro, de forma a torna- 

los muito mais complexos e questionadores sobre a sexualidade e o gênero. 

 

Pensando na abordagem queer e como ela propõe estudos de novas identidades de 

gênero (mesmo que elas não sejam novas, e sim, apenas estejam sendo abordadas 

recentemente), que podemos perceber a ligação com o mundo das pessoas transexuais e 

transgêneras. O transtorno da identidade de gênero ou “disforia” de gênero se encaixa 

nesta visão, já que a queer afirma que, por exemplo, uma mulher transexual não é menos 

mulher do que uma que tenha nascido propriamente com o órgão que a designe assim. 

 

O jornalismo, porém, em sua maioria, não tem o hábito de apresentar teorias tão 

complexas e subversivas como essa, e sim continuar perpetuando a heteronormatividade. 

E noções como essas podem fazer com que cada vez mais a transexualidade e a 

transgeneridade sejam marginalizadas, já que o conceito de gênero constitui um dos 

pilares que formam a sociedade como nós conhecemos hoje. Assim como a chamada 

“cidadania sexual”, que marca de forma binária os direitos como sendo heterossexuais, 

excluindo assim tudo que se aplica na teoria queer. No livro “A Dominação Masculina” 

(BOURDIEU, 1999), Pierre Bourdieu explica como se dão essas divisões em apenas dois 

gêneros, feminino e masculino: 

 

As divisões constitutivas da ordem social e, mais precisamente, as relações sociais 

de dominação e de exploração que estão instituídas entre os gêneros, se inscrevem, assim, 

progressivamente em duas classes de habitus diferentes, sob a forma de hexis corporais 

opostos e complementares e de princípios de visão e de divisão, que levam a classificar 

todas as coisas do mundo e todas as práticas segundo distinções redutíveis à oposição 

entre o masculino e o feminino. (BOURDIEU, 1999, p. 41) 

 

Apresentar esse assunto para o público não se trata apenas de mostrar uma nova 

visão de mundo ou ser subversivo à sociedade heteronormativa, mas sim de mostrar o 

quanto essas pessoas não são representadas e sofrem por conta da falta de informação. 

Segundo pesquisa da organização não governamental (ONG) Transgender Europe 

(TGEU), rede europeia de organizações que apoiam os direitos da população transgênera, 
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o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo, considerando que entre 

janeiro de 2008 e março de 2014, foram registradas 604 mortes no país. 

 

Os dados continuam preocupantes quando levamos em conta a expectativa de vida 

desta população no Brasil que, segundo dados da Associação Nacional de Transexuais e 

Travestis do Brasil (Antra), é de 35 anos de idade, número bem abaixo da média nacional 

estimada pelo IBGE em 75,2 anos. Além disso, 90% das travestis e transexuais brasileiras 

vivem da prostituição e 40% de todos os assassinatos de pessoas trans registrados no 

mundo ocorrem no nosso país. A situação também é preocupante em outros países, mas 

o Brasil deve ser o foco, já que aqui todos esses números são muito mais alarmantes. 

 

Para que este cenário tenha oportunidade de mudar e melhorar, os jornalistas 

devem agir. Baseado nesse trecho do artigo “Diversidade sexual no jornalismo brasileiro: 

um estudo sobre as representações da população LGBT nos jornais Folha de S. Paulo e 

O Estado de S. Paulo” (DARDE e MORIGI, 2012), os jornalistas possuem um papel 

extremamente importante na construção de um pré-conceito sobre a pessoa de quem se 

refere em seus textos, porém, muitos jornalistas não têm consciência disso e, de certa 

forma, tratam de maneira banalizada a sociedade transexual/transgênera, piorando ainda 

mais a situação dessa parcela cada vez mais marginalizada da população. 

 
Podemos perceber que mesmo quando trazidas para a superfície 

do visível, do notável e do noticiável a categoria em que são 

colocadas continua sendo a categoria do invisível, do não 

mostrado, do não explicado. A feição familiar que lhes é posta, 

ou seja, a ancoragem que é feita, normalmente é a do universo 

homossexual, como podemos inferir das reportagens em que elas 

são colocadas como homossexuais, quando na verdade, como já 

demonstrado, elas possuem uma identidade de gênero feminina, 

portanto, se relacionam com homens que não são considerados 

homossexuais (HARTMANN, 2014, p.54). 

 

Ver o jornalismo como uma ferramenta construtora de sentido faz com que 

percebamos certos padrões a serem mantidos que se alinhem ao status quo vigente, 

reforçando certos valores na sociedade, ainda assim, como destacado no artigo 

“Diversidade sexual no jornalismo brasileiro: um estudo sobre as representações da 

população LGBT nos jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo” (DARDE e 

MORIGI, 2012), não há aqui a intenção de analisar o jornalismo sob um viés maniqueísta, 

“atuando perversa e deliberadamente nesse sentido, mas sim na perspectiva de 
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compreender as notícias como resultado das imbricações do próprio jornalismo com a 

cultura na qual está inserido.” (DARDE e MORIGI, 2012, p. 153) 

 

Ainda de acordo com o artigo, afirma-se que a notícia traz relevância a temas da 

realidade que despertem o interesse da comunidade, portanto, “é imprescindível 

reconhecermos o jornalismo enquanto prática discursiva, como lugar de seleção e de 

construção simbólica de fatos, em que são fundamentais as escolhas entre aquilo que é 

dito e o que é silenciado, de quem participa e de quem é ausentado desse processo.” 

(DARDE e MORIGI, 2012, p. 154). 

 

A preocupação aqui então, é sobre os sentidos que o jornalismo tem dado à 

representação de transexuais no Brasil, uma vez que a imagem dessas pessoas está sempre 

vinculada a situações de violência ou silenciamento, como se não houvesse outros 

espectros possíveis para o protagonismo dessas pessoas. Além disso, como mostra o 

artigo “Identidades trans em pauta: Representações sociais de transexuais e travestis no 

telejornalismo policial brasileiro contemporâneo” (HARTMANN, 2014), a discussão em 

torno do assunto é sempre feita de forma rasa, não explorando as histórias individuais de 

cada transexual a fim de trazer empatia e proximidade ao que é contado, ignorando a 

“complexidade de tipos de indivíduos que existem na nossa sociedade” (HARTMANN, 

2014, p. 64) e fazendo isso, não trazemos essas pessoas a superfície do visível, deixando- 

as isoladas e excluídas socialmente, gerando um ciclo de preconceito (neste caso, 

transfobia), violência e falta de oportunidades. 

 

O artigo ainda comenta sobre o total desconhecimento do universo trans por parte 

dos autores das publicações. Pronomes equivocados, confusão entre orientação sexual e 

identidade de gênero, exposição do nome de batismo em detrimento do nome social: esses 

são alguns dos diversos erros cometidos na hora de escrever/produzir notícias e 

reportagens sobre pessoas trans. Todos eles poderiam ser evitados, caso houvesse uma 

particularização na história dessas pessoas. Essas narrativas conseguem: 

 
Representar uma realidade de exclusão e invisibilidade social das 

transexuais e travestis e não caracterizam a sua realidade mais 

profunda e diversificada. Não dão voz e credibilidade a estas 

pessoas como dão a outras fontes que consideram ter uma 

posição hierárquica superior e uma confiança maior. 

Compreendemos (...), que a mídia tem um papel fundamental em 

como representamos e absorvemos a realidade ao nosso redor. Se 

ignorarmos nos meios de comunicação de massa os diferentes 
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tipos de indivíduos que temos na sociedade, ou se concedemos 

um tipo de tratamento debochado e preconceituoso, corre-se o 

risco de incentivar que outras pessoas reproduzam esse tipo de 

comportamento. (HARTMANN, 2014, p. 65) 

 

Nem todos os veículos midiáticos, porém, deixam de mostrar essa realidade em 

sua forma pura e publicar sobre esse assunto. Alguns deles têm abertura para tratar do 

tema, de forma profunda e complexa, como é o exemplo da Revista Cult, que entrevistou 

a professora Guacira Lopes Louro, pioneira dos estudos queer no Brasil e tradutora de 

pensadoras feministas como Joan Scott e Judith Butler, sobre essa teoria; também 

apresentou uma matéria sobre o mesmo assunto, com o título “A Teoria queer e os 

desafios às molduras do olhar”; e esclareceu algumas dúvidas com Leticia Sabsay, 

socióloga especializada em estudos de gênero, também sobre a teoria queer. 

 

No artigo “Diversidade sexual no jornalismo brasileiro: um estudo sobre a 

representação da população LGBT nos jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo" 

(DARDE e MORIGI, 2012), temos uma explicação melhor sobre a função didática que o 

jornalismo pode assumir, uma vez que, sendo ele “entendido como um espaço discursivo 

representa uma importante esfera de produção de sentidos a partir da qual também se 

pode construir novas visões sobre gênero e sexualidade ancoradas no conceito de 

diversidade sexual” (DARDE e MORIGI, 2012, p.153). 

 

Neste trabalho o foco estará em programas televisivos, principalmente em 

seriados que foram ou estão sendo transmitidos por emissoras brasileiras, em formato 

documental, que se aproxima mais dos formatos jornalísticos. Como ressaltam Vanessa 

Zandonade e Maria Fagundes na monografia “O vídeo documentário como instrumento 

de mobilização social” (ZANDONADE e FAGUNDES, 2003), os meios de comunicação 

de massa, como a televisão, são grandes formadores de opinião em países emergentes 

como o Brasil. 

 
Diante da realidade brasileira, em que há um elevado grau de 

analfabetismo e baixo poder aquisitivo da maioria da população, 

o acesso à cultura e ao conhecimento, de um modo geral, torna- 

se ‘privilégio’ de poucos. A percepção dos acontecimentos da 

sociedade como um todo, provém, principalmente, dos meios de 

comunicação de massa. Nesse contexto, a televisão assume papel 

importante na construção dos conceitos e hábitos de grande parte 

da população. (ZANDONADE e FAGUNDES, 2003, p.39) 
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Um primeiro exemplo de programa que aborda as questões do mundo da 

transexualidade e transgeneridade é o episódio apresentado dia 18 de novembro de 2014 

pelo Profissão Repórter, da Rede Globo, em que transexuais falam sobre a adequação 

sexual e como encaram e são encarados pela sociedade. Nessa reportagem a abordagem 

é bem menos complexa e teórica, contando até com erros sutis, porém significativos, 

como perguntar o nome de nascença do entrevistado, que atualmente usa outro nome e se 

identifica com outro sexo, diferente do que foi designado a ele quando nasceu. 

 

Um dos principais focos do estudo é o seriado “Liberdade de Gênero”, de João 

Jardim, apresentado pelo canal GNT, que possui em média vinte minutos por episódio e 

conta em cada um deles a vida e as dificuldades de ser transexual. A primeira história 

contada foi da youtuber Mandy Candy (Amanda Guimarães), que nasceu designada ao 

sexo masculino, porém, desde pequena se identifica com o gênero feminino. De forma 

mais descontraída, a série conta como foi a cirurgia de redesignação de sexo, quais foram 

os apoios psicológicos utilizados, como se dão as relações pessoais e como a vida mudou 

após todo esse processo. 

 

No terceiro episódio deste mesmo programa somos apresentados a Erick Barbi, 

cantor e ator que nasceu num corpo feminino, mas sempre se entendeu como menino, e 

aos 19 anos, quando descobriu a possibilidade de fazer a transição de gênero, deu início 

a todos os procedimentos para se tornar um homem trans. Além do “Liberdade de 

Gênero”, ele participou do programa Ssex Bbox e do programa de entrevistas do Pedro 

Bial na Globo, o “Na Moral”. Ele deu uma entrevista para esta pesquisa para falar um 

pouco sobre como funcionou o programa e qual a relação do jornalismo atual com os 

transexuais e transgêneros, estes depoimentos serão desenvolvidos junto com os textos 

que vem a seguir. 

 

“Liberdade de Gênero” se enquadra no segmento de seriado de TV, pois não 

apresenta uma ordem de episódios para serem assistidos, sendo possível, assim, o 

espectador assistir na ordem que quiser e/ou preferir. 

 

Seriado, comparado com série, é muito mais interessante em termos jornalísticos, 

já que não importa a ordem que o espectador assista, a informação sempre vai chegar 

completa, sem depender de outro episódio ou outra sequência de episódios para que ele 

possa entender de fato a informação que está chegando até ele. Levando em consideração 
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de o seriado estudado pode ser assistido no Canal GNT (na televisão) ou no site 

GloboSatPlay (via internet), também é melhor que tenha episódios independentes, 

podendo assim ser assistido em ambos os meios ou em um só, de forma aleatória ou 

sequenciada. 

 

“Liberdade de Gênero” é considerado um programa jornalístico porque apresenta 

uma sequencia de informações arranjadas, para mostrar ao público de uma maneira 

documentada a realidade dos personagens escolhidos. 

 

E documentário é o que tem valor ou caráter de documento, consistindo assim 

num produto que não tem ligação com a ficção e sim com a realidade, podemos constatar 

isso pela afirmação de Francisco Elinaldo Teixeira, no livro “Documentário no Brasil – 

Tradição e Transformação”: 

 
Tomado desde sempre como preso ao real como matéria-prima 

de base e referente insubstituível, ao invés de sucumbir diante 

dos diagnósticos pós-modernos de perda cada vez maior da 

realidade, o campo do documentário se apossa e se alimenta de 

novos materiais de realidades virtuais emergentes, reatualizando- 

se e compondo peças híbridas de grande impacto expressivo e 

comunicacional (TEIXEIRA, 2004, p.7). 

 

Tendo em vista que programas que se encaixam nesse rótulo têm a obrigação de 

retratar o real, é que introduzimos a questão trans e o seriado estudado. De acordo com 

Erick Barbi, que está inserido nessa realidade: “A importância de colocar a 

transexualidade como tema de assuntos, documentários, programas de TV e dramaturgia 

na TV é imensa. Precisamos cada vez mais orientar as pessoas, ensinar e desmistificar a 

transexualidade. E isso só pode ser feito da melhor maneira possível, usando a mídia e a 

imprensa a nosso favor, fazendo com que ela utilize os termos corretos sobre a 

transexualidade, aborde de maneira clara, correta e leve.” 

 

Em 2015, a palavra “they” (no contexto neutro, que representa as pessoas trans) 

ficou entre as finalistas da premiação de palavra do ano do Dicionário Oxford. Isso 

significa que a palavra foi uma das mais usadas no ano em questão. Isso prova que, de 

fato, a militância trans tem ganhado seu espaço e está sendo vista por uma boa parcela da 

sociedade, mas também mostra o outro lado da questão, que é, se ela está mesmo sendo 

percebida, será que está sendo entendida? De acordo com Erick, em seu discurso para o 
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programa Ssex Bbox, a resposta é simples: não. A mídia de fato bombardeia as pessoas 

com o assunto, porém, de uma forma errada e usando todas as terminologias erradas. 

 

Segundo o entrevistado, algumas pessoas tentaram boicotar o programa antes 

mesmo de ir ao ar, e que isso se deve em grande parte as lideres fundamentalistas que 

pregam o quanto a homossexualidade e a transexualidade são erradas, como por exemplo, 

o Pastor Silas Malafaia, que já deu diversas declarações contra os atos a favor da minoria 

LGBTQ (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e queer). Em um vídeo para seu canal no 

Youtube, Silas Malafaia Oficial, o pastor critica negativamente a reportagem feita pelo 

Fantástico (Rede Globo) sobre crianças transexuais, dizendo, por exemplo: “Tudo isso aí 

é ideologia de gênero, é que não dá para colocar todo esse lixo moral na sociedade por 

que choca essa depravação moral, essa inversão de valores. Querem destruir a família, 

aqui que está o jogo. Isso é um jogo ideológico”. 

 

Em momentos como esse é notório o quanto a opinião de não-jornalistas também 

podem interferir na opinião do público, já que qualquer pessoa, independente de sua 

formação, pode fazer vídeos e publicar textos em redes sociais e também vai influenciar 

o público, isto pode ser positivo ou não, dependendo de quais as intenções da pessoa que 

está por trás do texto, da foto ou do vídeo. No texto Jornalistas e Público: Novas Funções 

no Ambiente Online, Elizabete Barbosa comenta sobre esse novo fenômeno que ocorre 

junto com a expansão da internet. 

 
Num esquema de comunicação tradicional, de um para muitos, 

as funções do jornalista e do seu público estão claramente 

estabelecidas. No entanto, no ambiente do jornalismo online, em 

que os leitores têm acesso, por vezes, às mesmas fontes de 

informação que os jornalistas e, facilmente, podem publicar na 

rede assumindo-se até como jornalistas, as relações e 

procedimentos nos dois grupos estão a ser redefinidos. 

(BARBOSA, p.1) 

 

Erick Barbi, ainda afirmou que esse a população tivesse maior acesso a 

informação sobre os trans, com certeza eles teriam uma visão muito diferente deste 

mundo e saberiam que não é uma escolha, e sim uma condição: “Se as pessoas em geral 

tivessem mais informação sobre gênero e sexualidade, iriam saber que não se trata de 

uma escolha. Não escolhemos ser transexuais. Nascemos assim. Ninguém escolhe sofrer 

preconceito a vida toda. Ninguém escolhe não suportar viver no próprio corpo. É uma 

condição. Nascemos assim. E se as pessoas tivessem o conhecimento disso, saberiam que 
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todos deveriam ser tratados da maneira como se sentem. Todos deveriam ter este direito. 

A compreensão e aceitação diminuiriam muito os índices de violência. Infelizmente 

somos o país que mais mata pessoas trans no mundo”. 

 

As críticas sobre “Liberdade de Gênero” também foram bem positivas, levando 

em conta que se trata de um jornalismo inovador e subversivo. Como, por exemplo, na 

crítica de Patrícia Kogut para o site “O Globo”, no qual a jornalista afirma ser um dos 

melhores programas da TV brasileira hoje, falando que ele faz o papel da televisão de 

forma correta, iluminando caminhos, apresentando o desconhecido e levantando a poeira. 

 

Apesar de o programa em questão ter “levantado a poeira” tanto de forma positiva 

quanto de forma negativa, Barbi afirma que a representatividade trans na mídia brasileira 

ainda está longe de ser ideal, “Precisamos de artistas trans, atores, atrizes, cantores, 

apresentadores, jornalistas... pessoas na mídia que possam ser influenciadoras. Não 

queremos influências negativas, não queremos pessoas que falem besteira, como já temos 

alguns por aí. Precisamos aparecer, mostrar a cara, para que as pessoas saibam que nós 

existimos e somos como qualquer outra pessoa”. 

 

Vale ressaltar, que além das histórias mencionadas anteriormente, de Erick Barbi 

e Amanda Guimarães, o programa também apresenta as histórias das seguintes 

personagens: Leticia Lanz, Liniker, Lune, Jesse, Benett, Wallace, Carol Marra, Glamour 

Garcia, Sillvio Lúcio e Márcia, e também dos casais: Oliver e Dani, Anderson e Helena 

e Patrick e Bárbara. 

 

Considerações finais 

 
A maneira como “Liberdade de Gênero” escolheu para apresentar ao público 

histórias como essas, de maneira audiovisual e documental, prova que a linguagem 

jornalística tem a função principal de levar ao público informações que no geral não 

costuma atingi-lo. Mostrando a vida dos personagens, ele humaniza o problema e mostra 

que, de fato, as pessoas que estão por trás do “rótulo transgênero” são tão ser humano 

quanto qualquer outro. 

 

É possível notar também que pelo fato de se passar em um canal de televisão 

fechado, muitos ainda não têm acesso e continuam não recebendo esses dados e 

informações, apesar de alguns programas da TV aberta levarem de maneira ainda muito 
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rasa um pouco sobre esse mundo. O que prova que há ruídos extensos na comunicação e 

no jornalismo brasileiro. 

 

Na televisão, conclui-se então, que canais fechados, como o GNT, estão seguindo 

por linhas mais corretas ao abranger diversidade e pluralidade, principalmente usando 

recursos audiovisuais. Já os canais abertos, que atingem mais pessoas no Brasil, precisam 

explorar muito mais essas questões, educando a população a ser menos preconceituosa e 

mais bem informada. 

 

As tramas do universo transexual podem até ser consideradas fictícias por aqueles 

que nunca tiveram contato com pessoas que sofrem desses problemas sociais, por que 

acima de tudo, o que eles sofrem se trata de um preconceito enraizado na nossa sociedade 

e também em outras sociedades ao redor do mundo. E é no momento em que a pessoa 

toma contato, que ela tem a consciência de que os jornalistas e a grande mídia deveriam 

explicar mais sobre esse tema, fazer com que ele deixe de ser um tabu, para se tornar um 

fato a ser discutido por todos, em qualquer lugar. 

 

Ressaltando também, que não é apenas a população trans que sofre com alguns 

“ataques” da mídia, pois esse, por assim dizer, nicho de pessoas, está inserido em uma 

parte muito maior, que é a população LGBT, que é acusada e também protegida pelos 

jornais, o que mostra que as opiniões sobre o assunto ainda são divididas. 

 
Desde a seleção de fontes ouvidas pelos jornais, passando pelas 

estratégias discursivas utilizadas pelos jornalistas para tratar do 

assunto, avaliamos que não há uma concordância quando à 

promoção de direitos civis para gays, lésbicas, travestis e 

transexuais, Essa tensão reflete a divisão da opinião pública, de 

acordo com pesquisa realizada com brasileiros pelo Instituto 

Ibope em 2011. Estudo revelou que 55% das pessoas consultadas 

são contra o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, contra 

45% a favor (DARDE, 2012, p. 211). 

 

Ainda, baseado na tese de doutorado “As apresentações sobre cidadania de gays, 

lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais no discurso jornalístico da Folha e do Estadão” 

(DARDE, 2012) percebe-se que esse grupo ainda não é recebido bem pela maioria da 

população, o que faz com que o jornalista tenha maior responsabilidade de noticiar todos 

os fatos que possam esclarecer as duvidas de quem ainda não é a favor de uniões civis ou 

leis que possam proteger toda essa minoria. 
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Muitas representações provêm de trabalhos profissionais que se 

dirigem a esse público ‘amador’; eu estou pensando em certos 

pedagogos, em popularizadores da ciência e em determinado tipo 

de jornalista (Moscovici, 1961/1976), cujos escritos tornam 

possível a qualquer um considerar-se um sociólogo, economista, 

físico, doutor ou psicólogo. (MOSCOVICI, 2003, p. 92) 

 

Ainda seguindo o artigo, o jornalismo precisa adotar uma postura mais radical, 

semelhante à proposta subversiva da teoria queer de que os preconceitos contra o grupo 

LGBT, e aqui especificamente contra o T, só podem ser superados quando houver uma 

contestação do discurso jornalístico sobre a heteronormatividade. 

 

Para uma melhor discussão sobre a diversidade sexual, os jornalistas devem 

procurar melhores fundamentos para se basearem e devem promover discussões que vão 

além da barreira entre o feminino e o masculino, considerando qualquer orientação sexual 

digna de respeito. 

 

Como Judith Butler afirma, a parcela trans é tudo o que podemos encontrar de 

mais subversivo a ordem estabelecida, mas entre a subversão e a marginalização há quase 

nenhuma divisão na vida dessas pessoas. Assim, contamos com estudiosos, jornalistas e 

comunicadores para que se empenham cada vez mais em acabar com esse grande 

preconceito que segue existindo apesar de termos uma variedade grande de informações, 

que segue crescendo cada dia mais. 

 

É importante, por fim, ressaltar o papel fundamental que a Internet tem em 

assuntos como esse, diferente da televisão e das mídias tradicionais analisadas aqui, nos 

sites, blogs e canais de Youtube, é possível encontrar uma gama extensa de produtos, 

textos e vídeos direcionados ao público trans e ao público que busca saber um pouco mais 

sobre esse contexto. 
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Resumo 

 

O artigo aborda a temática do racismo nas mídias digitais através da série Dear White 

People, ou Cara Gente Branca no Brasil. Analisou-se através do Twitter, rede social na 

qual houve o maior número de repercussões negativas durante o anúncio da produção, 

alguns discursos empregados pelos assinantes da companhia norte-americana Netflix 

acerca da repercussão da série no mundo. Na presente pesquisa busca-se discutir os 

motivos pelos quais a trama foi prematuramente julgada e quais foram seus impactos no 

Brasil. 
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Introdução 

A Netflix lançou a série Dear White People em abril de 2017, a produção é 

baseada em um filme de mesmo nome lançado em 2014, no entanto, a nova versão da 

companhia norte-americana de entretenimento é muito mais contundente por tratar de 

temas como racismo, preconceito e discriminação de maneira mais profunda, séria e 

sólida em comparação com a versão do longa-metragem13. 

A produção foi anunciada em 2015 e na época fez com que sua produtora sofresse 

boicote em massa nos Estados Unidos. O anúncio foi exibido durante a San Diego Comic- 

Con Internacional, principal evento de cultura geek do mundo, durante o vídeo que 

posteriormente foi divulgado na internet, havia uma mulher negra, aparentemente uma 

locutora de rádio, que discursava ao microfone uma lista de fantasias de Halloween 

totalmente aceitáveis às pessoas brancas. Na lista ela cita personagens como piratas, 

enfermeiros e enfermeiras ou até qualquer um dos 43 presidentes americanos, no final da 

sua fala no topo da lista de fantasias inaceitáveis está “eu“, a própria locutora. 

 

 

 
 

12 Estudante do 1° semestre do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie e voluntário no grupo de pesquisa Nós Pesquisa Criativa. 
13 A pesquisa é um recorte de um projeto desenvolvido na disciplina de Comunicação e Mídias Digitais da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), proposta pela mestra em Comunicação e Informação e 

doutora em Antropologia Social Sandra Rúbia Silva, desenvolvido com os discentes Luma Minikel de 

Oliveira e Wagner Tomazoni de Campos do 2º semestre do curso de Publicidade e Propaganda da UFSM. 

mailto:luccas.jatoba@gmail.com
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A mensagem é clara e objetiva causando até um certo impacto e estranhamento 

ao espectador. Como D' Avila e Perera (2017) descrevem, mesmo depois de se passado 

um século, a ‘semente’ do branqueamento parece ter germinado e gerado frutos ocultos 

na forma de se pensar sobre o contexto do negro na sociedade atual, por conta disto não 

é comum ao espectador ver uma produção com maioria negra como protagonista, ainda 

mais quando está se posiciona de forma contrária a ideia de estereotipagem étnica. 

Nas cenas seguintes são mostradas diversas imagens de pessoas brancas com o 

rosto pintado de preto e até sátiras brancas de personalidades negras, a mensagem é muito 

clara e critica diretamente a tradição da Blackface, que começou no século XIX nos shows 

de menestréis, nos quais atores brancos se pintavam de preto usando carvão de cortiça 

para representar personagens afro-americanos de forma pejorativa. Dessa maneira, além 

de reforçar estereótipos racistas, a atitude também impedia que pessoas negras 

participassem de apresentações teatrais. Com o crescimento dos movimentos dos direitos 

civis, que buscavam igualdade para afro-americanos, esse tipo de atitude começou a 

entrar em declínio, mas não foi completamente extinto. Para Stuart Hall (2006) 

desenvolveu-se um modo como os indivíduos são formados subjetivamente com base em 

sua participação nas relações sociais e inversamente o modo como os processos e as 

estruturas são sustentados pelos papéis que os indivíduos desempenham, ele cita ainda 

que esta internalização do exterior do sujeito, e essa externalização através do mundo 

social desenvolve o sujeito moderno. 

Justificativa 

Os novos meios de comunicação buscam ter a função social de estabelecer a 

produção de conteúdos cada vez mais diversificados, tanto em questões étnicas, de gênero 

e até mesmo religiosa. Mesmo que, por vezes, esses assuntos sejam veiculados na mídia 

televisiva, ainda é escassa a quantidade de programas que tratam desses temas de uma 

maneira não-satírica e que transmita também um bom conteúdo de entretenimento. 

Desta forma, buscamos discutir a importância desses movimentos na construção 

de novos conteúdos midiáticos no cenário atual. D' Avila e Perera (2017) enfatizam o 

quanto o material produzido pelos profissionais de comunicação tem o poder de indução 

a sociedade, da mesma forma que a publicidade possui quando propaga os valores 

emitidos por ela mesma como uma forma de impactar as pessoas através de mensagens 

oriundas de peças publicitárias. No entanto, tanto as campanhas publicitárias quanto a 
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produção original de séries, programas de TV ou reality shows deveriam ser reflexo do 

grande espelho que representa a sociedade. 

A sociedade é o foco central de qualquer produção comunicacional e por isso ela 

deve ser refletida da maneira mais clara possível, abordando seus grupos sociais e étnicos 

decentemente sem privilegiar ou subordinar nenhum grupo ao outro, desta forma, 

auxiliaremos cada vez mais na construção dos indivíduos. 

 
Objetivo 

Faz-se necessário que conteúdos como Dear White People, sejam cada vez mais 

disseminados na mídia, por isso, este artigo tem como objetivo realizar uma análise sobre 

a repercussão que a série trouxe em seu anúncio e discutir os motivos pelos quais assuntos 

que abordem a representatividade da imagem do negro é tão frágil nos meios digitais além 

de avaliar o impacto dessas repercussões no Brasil. 

Isso pois, olhando de uma maneira mais interna, no Brasil assim como dizem 

Salomão Jovino e Patrícia Schor (2016) a disputa por colocação no mercado de trabalho, 

durante o século XX. Na espacialidade citadina e na hierarquia institucional, fez com que 

as elites brancas e os medianos urbanos, desenvolvessem novas formas de exclusão ao 

negro e isso ainda se reflete mesmo em 2017 aos conteúdos midiáticos produzidos no 

país. 

Métodos 

Para a construção deste artigo e para analisar a repercussão que a série obteve 

optou-se pela utilização do método de pesquisa exploratória, que segundo Antônio Carlos 

Gil (2007) cita, as pesquisas exploratórias têm por objetivo proporcionar uma maior 

familiaridade com o problema de pesquisa, que no caso, foi a repercussão negativa no 

anúncio de Dear White People. Isto permite tornar mais explícita e a constituir hipóteses 

sobre a problemática de pesquisa. “Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo 

principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições” (GIL, 2007, p. 27). 

 
O Twitter como ferramenta de repercussão 

A comunicação hoje é essencial para verificar a recepção do público sobre um 

produto ou serviço de qualquer empresa e com a Netflix não poderia ser diferente. 

Quando se fala em redes sociais, o Facebook costuma ser a principal plataforma de 

comunicação lembrada pela maior parte dos usuários de internet no mundo. No entanto, 

uma outra plataforma muito conhecida principalmente pelo seu aspecto simplista é de 
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suma importância para analisar essa recepção. O Twitter é uma das maiores redes sociais 

do mundo, é reconhecida pelo imediatismo que a plataforma proporciona através de suas 

hashtags aos mais variados tipos de evento ou acontecimentos ao redor do globo, um 

exemplo de ferramenta que se encaixa muito bem na noção de rede multimodal defendida 

por Castells (2013), onde ele defende que o contra poder revolucionário, durante a 

revolução egípcia, expressou-se também por celulares, e diferentes frequências de 

transmissão, modens dial-up e outros meios para lidar com a repressão governamental 

conhecida como a “grande desconexão”. 

O Twitter se encaixa no termo de ‘rede multimodal’ principalmente por ser a principal 

plataforma que os usuários recorrem para expressar seus sentimentos sobre determinado 

assunto, no caso de Dear White People, houveram duas manifestações que mais se 

destacaram em seu anúncio, o de empoderamento pela comunidade negra e o de repressão 

por uma parcela da comunidade branca, sobre a premissa da série apresentada. Em seu 

sexto capítulo, Castells (2013) reflete sobre os capítulos anteriores e chega à conclusão 

que os movimentos sociais não surgem apenas como resultado da pobreza, mas dependem 

também de aspectos emocionais. É neste sentimento que as companhias esperam captar 

uma expectativa inicial sobre a proposta que estão apresentando ao público, no caso da 

Netflix, a companhia preferiu não se pronunciar oficialmente sobre as acusações de 

‘racismo reverso’ a qual foi acusada e focou em distribuir suas ações para que o público 

ao menos desse uma chance a produção. 

 
Repercussão 

Muitos espectadores se sentiram ofendidos com a premissa da série, tanto que até 

o momento da produção deste artigo, o teaser que foi apresentado para o anúncio da série 

possuía 4.972.022 visualizações com um pouco mais de 58 mil likes contra mais de 422 

mil deslikes no Youtube. O que rendeu os mais diversos comentários negativos no 

Twitter: 
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“A Netflix anunciou um novo show anti- 

branco (Dear White People) que promove 

o genocídio branco.Cancelei minha 

conta, faça o mesmo. #NoNetflix” 

(Twitter). 

 

 

 

 

 

Muitos comentários como o demostrado acima foram enviados ao Twitter, a onda 

de boicotes a empresa foi defendida por muitos usuários, acusando a companhia de 

promover o racismo reverso e até mesmo o genocídio de brancos. Houve também quem 

criticasse os atos de boicote a empresa, em entrevista Justin Simien, diretor do filme indie 

em que a série se baseia, agradeceu ao boicote das centenas de pessoas agradecendo por 

tornarem o teaser da série o vídeo mais visto da empresa, “Obrigado por me ajudarem a 

fazer o teaser da série se tornar o vídeo mais visto na história da Netflix!” (SIMIEN, 

2017). 

A igualdade se sente como opressão aos privilegiados e, 

portanto, três palavras benignas devem enviá-los em uma 

luta por sua própria existência, mas eles não estão em 

perigo real. Qual é o meu papel como artista? Criar 

Histórias. Histórias nos ensinam empatia. Eles nos colocam 

nas peles de outras pessoas. Todo o nosso conceito de 

realidade é baseado em histórias. Então conte sua história. 

Saia do armário. Escreva sua tese. Faça seu filme. Mas faça 

isso honestamente. Diga a verdade inconveniente. É a única 

coisa que nos salvou (SIMIEN, 2017). 

 
Com a repercussão, usuários no Twitter continuaram com a onda de 

cancelamentos, sempre culpando a companhia pelo conteúdo apresentado, e persistindo 

no chamado racismo reverso. 
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“Prezado #Netflix, Aqui está uma 

lista de maneiras aceitáveis de ser 

racista contra os brancos [...] Fim 

da lista [...]” (Twitter). 

 

 

 

 

 

A Série 

Com a liberação do polo de emissão na cultura pós-massiva, encontramos agora 

“um excesso de informação pela possibilidade de que cada um seja também produtor e 

emissor de conteúdo” (LEMOS, 2009, p. 39) e é isso que a protagonista Samantha faz na 

série, em seu programa de rádio a mesma busca transmitir aos seus colegas de faculdade 

fatos sobre como atitudes racistas e preconceituosas afetam os afrodescendentes. 

A série em questão encontrou no público brasileiro uma grande aceitação, e muito 

disso se deve ao fato de que no Brasil 54% da população se declara negra (SANZ, 2017), 

muitos sites que avaliam séries escreveram sobre Dear White People elogiando sua 

capacidade de abordar um assunto tão importante quanto o racismo de maneira que a 

população negra se sentisse representada nos episódios. A construção dos personagens e 

o amadurecimento da série são pontos que encontraram destaque nas críticas, pois a série 

inicia como se os conflitos girassem em torno da festa Blackface e então vemos em meio 

a isso assuntos realmente perturbadores como a violência policial contra negros e a 

discussão do colorismo (quanto mais escura for a pele, maior será o índice de preconceito 

que a pessoa irá sofrer). O que causou maior aprovação foi o fato de o elenco ser 

majoritariamente negro sendo está uma das primeiras séries a falar de racismo do ponto 

de vista da vítima ao invés do opressor. 

A série enfatiza que o racismo não está presente somente em insultos, 

xingamentos e violações de direitos, ela assume o compromisso de tratar também sobre 

o racismo estrutural, aquele que segundo Valter Silvério (2002) entende-se como os 

padrões socioeconômicos divergentes que existe entre as pessoas, em decorrência de 

injustiças sociais, educação deficiente e/ou insuficiente além dos preconceitos que 

interferem e influenciam as perspectivas de vida das pessoas. No Brasil, para se ter uma 

ideia, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 os 
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trabalhadores negros ganharam, em média, 59% do rendimento das pessoas brancas e 

quando se trata das mulheres negras esse número é ainda pior, onde elas chegaram a 

receber apenas cerca de 39% do salário de um homem branco. O racismo estrutural está 

presente desde a linguagem até as crenças e costumes, durante a trama, são mostrados o 

reitor da universidade e seu filho que também são pessoas negras, entretanto, este fato 

não inibe que na universidade, ainda assim, ocorram casos de racismo e preconceito. 

Vamos destacar aqui uma das cenas mais marcantes durante o desenvolvimento 

da série e que ocorreu no quinto episódio. O personagem de Marque Richardson – Reggie 

- está em uma festa com outros estudantes, em sua maioria brancos. Está tudo tranquilo, 

ele está dançando e se divertindo, até que um amigo branco dele chamado Addison, 

cantando a letra de uma canção de hip-hop, solta o termo nigga (um termo pejorativo aos 

negros norte-americanos). Reggie lhe pede para não repetir. Addison explica que ele não 

usa esse termo "na realidade", mas apenas está cantando a letra da música, ele insiste que 

da mesma forma dizer esse termo continua soando de maneira preconceituosa. 

Reggie se expressa perfeitamente quando pede para que seu amigo apenas não diga 

“nigga”, justamente por soar negativamente para ele, ainda tenta justificar o incomodo 

perguntando como seu colega de turma se sentiria se ao invés disso ele dissesse “honky” 

ou “cracker” (termos pejorativos usados por negros contra brancos). Mesmo assim, 

Addison não entende, e a conversa rapidamente ganha um tom de nervosismo, com 

Addison insistindo que não tem nada demais em dizer isso, já que trata-se “apenas” de 

uma palavra e observando que foi legal com Reggie, deixando-o participar da festa em 

sua casa, e lamentando que devido à correção política "a gente não pode nem mais se 

divertir", a discussão de Reggie e Addison leva um dos presentes à festa a chamar a 

polícia, e é então que vemos Reggie em estado de choque olhando direto para o cano da 

arma de um policial, cena comum na vida dos jovens negros tanto nos Estados Unidos 

quanto no Brasil. 

Dear White People aborda assuntos essenciais a serem debatidos e mesmo assim 

sofreu boicote nos Estados Unidos, muitas pessoas postavam campanhas sobre 

“genocídio branco” em suas redes sociais e não viam a importância que a série possuía 

para abrir debates sobre a situação racial na américa do norte e no mundo, o post da 

blogueira Gabriela Moura intitulado “Dear White People e o silêncio ensurdecedor da 

internet” comenta exatamente sobre isso já que “Se, por um lado, 13 Reasons Why (no 

português “Os Treze Porquês”) acendeu os debates sobre comportamento suicida, por 

outro, Dear White People poderia ser um pontapé inicial para falar sobre raça.” (2017). 
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O site Omelete em seu post abordou um ponto alto da trama, na mesma o 

namorado de Samantha, Gabe, que é branco, reflete sobre como ele se sente 

desconfortável com algumas situações e mesmo assim ele compreende que o que ele 

passa não se compara ao que os negros sofrem todos os dias. Como Rafael Gonzaga 

escritora da publicação coloca “a série não o glorifica por isso, nem o eleva ao status de 

herói só por ser alguém razoável”. (2017), e ainda demonstra que não são apenas os 

afrodescendentes que sofrem com estereótipos, os latinos, asiáticos e diversas outras 

culturas passam por isso cotidianamente. 

 
Brasil 

É fato que Dear White People aborda as inúmeras possibilidades de manifestações 

do racismo, no entanto, se a motivação inicial da série são os casos de blackface em festas 

universitárias norte-americanas, no Brasil temos o mesmo blackface racista em festas, 

produções de emissoras nacionais e até mesmo no Carnaval. A série é uma oportunidade 

de identificar o quanto as produções nacionais fogem totalmente da realidade do país de 

maioria negra, outros exemplos como "Todo Mundo Odeia o Chris", "Um Maluco no 

Pedaço", "As Visões da Raven", são séries que fazem parte do imaginário negro brasileiro 

que infelizmente é construído na identificação com personagens de fora do país. Segundo 

o artigo de Salomão Jovino e Patrícia Schor, Representações e estereotipias negras: 

 
O fato de que a linguagem anda de mãos dadas com o racismo 

sistêmico e o (re)produz, é notório. Este casamento deu-se tanto 

nas sociedades coloniais assim como nas antigas metrópoles. Em 

ambas, as línguas estão permeadas pelo medo do negro, que produz 

termos linguísticos associados à rejeição e ao escárnio. (JOVINO 

e SCHOR, 2016, p. 71). 

 
A série em si é um resultado claro de como dito por Matheus Vieira e Ana Lucia 

(2017) das novas percepções de leitura dos sujeitos “pós-modernos” que lutam pelo seu 

direito de significar. Atualmente os indivíduos pós-modernos emergentes, lutam para 

abrir um espaço de discussão dos estereótipos relacionados a sua imagem no meio social. 

No Brasil esse papel de identificação vem sendo apoiado cada vez mais por grandes 

corporações que expressam por meio de seus canais de comunicação a importância do 

“significar” em campanhas, produtos e serviços. Entretanto, ainda é escassa nos veículos 

de grande mídia o mesmo esforço de ressignificar a presença e atuação dos indivíduos 

negros no país, o que para Matheus Vieira e Ana Lucia (2017) é algo inaceitável, visto 
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que os meios de comunicação são também canais de construção de imaginários 

correspondentes ao sentimento ideológico e possuem a capacidade de criar e modificar 

estas representações, tendo em vista que cabe a indústria cultural brasileira definir o que 

é e o que não é discutido e reproduzido nestas narrativas. 

Dear White People encontrou no país uma legião de fãs por diversos fatores, entre 

eles o fato de mostrar o negro como um indivíduo único e não somente como um grupo 

étnico da sociedade, a série tem o cuidado em mostrar as individualidades de seus 

personagens para muito além da estereotipagem, fato importantíssimo conforme descrito 

por Stuart Hall (2006) a relação do indivíduo, com os sistemas simbólicos é importante 

para que haja uma entrada deste nos sistemas de representação simbólica a qual inclui a 

língua, cultura e diferença sexual que infelizmente ainda não são presentes 

cotidianamente nas produções brasileiras de entretenimento, o que causou uma atração 

da série pelo público brasileiro justamente por se sentir representado de maneira decente 

em uma produção de alcance global. 

 
Como os negros brasileiros reagiram a Dear White People na internet 

 
Após o período conturbado que antecedeu o lançamento oficial do seriado pela 

Netflix, a atitude defensiva por parte daqueles que se diziam vítimas de um “racismo 

reverso” perdeu um tanto de seu protagonismo para outro fato: o de que a série não estava 

gerando tantas discussões nas plataformas online quanto outras distribuídas pela mesma 

empresa e que também tratavam de assuntos considerados “tabu”. Por ter sido 

disponibilizada pouco antes da web série abordada nesse artigo, a também americana, e 

protagonizada por atores brancos, 13 Reasons Why acabou sendo o maior alvo de 

comparações nesse sentido. 

De acordo com a ferramenta Google Trends, que tem por finalidade mostrar em 

quais datas determinado termo foi mais pesquisado e ainda comparar, nessas datas, o quão 

foram pesquisados com relação à outros termos, o seriado que trata sobre racismo em 

uma universidade americana teve uma porcentagem de pesquisa no Google, no mesmo 

espaço temporal e no Brasil, de cerca de 7,4% quando comparada à 13 Reasons Why que 

detêm os demais 92,6% -- ainda que esse valor tenha sido considerado na data de maior 

popularidade tanto do termo de pesquisa “Dear White People” quanto de “Cara Gente 

Branca”. Para os internautas negros, principalmente aqueles envolvidos em atividades 



169 
 

jornalísticas em blogs ou mesmo em redes sociais como o Facebook e o Twitter essa 

diferença de repercussão tem um fundo racista. 

Observamos então que para as pessoas negras que criam conteúdos virtuais 

opinativos, o fato da repercussão da série ter sido maior entre aqueles que acreditam que 

ela propaga valores de um suposto “racismo reverso” do que discussões sobre o racismo 

institucional, a violência policial (tema tratado em Dear White People) e diversos outros 

tópicos interessantes à causa negra é ancorado no fato de que as discussões nessa temática 

ainda são vistas como tabu. Como já foi anteriormente abordado nesse texto, observa-se 

um medo entre as pessoas que se reconhecem como branca em admitir que possam estar 

sendo racistas, muito maior inclusive do que a vontade dessas em discutir formas de 

resolver problemas gerados por uma sociedade que discrimina, de forma até mesmo 

discreta, a população negra – que é inclusive a maioria no Brasil. Esse fato já foi discutido 

por Sylvia da Silveira Nunes, doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento 

Humano pela Universidade de São Paulo, em um de seus artigos intitulado “Racismo no 

Brasil: tentativas de disfarce de uma violência explícita”. 

Em seu artigo, Nunes considera, assim como as blogueiras anteriormente citadas, 

que o brasileiro se recusa a enxergar o seu próprio racismo, e que, inclusive, se esforça 

para fazer com que o tema seja invalidado. Para ela somos uma sociedade em que a 

desigualdade racial é arraigada e as tentativas de apagar a memória da barbárie contra os 

escravos são permanentes, quer pela eliminação de documentos, quer pela disseminação 

do mito da democracia racial (NUNES, 2016, Psicologia USP). Ela reforça, também, que 

o racismo está extremamente institucionalizado em nossa sociedade – quando diz que 

Apesar do discurso que nega ou ameniza a presença do preconceito e da discriminação 

racial no país, não é difícil ver manifestações de racismo no dia-a-dia da vida social 

brasileira (NUNES, 2016, Psicologia USP), e que existe pouco ou nenhum esforço em 

expô-lo, discuti-lo ou fazer algo para que seja combatido. 

Resultados 

Por fim de acordo com a pesquisa bibliográfica realizada e através da interpretação 

retirada da web série Dear White People, é visto que no Brasil ainda se falta a evolução 

na forma de se elaborar conteúdos midiáticos que possuam diversidade étnica, de gênero 

e credo. A Netflix embora seja uma plataforma que busca preencher uma demanda de 

representatividade no mercado, é necessário que se leve em consideração também seus 

interesses econômicos por este fato. Vemos assim que a política de identidade está cada 
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vez mais avançada na linguagem da mídia globalmente, fato esse que Stuart Hall (2006) 

defende no qual diz que a integração global vem aumentando significativamente e 

acelerando os fluxos e os laços entre a sociedade. 

 
Considerações Finais 

Devido a todos os assuntos tratados na série, racismo, sexualidade, auto 

segregação, preconceito, estereótipos, a mesma encontrou a barreira da surdez mundial 

onde falar sobre esses termos é desnecessário pois “somos todos iguais”. Muitos alegaram 

que a série estaria incitando o racismo com os brancos pelo seu tom pejorativamente 

satírico e que isso só aumentaria o preconceito entre raças. Mas como a protagonista diz, 

“quando negros se juntam na cantina os brancos dizem que é auto segregação. Não 

importa que os brancos sempre se juntem”. E a reflexão mais importante que a série traz, 

por que quando negros ganham voz e criticam brancos eles estão cometendo atos racistas 

e quando brancos rechaçam os negros eles estão apenas brincando, e estes devem aceitar. 
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Resumo 

 
O presente trabalho analisou a estrutura do Programa Eli Corrêa, atualmente no ar na 

Rádio Capital AM, a fim de identificar o modo como o ouvinte é inserido na programação 

por meio da sessão Que Saudade de Você, e de que forma este objeto de análise influencia 

a vida de seu público. Após os estudos empreendidos, foi produzida uma peça jornalística 

– série de três reportagens radiofônicas – que explorou diferentes visões da relação e 

interação entre o programa e seus ouvintes. Para tal, foram realizadas entrevistas com 

membros da produção do Programa Eli Corrêa; com Aparecida Molenzani, ouvinte fiel 

do programa e participante do quadro analisado; e com Eli Corrêa, que, devido a sua vasta 

experiência em rádio, falou não apenas sobre o programa que comanda, mas também 

sobre a realidade e futuro do rádio AM no Brasil. 

 

Palavras-chave: Rádio AM; Eli Corrêa; interação radiofônica; ouvinte. 

 
 

Introdução 

 

Presente no Brasil desde 1922 nas comemorações do centenário da Independência 

e, na prática, desde 1923, o rádio assume os mais diferentes papéis sociais e sua função 

vai do entretenimento à informação. 

No início, a programação das emissoras AM, as primeiras que surgiram no país, 

era elitista, com conteúdo pouco abrangente a toda a população. A programação era 

organizada e financiada pela alta burguesia – eram as chamadas Rádio Clubes ou Rádio 

Sociedades. O preço para a aquisição de um aparelho e o conteúdo veiculado eram 

barreiras que marginalizavam a grande massa em relação ao novo meio que surgia. 

Na década de 1930, a inserção publicitária na programação inicia a popularização do rádio 

no Brasil. A limitação de um conteúdo estritamente informativo e educativo é deixada de 

lado e o rádio se abre para algo mais popular, com lazer e entretenimento. 

É com o surgimento da Rádio Nacional em 1936, que este cenário se transforma. 

Por meio de uma programação que se aproxima do público ouvinte, o rádio se torna 

efetivamente um meio de comunicação que alcança a grande massa. 

O rádio AM passou por momentos difíceis. Sofreu discriminação e preconceito 

durante o crescimento da popularidade do FM. Com a presença maciça de músicas, 

inclusive internacionais, o rádio FM ganhou muito espaço entre o público jovem e o AM 

mailto:helenafonsecafs@gmail.com.br
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foi deixado de lado. Além disso, a chegada da televisão ao Brasil na década de 1950 

abalou a popularidade do AM frente à população brasileira. 

No entanto, o rádio AM tem seu público fiel e, por isso, a programação busca se 

aproximar o máximo possível de seus ouvintes. Esta proximidade permitiu ao rádio AM 

acumular a função de prestação de serviços frente ao público. 

O rádio é um meio de comunicação que se integra e acompanha o ritmo do 

ambiente no qual se insere. Seu papel se adéqua às demandas do público com o passar do 

dia. Neste contexto, surge o “ouvinte-repórter”, que assume a função de munir a emissora 

com informações que serão repassadas a outros indivíduos, resultando num 

aproveitamento de tempo eficiente (MENEZES, 2007). 

José Eugenio de Oliveira Menezes (2007) ainda destaca que as emissoras não 

necessariamente veiculam apenas informações ligadas a prestação de serviços, ou seja, 

ainda no contexto do “ouvinte-repórter”, não é apenas a função informativa que o público 

assume. Programas tradicionais da rádio AM baseiam grande parte de sua programação 

em conteúdos gerados pelos ouvintes, desde denúncias, que resultarão em prestação de 

serviços, até histórias pessoais, que serão “trabalhadas” pela produção. 

Partindo deste ponto, a presente pesquisa explorou a relação do Rádio AM com a 

vida do ouvinte. Para tal, o objeto estudo foi o Programa Eli Corrêa, no ar pela Rádio 

Capital AM, por meio do qual foi possível responder à seguinte pergunta-problema: Qual 

é a importância da inserção do ouvinte no Programa Eli Corrêa e que impacto é causado 

na vida deste público? 

Eli Corrêa é locutor desde os 16 anos e já conduziu programas em grandes 

emissoras de rádio, dentre elas Rádio São Paulo, Rádio Tupi e Rádio Globo. Atualmente 

conduz o programa que leva seu próprio nome na Rádio Capital AM. O programa tem 

formato majoritariamente de entretenimento, com massiva participação e interação com 

seu público, inclusive por meio de cartas enviadas à produção. 

Foi em uma destas cartas que surgiu uma sessão no programa atualmente chamada 

Que Saudade de Você, uma maneira encontrada por Eli de inserir seu ouvinte no conteúdo 

do programa. Nesta sessão, o ouvinte envia histórias com recados saudosos que são lidos 

no ar por Eli. O formato permitiu ao quadro permanecer por mais de 40 anos ininterruptos 

no ar. 

A partir deste objeto de estudo, surgiram os objetivos da pesquisa: observar o 

modus operandi da produção do Programa Eli Corrêa, identificar a maneira que este 

desenvolve o relacionamento com seu ouvinte por meio da sessão Que Saudade de Você, 
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conhecer um ouvinte que retrate essa relação e produzir, ao final, uma peça jornalística – 

série de três reportagens radiofônicas – explorando qual a característica do objeto de 

estudo que permite que haja uma relação tão próxima entre o apresentador e seus 

ouvintes. 

A série resultante da pesquisa é composta de três reportagens que abordam o 

processo de interação entre Eli Corrêa e seus ouvintes. Cada uma, porém, foi construída 

a partir de uma diferente ótica, de modo que as reportagens se tornaram, ao final, 

complementares. 

É importante destacar que no dia 7 de novembro de 2013, a ex-presidente da 

República Dilma Rousseff assinou o decreto que autoriza a migração das rádios que 

operam na faixa AM para o espectro do FM. É neste contexto de mudanças que a Rádio 

Capital AM, e consequentemente o Programa Eli Corrêa, estão inseridos. Apesar de este 

ser um processo longo e burocrático, este trabalho não ignorou o momento de grande 

importância pelo qual o rádio brasileiro passa, de modo que a pesquisa também abordou 

a partir da ótica do radialista, de sua produção e de jornalistas ex-colegas de Eli Corrêa, 

quais são as expectativas e mudanças previstas para este momento de transição. 

Com uma pluralidade de pontos de vista e opiniões, o trabalho pôde construir uma 

narrativa completa sobre seu objeto de estudo, explorando a interação com ouvinte por 

meio de um espaço específico ocupado por este indivíduo na programação (sessão Que 

Saudade de Você), além de traçar um breve panorama do que profissionais da área 

pensam a respeito do futuro do rádio AM brasileiro, com a migração das emissoras para 

o espectro FM. 

 

O rádio am no brasil 

 

O objeto de estudo deste trabalho – Programa Eli Corrêa – está inserido em um 

cenário muito mais amplo: o rádio AM brasileiro. Desta maneira, torna-se fundamental 

caracteriza-lo e contextualiza-lo para que se saiba de quem forma o objeto se adéqua e 

corresponde às características de seu meio. 

Historicamente, o rádio não surgiu como um meio de comunicação da grande 

massa, mas sim da elite. Era uma realidade apenas para aqueles que tivessem condições 

de trazer um aparelho receptor do exterior, muito caro na época, e de pagar as 

mensalidades da manutenção de seu funcionamento. 
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No entanto, não era apenas a questão financeira que limitava o acesso da grande 

massa ao novo meio de comunicação que surgia. A programação das chamadas Rádio 

Clubes ou Rádio Sociedades era elitista e não atendia o objetivo inicial a que se 

propunham seus fundadores: “Levar a cada canto um pouco de educação, de ensino e de 

alegria” (ORTRIWANO, 1985, p.14). 

Com a inserção publicitária na programação, o rádio deixa de lado o conceito de 

transmitir mensagens estritamente culturais e educativas e se transforma em um meio de 

comunicação mais popular, uma vez que se volta também ao lazer e diversão 

(ORTRIWANO, 1985). A partir desta mudança, as emissoras passam a se organizar como 

empresas e, portanto, disputar a audiência do público. 

Com a Revolução de 1930, o Brasil passou a ter a necessidade de firmar os 

produtos nacionais no mercado interno. Neste contexto, o rádio mostra-se uma ferramenta 

eficaz para o incentivo do consumo no país e isso impulsionou sua difusão. Neste 

momento nasce no Brasil o rádio comercial, que assume funções bastante ligadas ao 

desenvolvimento econômico e político do país. 

Para cumprir as novas tarefas que lhe foram atribuídas por conta de sua difusão, 

foi preciso que o rádio deixasse de lado o improviso e passasse por um processo de 

profissionalização. Para isso, estruturou-se como uma empresa e começou a investir em 

contratações de produtores e artistas (ORTRIWANO, 1985). 

Neste cenário de desenvolvimento do rádio no Brasil, surge, às 21h do dia 12 de 

setembro de 1936, a emissora que se tornaria a principal da história do Brasil: a Rádio 

Nacional do Rio de Janeiro. Com uma estrutura muito maior quando comparada às outras 

emissoras, a Rádio Nacional contava com seis estúdios e mais de duas centenas de 

artistas, além de profissionais voltados para o jornalismo (locutores, repórteres, redatores, 

etc.) e funcionários da parte administrativa (ORTRIWANO, 1985). 

Dada sua potência e enorme capacidade de alcance, o governo decidiu que a Rádio 

Nacional deveria servir de instrumento em benefício do regime. Em 1940, Getúlio Vargas 

decretou a encampação da empresa A Noite – proprietária da emissora. 

A busca constante por uma relação aproximada com os ouvintes se manteve como 

um traço importante do perfil do rádio AM, ressaltado por Mônica Rebeca Ferrari Nunes 

em O mito do rádio: “O rádio AM assume o papel de companheiro de todo cidadão. Sua 

tarefa é informar, com rapidez e seriedade, e, também, prestar serviços ao grupo social” 

(NUNES, 2004, p. 15). 
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As diferenças entre o AM e o FM não são poucas. Num primeiro momento, o 

rádio FM se focou na transmissão de músicas, e em 1991, com a rádio CBN, o noticiário 

foi inserido em sua na programação, ainda que sutilmente. Já o perfil do rádio AM 

permaneceu atrelado às características iniciais, trazendo informação de serviço público e, 

de certa forma, também o conteúdo jornalístico. O foco, porém, foi mantido em um perfil 

sempre mais humanizado, próximo do ouvinte e de suas necessidades. 

De um modo geral, o perfil atual do rádio brasileiro é assim delineado 

pela literatura específica: as transmissões em AM são responsáveis pela 

informação e pela prestação de serviços, já que o rádio jornalismo é 

carro-chefe em muitas emissoras. (NUNES, 2004, p. 15) 

Para Eli Corrêa (2016), a proximidade criada com o público é grande responsável pela 

permanência do rádio AM, apesar do desenvolvimento tecnológico: “Desde quando foi 

implantado, o rádio AM tem obedecido a um critério de estar ao lado das pessoas. Fazendo com 

que elas jamais se sintam sós” (CORRÊA, 2016) 14. 

Este conceito rege a idealização, construção e produção dos programas AM de 

uma maneira geral. Com o Programa Eli Corrêa não é diferente. A voz do público é 

importante, valorizada e ativa. 

Eli Corrêa 

 

Antônio Eli Corrêa nasceu em Sertaneja, interior do Paraná (ELICORRÊA, 2016, 

online). Aos 16 anos, ele e sua família foram morar em Barra Bonita, no interior de São 

Paulo, onde abriram uma sorveteria. Em um dia que a família viajou e o jovem ficou 

responsável pelo estabelecimento, a rádio local anunciou teste para locutores e Eli não 

perdeu a oportunidade: fechou as portas da sorveteria para ir ao teste. Naquele dia, Eli 

Corrêa definiu sua carreira passando no teste da rádio da pequena cidade. 

Em 1972, aos 20 anos, mudou-se para a capital, onde ingressou na Rádio São 

Paulo. Foi nesta época que começou a usar o jargão que se tornaria famoso por todo o 

Brasil: “Oi, gente!”. Foi com essa marca registrada que Eli Corrêa se consagrou um 

reconhecido radialista brasileiro. 

Com o sucesso, foi convidado para ingressar na Rádio Tupi, uma das maiores 

emissoras de São Paulo, onde trabalhavam os melhores comunicadores de rádio da época. 

Ao longo de sua carreira, trabalhou ainda nas rádios Globo e Record – as maiores da 

capital paulista. 

 
 

14 O radialista Eli Corrêa em entrevista à autora deste trabalho em 01/04/2016. 
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Foi na Rádio Record, que um amigo, Francisco Paes de Barros, deu a Eli Corrêa 

o apelido que o acompanha até hoje: Homem Sorriso do Rádio. Eli trabalhou ainda na 

Rádio América, até que em 2002 ingressou, em sua segunda passagem, na Rádio Capital 

AM, emissora onde permanece até hoje. 

Uma das marcas mais fortes de Eli Corrêa é o tradicional quadro da “Carta da 

Saudade”, atualmente intitulada de sessão Que Saudade de Você. Neste quadro, Eli narra 

histórias enviadas pelos ouvintes. A leitura é realizada com uma carga de emoção, que é 

uma das maneiras que o apresentador encontrou de criar um vínculo afetivo com seu 

público. 

A maneira de conduzir o programa mantém seu público sempre fiel ao seu 

trabalho. No ar há mais de 47 anos ininterruptos, Eli Corrêa apresenta seus programas 

sempre ao vivo. Atualmente vai ao ar de segunda a sexta-feira em dois horários – das 

05h00 às 08h e das 12h às 15h –, além de uma edição aos sábados das 6h às 9h. Aos 

domingos, apresenta também o programa musical Sucesso de Todos os Tempos, 

acompanhado de sua esposa Cinthia Corrêa. 

 
O ouvinte na interação radiofônica 

 

Como apresentado anteriormente, quando surgiu no Brasil, o rádio ainda se 

mantinha  como  um   meio   distante   de   seu   público.   Naquela   época,  limitava-   

se apenas ao modelo tradicional e unidirecional de comunicação: emissor-meio- 

receptor, esquema que não favorece a integração das partes e acaba por criar uma 

barreira hierárquica e unidirecional entre elas. Para Emílio Prado (1989), estas são 

características que impedem a comunicação efetiva: “Um meio organizado sobre este 

esquema não é um meio de comunicação, mas um canal de distribuição de mensagens- 

mercadoria” (PRADO, 1989, p.18). 

Num primeiro momento, era difícil imaginar uma forma de trazer o receptor para 

dentro do universo de um meio de comunicação como o rádio, onde não é possível nem 

sequer enxergar o emissor. 

Com a instalação de auditórios nos programas das emissoras AM na década de 

1930, pela primeira vez o ouvinte sentiu-se parte deste universo. Este acontecimento 

foium importante marco na trajetória radiofônica brasileira, todavia ainda não firmava 

uma participação ativa do público. 
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Ainda que os auditórios tenham trazido o público para mais perto dos programas, 

persistia certa barreira quando a questão era integração e interatividade. Apesar de já estar 

fisicamente inserido no rádio, o ouvinte ainda ocupava o papel de mero espectador 

daquilo que era apresentado. Sua posição se assemelhava mais a um espectador de teatro 

do que um espectador realmente ativo e participativo. 

O ouvinte se tornou de fato parte importante da programação a partir do momento 

que o rádio precisa se reinventar, devido à chegada da televisão, e opta por seguir o 

caminho da prestação de serviços de utilidade pública. 

Com esse novo rumo, as necessidades do público começam realmente a pautar a 

programação radiofônica, com maior efetividade na rádio AM, que prioriza um conteúdo 

informativo/entretenimento participativo ao conteúdo musical – inclusive por questões 

técnicas de qualidade de som. 

Antigamente, os programas AM chamavam seus ouvintes a participar da 

programação por meio de cartas. O desenvolvimento tecnológico permitiu o surgimento 

de novas formas de integrar o ouvinte ao universo radiofônico. 

As mídias sociais mudaram a maneira das pessoas se relacionarem e os o rádio 

AM precisou se adaptar a essas mudanças. As emissoras precisaram penetrar o mundo 

virtual e a participação do público mudou para melhor: ficou mais dinâmica, mais fácil e 

mais rápida. Em lugar de cartas físicas, os ouvintes passaram a participar dos programas 

por meio de e-mails, mensagens pelo Facebook ou até mesmo por aplicativos de 

mensagens como o WhatsApp. 

Nós não recebemos mais cartas praticamente. Eu recebia uma 

média de 500 cartas por semana, chegava a duas mil cartas por 

mês. Hoje você recebe tudo através ou de e-mail, ou através de 

WhatsApp, enfim, através dessas redes sociais. Hoje você tem 

que passar por essa adaptação, senão você ‘tá’ fora do mercado. 

(CORRÊA, 2016) 15 

Apesar das novas tecnologias, o rádio não foi deixado para trás. Pelo contrário, 

mais uma vez foi capaz de se reinventar e integrar as novas mídias à sua antiga tradição, 

resultando em uma comunicação multiplataforma, com a essência do rádio preservada. 

 

 

 

 
 

15 O radialista Eli Corrêa em entrevista à autora deste trabalho em 01/04/2016. 
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No contexto da pesquisa empreendida, já existem estudos que analisam a relação, 

interação e papel do ouvinte na comunicação pelo meio radiofônico, analisando as 

diferentes posições que o receptor pode assumir. 

Mirian Quadros faz em seu artigo O ouvinte no rádio: uma análise histórico- 

descritiva da interatividade radiofônica (2013) uma profunda análise de como acontece 

a interação do espectador com os programas e conteúdos da mídia rádio. 

Partindo do princípio da definição de interação, Quadros (2013) explica que, 

apesar do termo ser diretamente associado aos avanços tecnológicos e meios modernos 

de comunicação, a essência do termo está nas relações humanas, independentemente de 

sua mediação pela máquina ou não. 

Para tal, a autora ainda destaca uma característica do rádio importante a este 

estudo exploratório e analítico: “mesmo configurando-se como meio de comunicação de 

caráter massivo, o rádio carrega consigo a marca da interatividade, mantendo uma estreita 

relação com seu público” (QUADROS, 2013, p. 2). 

Para embasar seu estudo, Quadros faz uso da perspectiva de Luciano Klöckner 

(2011) voltada à comunicação radiofônica. Segundo o pesquisador, existe diferença entre 

interatividade e participação. Interatividade é mais efetiva em relação ao ouvinte do que 

sua simples participação. 

Este último conceito poderia se limitar, por exemplo, a uma simples menção do 

nome do ouvinte durante a programação, diferente da interação que demanda vontade em 

fazer/se tornar parte daquilo que é veiculado. 

O surgimento de rádios comunitárias também foi um importante marco para a 

democratização. Em sua dissertação de mestrado, Rádio Comunitária: possibilidade para 

a cidadania (2007), Mônica Aguiar Costa as define como pequenas estações de 

transmissão que dão voz a comunidades por meio da divulgação de ideias e manifestações 

culturais: “A função da rádio comunitária é: disseminar as informações, promover 

debates junto à população (...) e por fim auxiliar na ampliação do exercício da cidadania” 

(COSTA, 2007, p. 43). 

Muito se fala da internet como uma ferramenta inovadora que dá voz a quem 

nunca a teve. Contudo, é importante lembrar e destacar que desde seu início o rádio busca, 

das mais diferentes maneiras, se manter próximo de seu receptor – nesse caso, o ouvinte 

– e dar a ele a voz e o espaço que buscam no cenário da comunicação de massa. 
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Ainda não foi possível atingir o ideal de interatividade no rádio. Ainda é uma 

comunicação de certa forma filtrada e selecionada. O Programa Eli Corrêa, porém, busca 

dia após dia se aproximar da interatividade plena. Tomando como exemplo a sessão Que 

Saudade de Você, a participação do público não se limita apenas ao envio das cartas. 

Após a narração de Eli, o ouvinte entra ao vivo, acrescentando informações e comentando 

a narrativa. Desta forma, o programa demonstra que não quer deixar seu público na 

posição de um mero receptor, mas pelo contrário, procura envolvê-lo de maneira mais 

ativa e, de fato, mais interativa. 

A estrutura da reportagem no rádio 

 

Esta pesquisa teve dentre seus objetivos a produção uma peça jornalística. O 

formato escolhido – série de reportagens radiofônicas – proporcionou ao trabalho a 

possibilidade do emprego da metalinguagem, uma vez que foi elaborado um produto 

radiofônico que falou sobre o universo do rádio, mais especificamente de sua interação 

com o ouvinte. Para que se tornasse possível construir uma narrativa adequada ao meio 

na produção da peça, foi imprescindível aprofundar as pesquisas sobre o formato de texto 

adequado para esta mídia. 

No contexto da construção do texto, alguns livros são importantes ao 

aperfeiçoamento técnico para uma redação própria para o meio. Dentre eles, os lovros 

Manual de Radiojornalismo, de Heródoto Barbeiro e Paulo Roberto Lima (2001), e 

Estrutura da informação radiofônica, de Emílio Prado (1989), trazem subsídios que 

viabilizaram o aprendizado de técnicas para um texto adequado às reportagens de rádio. 

Textos concisos com linguagem clara e objetiva se fazem fundamentais em 

qualquer veículo jornalístico. Pela velocidade do rádio, porém, algumas outras 

habilidades se fazem necessárias. 

O que difere o texto do rádio em relação aos veículos da imprensa 

escrita é a instantaneidade do meio. O ouvinte tem uma chance 

de entender o que está sendo dito. Lembre-se que a mensagem 

no rádio se “dissolve” no momento em que é levada ao ar. 

(BARBEIRO; LIMA, 2001, p. 62) 

Ao propor-se escrever um texto jornalístico para rádio, é preciso ter em mente 

uma questão muito importante: o texto precisa ser pensado e elaborado para ser ouvido, 

e não lido. A reportagem, portanto, deve ser redigida para ser narrada, de modo que o 

vocabulário escolhido seja o mais próximo possível do coloquial, obviamente mantendo 
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sempre a forma correta, porém com palavras que se aproximem da realidade da língua 

falada: 

As mesmas características que fazem do rádio o meio 

informativo por excelência, influem e determinam a 

estrutura da informação radiofônica que tem duas 

características essenciais: brevidade e simplicidade. 

(PRADO, 1989, p.29) 

Ao se produzir um texto para qualquer meio de comunicação, o redator deve 

sempre ter em mente o conceito de clareza. O objetivo de todo emissor de informação é 

que sua mensagem seja não apenas recebida, porém seja principalmente compreendida. 

Só assim, com a total compreensão da mensagem, é que a comunicação efetiva ocorre. 

Após a obtenção de informações por meio da investigação, é chegada a hora de 

pensar na construção da reportagem em si. Este é um gênero jornalístico muito rico por 

não ter um fundamento rígido e imutável. A ausência de uma estrutura fixa no gênero da 

reportagem abre espaço para a criatividade em sua elaboração, sem esquecer, porém, de 

que se trata de uma narrativa informativa. 

A narrativa jornalística que guiou a construção da série de reportagens resultante 

deste estudo precisou ser cautelosa na escolha de suas estruturas. Foi fundamental o 

emprego de uma linguagem clara e objetiva, com um vocabulário de fácil e rápida 

compreensão por parte do ouvinte e que levou em conta as características do meio. 

Além destas características básicas, foi importante levar em conta o estilo 

narrativo do programa que é o objeto de estudo. Esta atenção foi fundamental para que, 

no momento da construção e produção da peça, houvesse coerência tanto com o público 

ouvinte, como com as personagens e cenários que compuseram a série de reportagens. 

 
Narrativa storytelling 

 

Todas as reportagens foram elaboradas com base na redação mais adequada para 

o meio rádio, no entanto, há diferenças estruturais entre elas. Como já descrito 

anteriormente, em duas das reportagens da série, optou-se por seguir a narrativa mais 

tradicional da estrutura de reportagens no cenário do radiojornalismo. Em uma delas, 

porém, foi escolhida a utilização do recurso da narrativa storytelling, em inglês, “contar 

histórias”. Este modelo foi utilizado para a construção da reportagem que pretende focar 

no ouvinte. 
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Como nesta reportagem a abordagem foi centrada no receptor, agora ativo – ou 

seja, que também se tornou emissor de informação por meio da interação – a narrativa 

storytelling foi compreendida como a melhor opção por trazer uma linguagem que se 

assemelha à linguagem de uma conversa. 

O objetivo deste recurso narrativo aplicado à redação jornalística é falar sobre e 

narrar o fato ou o tema escolhido de maneira natural, como se fosse uma conversa 

informal: “O ato de contar uma história é tão natural quanto a comunicação humana em 

si. Histórias são utilizadas para transmitir experiências, convencer, entreter, cativar” 

(BRAGA, 2015, online). 

Sendo o rádio uma mídia que não conta com o apoio de imagens no momento da 

transmissão da mensagem, a narrativa storytelling precisa ser atenta aos detalhes, para 

que o ouvinte que nada vê tenha a sensação de estar inserido no cenério e na conversa 

que escuta e lhe é descrita. 

Apesar de todo o planejamento e pré-produção que foram realizados antes da 

realização efetiva desta reportagem da série, é relevante destacar que a estrutura baseada 

em storytelling não pôde ser exatamente planejada, como acontece com a redação 

tradicional. 

Na reportagem que se baseou no recurso de storytelling, porém, o que o 

entrevistador ou o entrevistado disseram durante uma entrevista foi mantido com a menor 

edição possível. Isso acontece justamente para que a essência dos diálogos originais seja 

preservada e as entrevistas se assemelhem a conversas naturais e informais. 

 

Não podemos deixar de fora uma frase particular, [...] um 

momento que nos fez rir. As peças se tornam altamente 

complementares - escritas as palavras de outras pessoas. 

Somos comprometidos em não alterar o espírito ou intenção 

de que alguém diz. (NELSON; SILVA, 2010, p. 37, 

tradução livre)16
 

Destaca-se, todavia, que todo o conteúdo das reportagens, independente do 

procedimento que utilizará, esteve comprometido com fatos verdadeiramente apurados e 

relatados com compromisso jornalístico. 

 
16 We can't bear to leave out a particular phrase, a tangent, a moment that made us laugh. The pieces 

become highly composed - writing with other's people words. We are committed to never altering the 

spirit or intent of what someone says. 
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Peça jornalística - Concepção, execução e finalização 

 
Sou de uma família muito fã de rádio. Por isso cresci ouvindo notícias, músicas e 

programas de entretenimento em casa e no carro. Pelo contato tão frequente, ao ingressar 

no curso de jornalismo, já estava certa que queria desenvolver um trabalho sobre esse 

tema. 

Chegada a hora de escolher em definitivo o tema, filtrei o universo do rádio 

brasileiro e cheguei ao rádio AM, elegendo o Programa Eli Corrêa como objeto de estudo. 

Para iniciar a produção efetiva da série de reportagens, foram realizadas visitas ao 

estúdio do Programa Eli Corrêa, bem como entrevistas com o apresentador, sua produção 

e ex-colegas de Eli, também conhecedores do rádio AM no Brasil. 

Foi em uma dessas visitas ao estúdio que me foi indicada a ouvinte Aparecida 

Molenzani, uma ouvinte fiel do programa e assídua participante da sessão Que Saudade 

de Você, que se tornou uma personagem importantíssima do trabalho. 

Aparecida me recebeu em sua casa onde conversamos sobre seu amor, histórias e 

momentos relacionados ao Programa Eli Corrêa. Foi nesta entrevista em que foi aplicado 

o recuso da narrativa storytelling. 

Após realizar a parte de execução, foi o momento de filtrar todo o conteúdo 

captado e distribuí-lo da maneira mais adequada para que fosse possível estruturar e 

construir as entre as três reportagens resultantes. 

Assim, as reportagens foram pensadas e construídas do seguinte modo: 

 
a) A primeira tratou das etapas iniciais do processo de produção do programa, em 

especial da sessão Que Saudade de Você. Seu foco foi mostrar o quadro por meio da 

ótica dos bastidores do Programa Eli Corrêa – como acontece a seleção das histórias, 

o contato com os ouvintes autores das cartas, etc. Com esta reportagem, foi possível 

ilustrar como o programa enxerga o ouvinte e sua importância. 

Fontes: membros da equipe de produção do programa, desde quem é responsável por 

receber as cartas do ouvinte e fazer o contato direto com ele, até quem cuida de colocar 

a história no ar. 

b) A segunda reportagem, por sua vez, voltou-se para o ouvinte. Nesta reportagem foi 

utilizada a narrativa storytelling para aproximar a linguagem do trabalho a uma 
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conversa entre pessoas próximas. No encontro com Aparecida Molenzani, o material 

captado foi rico em detalhes, no sentido de preservar sons e ruídos que ajudaram a 

delinear o cenário para o ouvinte da reportagem. A edição voltou-se em selecionar 

diálogos ricos em informação. Como a personagem fala das cartas que enviou ao 

programa, foi inserido trecho de uma narração feita por Eli Corrêa. Assim, o ouvinte 

da reportagem teria uma compreensão efetiva de como a história da personagem 

chegou à rádio. 

c) A terceira reportagem abordou o ponto de vista do comunicador Eli Corrêa, que 

desempenha papel fundamental neste processo de comunicação. Com o advento da 

extinção do espectro AM e inclusão de suas emissoras no espectro do rádio FM, foi 

ainda muito importante explorar no contexto desta pesquisa (relação ouvinte – rádio) 

a visão da comunicação e comunicadores sobre as prováveis mudanças que estão por 

vir. Como essa foi a reportagem de fechamento da série e conclusão do estudo, foram 

entrevistados jornalistas ex-colegas de Eli Corrêa. Deste modo, além de falar sobre o 

locutor, também puderam contribuíram para a discussão das mudanças que virão para 

o rádio AM. 

Para a construção desta série reportagens, era importante falar sobre o rádio AM sem 

deixar de lado algumas de suas características marcantes. Desta maneira, acreditei que 

seria muito válido e interessante fazer uso músicas/jingles do próprio Programa Eli Corrêa 

ao retrata-lo na minha série de reportagens. Para isso, ao longo das reportagens da série, 

utilizei alguns jingles, jargões usados no programa, além de trechos de narrações de 

cartas. 

Considerações finais 

 
Foi uma longa jornada desde o embrião deste projeto até sua conclusão absoluta. 

Durante toda a trajetória, o estudo passou por mudanças, contudo, posso afirmar que este 

trabalho não só atendeu, como foi além das expectativas propostas de início. As reflexões 

levantadas nesta trajetória investigativa podem abrir fronteiras para outros trabalhos 

vinculados a esta temática de grande relevância social e científica. 

Desde o começo, o tema foi tratado com muito cuidado e carinho. O rádio AM foi 

profundamente estudado e, por isso, compreendido como parte fundamental do 

desenvolvimento da comunicação do Brasil. Da mesma forma, seus bastidores e ouvintes 
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foram chamados a contribuir para uma narrativa que honrasse o trabalho e a importância 

do rádio em suas vidas. 

Por meio deste trabalho foi possível compreender a importância que este meio 

ainda exerce no cenário comunicacional e informativo do país, apesar de todo o 

desenvolvimento tecnológico que surge a cada dia. Depois de tantas conversas e 

entrevistas, não foi difícil entender o papel imprescindível do rádio não apenas para o 

jornalismo, mas também para toda a sociedade de uma maneira geral. 

Além de explorar o universo mais extenso, foi possível entender a função social 

do objeto – Programa Eli Corrêa –, de modo a compreender sua popularidade e sucesso. 

Foi incrível descobrir ao decorrer de todo o processo o modo como o programa atinge, 

afeta e até mesmo gera transformações em seu público. 

O resultado da pesquisa mostra que o ouvinte é tratado como peça fundamental 

na elaboração e construção de todo o programa, e não apenas como mero destinatário 

daquilo que é veiculado. O ouvinte deixa a posição de receptor passivo e assume, ainda 

que não idealmente, a posição de um interlocutor ativo. Foi deste modo que o público 

pôde, ao longo de tantos anos, desenvolver uma relação de proximidade com a figura de 

Eli Corrêa que, através da postura que assume frente a seu programa, já dá um passo 

importante em direção ao rompimento da barreira hierárquica e unidirecional da 

comunicação. 

Aparecida, a personagem da segunda reportagem da série, mostrou por meio de 

sua história que o envolvimento com o Programa Eli Corrêa não é apenas passivo, mas 

primordialmente ativo. Para ela, o programa não representa apenas entretenimento. Por 

meio das histórias que enviou para a rádio e ouviu na sessão Que Saudade de Você, ela 

mantém contato com seu amor por escrever, com seu passado e com suas raízes. Assim, 

constitui-se também uma relação de intimidade entre o fã e o ídolo, tornando a 

comunicação cada vez mais humanizada. 

Acerca do formato escolhido para a peça jornalística, posso afirmar que a maneira 

como série de reportagens foi estruturada permitiu a abordagem do assunto por óticas 

diversas e igualmente fundamentais na relação do ouvinte com o programa. Com um 

ponto de vista diferente retratado em cada uma das reportagens, foi possível contemplar 

diferentes visões sobre tema, tonando as reportagens complementares e a série completa. 
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Confirmada a relevância que o rádio tem em uma sociedade, creio piamente que 

ele não morreu e nem vai morrer, contrariando as mais catastróficas previsões de sua 

extinção. A paixão dosque o levam até o rádio ao público e a paixão com que o público 

abre as portas para o rádio o mantêm e o manterão como um formato vivo, eficiente e 

eficaz de comunicação. 

Sobre rádio AM, é inegável e inquestionável sua importância no panorama da 

comunicação brasileira. Ainda que as emissoras AM migrem para o espectro FM, o estilo 

que foi desenvolvido ao longo de tanto tempo no rádio AM deixou sua marca. 

A tecnologia, seja do rádio FM – com sua qualidade superior, ou o rádio online – 

presente na internet, não pode apagar a história. Programas populares e tradicionais, como 

o Programa Eli Corrêa, podem migrar para uma nova faixa ou para um novo meio, não 

importa. Eles fizeram do rádio AM o que ele é até hoje: companheiro de tantas e tantas 

“Aparecidas” espalhadas pelo Brasil. E a autora desta pesquisa, uma grande admiradora 

e amante do rádio AM, não quer ver o seu povo brasileiro órfão. 
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Resumo 
 

Este Projeto de Iniciação Científica discute o Ensino da Língua Inglesa como Língua Estrangeira 

tanto em escolas públicas quanto em não públicas. O viés de estudo é por meio da cultura, pois o 

conhecimento de mundo do aluno será ampliado, e, por conseguinte o discente terá contato com 

as diferentes culturas dos países falantes de Língua Inglesa e também sob diversas metodologias 

que já foram ou que ainda estão sendo utilizadas. Pensando neste ínterim, neste projeto o corpus é 

a música, em virtude da influência que pode exercer em um indivíduo e pela possibilidade de ali 

estarem implícitas as quatro habilidades de extrema importância para o ensino de idiomas, 

compreensão auditiva, produção oral, produção textual e leitura e produção textual. Outra razão 

é que a música faz parte do cotidiano das pessoas. Neste projeto também há discussão de canções 

que estabelecem interdisciplinaridade, ou seja, por meio delas, surge a possibilidade de trabalhar 

com outras disciplinas, tais como História, Geografia, Literatura, Sociologia, entre outras. Ou 

seja, visto que o Ensino de Língua Inglesa muitas vezes é negligenciado, este trabalho propõe 

uma alternativa metodológica afim de promover a intertextualidade ligando o bilinguismo com 

outros conteúdos escolares, usando como suporte uma plataforma popular, que é a música, afim 

de promover maior interesse e abrangência de mundo tanto aos alunos como aos professores. 

Palavras-chave: Língua Inglesa. Música. Ensino. 

 

 

Introdução 
 

O ensino de língua inglesa como língua estrangeira, no âmbito de escolas públicas 

e não-públicas de São Paulo é, muitas vezes, relegado a segundo plano, pois os educandos 

não possuem muitas aulas da disciplina quando observamos o planejamento e a grade 

curricular das escolas. 

Os alunos têm, em geral, grandes dificuldades, pois as aulas são destinadas apenas 

à gramática e interpretação de textos para o vestibular. Apesar do enfoque ser a leitura 

quando se fala de Ensino de Língua Estrangeira para os Ensinos Fundamental II e Médio, 

está no PCN que além deste objetivo, há também o de compreensão e produção oral e 

escrita. Por consequência, a cultura deve ser apresentada para o aluno, de diversas formas 

(músicas, filmes, etc) para que o discente entenda melhor a língua e suas funções, pois 

ela é diretamente ligada à língua, e vice-versa. A língua existe enquanto falada, não 

enquanto escrita. Ou seja, para haver o bilinguismo, é necessário que se fale a língua, não 

só interpretar textos de vestibular, por exemplo. O mais interessante deveria ser a 

mailto:vcdelamangi@gmail.com
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apresentação de um pouco sobre a cultura, o que está acontecendo nos grandes países 

onde há o inglês como língua oficial, como Estados Unidos Inglaterra e Canadá, por 

exemplo e diferenças de sotaque, gramática e o léxico por meio de imersão. Pois aí o 

aluno usará a língua como ferramenta e observar seu uso prático. Segundo Freire, 

A questão da identidade cultural, de que fazem parte da dimensão 

individual e a classe dos educandos cujo respeito é absolutamente 

fundamental na prática educativa progressista, é problema que não pode 

ser desprezado (1996, p. 29) 

 

 

Isto é, a cultura é muito importante para a educação, e não se pode desprezar esta 

ideia. Ainda citando Freire (1996, p. 27), “[...] na formação permanente dos professores, 

o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática”. Assim, a reflexão sobre 

a prática é fundamental para o trabalho docente e considerando esta perspectiva, 

apresentamos este estudo, com o objetivo de analisar o ensino de Língua Inglesa como 

ESL pelo método de imersão. 

Esta imersão pode ocorrer de diversas formas, por filmes ou séries televisivas, 

pois o discente poderá observar o funcionamento da língua em uma situação real. Aqui 

visamos apontar o uso da música no ensino de EFL17. Nosso intuito é alcançar uma maior 

visibilidade por parte dos alunos, considerando que, em sua maioria, têm contado com 

músicas e, a partir delas com a língua estrangeira. De forma geral, tal contato se dá com 

músicas em Língua Inglesa, assim será possível, a partir do foco de interesse já existente 

por parte desses alunos, ensinar a língua em uso, contextualizada. Além disso, prevemos 

promover questões de cunho interdisciplinar, buscando canções que tragam aspectos não 

apenas culturais, mas que possam sugerir direta e indiretamente, fatos históricos, sociais, 

artísticos e, ou científicos ao longo da História. Desta forma, aproximaremos as aulas 

(conteúdos) de Língua Inglesa a disciplinas como Sociologia, Filosofia, História e Artes. 

Outro fator que se apresenta com grande preocupação hoje em dia, são as provas 

do 18ENEM, que trazem à tona a necessidade de o aluno expandir seu conhecimento. Esse 

aspecto também será levado em consideração neste projeto, embora as referidas redações 

não sejam escritas em Língua Inglesa, o aluno será exposto a assuntos diversos e poderá 

discutí-los com maior propriedade caso tenha sido exposto a elas. 

 
 

17 EFL: English as a Foreign Language (Inglês como Língua Estrangeira) 
18 ENEM: Exame Nacional do Ensino Médio 
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Em seu livro Línguas estrangeiras: O ensino em um contexto cultural, Vera 

Hanna (2012) aborda a língua como um objeto de comunicação, ou seja, o uso da língua 

para fins comunicativos. A abordagem de que a língua é permeada pela cultura é bem 

discutida ali. Contudo, o ensino de línguas deve contemplar discussões mais amplas 

relacionadas a aspectos culturais, já que Cultura é comunicação e comunicação é cultura 

(HALL apud HANNA, p.13, 2012). 

O ensino de inglês como segunda língua deve, então, ser mediado pela cultura 

também. As culturas dos países de Língua Inglesa podem ser analisadas de diversos 

ângulos, embora a proposta deste trabalho seja avaliar esse aspecto sob o viés da música. 

Como menciona Freire (1996, p. 14), “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 

possibilidades para sua produção ou construção“. Ou seja, com músicas, o aluno poderá 

associar a língua e a cultura, assim entendendo melhor os conceitos cultural e histórico, 

engrandecendo seu conhecimento que se traduz em uma melhor comunicação e também 

em atitudes que revelem o que significa ser um indivíduo em um mundo globalizado. 

No intuito de entender como o processo ensino-aprendizagem se dá atualmente, 

de acordo com os documentos que regem os parâmetros educacionais nacionais, 

apresentaremos os objetivos que norteiam o currículo e o ensino de Língua Inglesa e 

também as questões metodológicas envolvidas nesse processo. 

Em seguida, propomos uma análise de como o processo de ensino aprendizagem 

de Língua Inglesa se dá, em perspectivas gerais, para então sugerirmos o trabalho 

interdisciplinar com música, buscando atender às necessidades apresentadas pelo perfil 

dos alunos da Educação Básica, em especial, aqueles do Ensino Médio. 

Um histórico metodológico em línguas estrangeiras 

 
Ao longo dos anos, o ensino de línguas estrangeiras tem se pautado em várias e 

distintas teorias, abordagens e metodologias. A partir do século XX, a abordagem por 

uma perspectiva sociocultural, ou seja, voltada para comunicação foi instalada. Este 

avanço se deu por conta da ligação dos estudos linguísticos com a antropologia, a 

etnografia, a psicologia social e a pedagogia. 

Nas décadas de 10 e 20 do século XX houve descobertas científicas, que foram 

disseminadas pela Europa e América do Norte. Como resultado, surgiram novas correntes 

de pensamento, como: supervalorização do progresso e da máquina, valores individuais, 
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liberdade de escolha política e de comportamento. Tudo isso se refletiu na arte, onde 

surgem as vanguardas europeias, com temas como liberdade de criação e de expressão, 

valorização do presente e da vida cotidiana. 

Esse cenário ocasionou mudanças sociais, culturais e educacionais. Tornou-se 

aspiração o exercício da liberdade e de consciência por alguns reformadores da educação, 

como Jean Piaget (desenvolvimento cognitivo e interação da criação com seus pares), 

Maria Montessori (individualidade e liberdade na educação infantil e John Dewey 

(pedagogia, filosofia e epistemologia)). 

A partir desses avanços, o conceito de língua mudou. A língua passou a ser 

entendida como um guia para a realidade social (SAPIR apud HANNA, p. 21, 2012), 

assim como menciona Benjamin Whorf: 

[...] o ponto de vista de uma pessoa é amplamente determinado pelo 

vocabulário e pela sintaxe que possui em sua língua, ou seja, pessoas 

diferentes falam de maneira diferente porque pensam de modo diferente 

e, justamente, pensam diversamente por que a língua que falam oferece 

maneiras dessemelhantes de expressar o mundo que as rodeia (WHORF 

apud HANNA p. 21) 

Essa percepção de Whorf deu-se o nome determinismo linguístico. Ou seja, o 

modo de ver o mundo será diferente, por conta da influência da linguagem que o falante 

utiliza. Devido a essas contribuições, o culturalismo, interculturalismo, 

multiculturalismo, e pluralidade cultural passaram a figurar em diversos debates que 

tangem ao ensino de línguas estrangeiras contemporaneamente. 

A linguística e a perspectiva estruturalista tomaram impulso, tornando-se 

disciplinas acadêmicas na década de 1950, a partir de Leonard Bloomfield, linguista 

americano e fundador do estruturalismo. Com o método, conhecido hoje como tradicional 

de gramática, visto pela época o único caminho de aprender um idioma. 

Com o avanço das investigações sobre a língua falada, a fonética e fonologia, foi 

adotado o ponto de vista de Ferdinand de Saussure (1933) do conceito de estruturalismo 

da língua. Sobretudo, surgiu a era bloomfieldiana, que faz a referência à feição descritivo- 

behaviorista. Ainda mais, Noam Chomsky (1975), foi um dos pioneiros a apontar, nessa 

teoria, a desconsideração do fato da criatividade da linguagem. Vera Hanna, em seu livro, 

Línguas Estrangeiras: O ensino em um contexto cultural, diante da obra Reflections on 

Language de Chomsky (1975), afirma que: 
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As palavras são combinações de sons e significados, que são ditas em 

razão de distintos propósitos com a função de expressar pensamentos, 

informações, crenças, etc.; e os indivíduos entendem uns aos outros 

interpretando suas palavras, o que envolve certo conhecimento anterior, 

assim como pressuposições e perspectivas (CHOMSKY apud 

HANNA, 2012, p. 23) 

Ou seja, aqui a língua já é pensada integrada pela cultura. Cada pessoa, ao falar 

expressa diferentes sentimentos, crenças e etc. A fala é a parte social da linguagem, 

exterior ao indivíduo, assim como prega Saussure (1933). 

Contudo, o estudo da estrutura linguística contribuiu de certa forma, para as 

transformações, sobremaneira, na pedagogia. Devemos lembrar que 

Desde os primeiros intercâmbios entre sociedades, quando civilizações 

descobriram e dominaram outros povos, a necessidade de entendimento 

entre falantes de línguas distintas levava interessados a aprender novos 

idiomas com propósito mais natural, de comunicar-se. (HANNA, 2012, 

p.29) 

 

 
Ou seja, aprender uma língua não é algo novo, pois no primeiro contato entre 

falantes de línguas diferentes, já houve necessidade de entendimento. No final do século 

XIX, as transformações econômicas e culturais trouxeram o interesse de conhecer línguas 

diversas. Porém, para conseguir fluência, aquisição do léxico, memorização, material 

didático, e etc. demandam procedimentos distintos. A nomenclatura desses 

“procedimentos distintos” veio a aparecer depois do estudo no trabalho de Edward 

Anthony, intitulado Approach, method and technique. De acordo com Brown (2007), 

Metodologia: prática pedagógica em geral (incluindo bases teóricas e 

pesquisa relacionada). Quaisquer considerações que são envolvidas em 

‘como ensinar’ são metodológicas. Abordagem: teoricamente posições 

e valores com boa informação sobre a natureza da linguagem, a 

natureza da aprendizagem da linguagem, e a aplicabilidade de ambas 

para a configuração pedagógica. [...] Técnica: qualquer grande 

variedade de exercícios, atividades ou tarefas utilizadas na língua 

utilizada em sala de aula para realizar o objetivo da lição (p. 16) 19
 

Contudo, no século XIX, as línguas ensinadas eram apenas o Grego e o latim, sem 

alguma fundamentação teórica para se basear o aprendizado. O Método de tradução e 

 

 

19 Methodology: pedagogical practices in general (including theoretical underpinnings and related 

research). Whatever considerations are involved in “how to teach” are methodological. 

Approach: theoretically well-informed positions and beliefs about the nature of language, the nature of 

language learning, and the applicability of both to pedagogical settings. […] 

Technique: (also commonly referred to by other terms): Any of a wide variety of exercises, activities, or 

tasks used in the language classroom for realizing lesson objectives (BROWN, 2007, p.16) 
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gramática, inicialmente utilizado (não havia nenhum interesse na comunicação verbal, 

pois o foco era promover a intelectualidade e para que fosse possível fazer a leitura de 

obras nas línguas clássicas) que essas línguas foram ensinadas. Não indicava a 

necessidade de falar uma língua estrangeira passou a ser mais importante, com isso 

François Gouin (1880), professor de Francês e Latim, publicou o livro The art of learning 

and studying foreign languages (1986). Esse livro traz a sua própria experiência em 

aprender a língua alemã, com vários verbos irregulares e poemas de diferentes autores. 

Contudo, ele idealizou um “método perfeito”, pois via crianças aprendendo a falar 

uma língua estrangeira de uma maneira natural, daí fundamentou o “método que ensinava 

direta (sem tradução) e conceitualmente (sem gramática)” (HANNA, 2012, p.35). Seu 

método foi ofuscado pelo método direto, lançado por Charles Berlitz, professor de francês 

e alemão, conhecido por Direct Method ou Berlitz Method, nesse método, para o 

aprendizado de uma língua, é preciso estar do modo próximo de que se adquire uma 

língua materna, ou seja, para aprender uma língua basta estar exposto a ela. 

Assim, aprende-se a falar, falando. O uso deste método sofreu críticas, 

principalmente nos Estados Unidos, por conta da valorização da leitura, de um modo 

então sugerindo um retorno ao Método de Tradução e Gramática. Eventualmente, com 

um enfoque maior à pronúncia e conversação e somente a gramática usual para a 

compreensão da leitura do texto era ensinada. 

Estruturalistas britânicos, entre 1930 e 1960 destacam a relação da língua com o 

contexto situacional, ou seja, uma relação pragmática, e desenvolveram a metodologia 

audiolingual, onde o ensino parte da língua falada, isto é, antes da escrita, o ensino de 

gramática é feito gradualmente e o vocabulário novo é introduzido e praticado diante do 

uso. Além disso, a leitura e escrita acontecem após a aquisição da base lexical e 

gramatical. 

Sob o mesmo ponto de vista, surge a Tradição humanística (envolve o indivíduo 

como um todo, atenção também a habilidades emocionais e sentimentais). Esse método 

propiciou, tanto quanto o programa Army Method, que “obrigou um treino intensivo como 

exposição máxima à língua-alvo que serviu para sedimentar a teoria de que o uso fluente 

da língua dependia de um conjunto de hábitos que somente poderiam ser desenvolvidos 

com muita prática” (HANNA, 2012, p.37) 
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Por outro lado, em 1950, houve um aprofundamento nas habilidades linguísticas. 

O resultado deste estudo foi que o discente deveria apresentar criatividade em sua 

comunicação. Leonard Bloomfield, já citado, notificou que os índios usavam a língua 

sem escrever. Analogamente, “a memorização de regras e o aprendizado de parâmetros 

gramaticais eram inúteis” (HANNA, 2012, p. 39). Chomsky (1960) afirma que o uso da 

língua não é baseado em repetições ou imitações, mas sim em um ato criativo. 

Na década de 1970, o caráter humanístico foi tomado como importante. Ou seja, 

valores como o bem-estar do indivíduo foram centrados. “[...] se os alunos estivessem 

motivados a aprender uma língua, assim como a cultura do idioma-alvo, e, ainda, 

estivessem à vontade no ambiente de ensino, o sucesso do aprendizado estaria garantido” 

(HANNA, 2012, p.41) 

Considerando a preocupação com a cultura, bem-estar, e ambiente de ensino, a 

Tradição Humanística foi instalada. As técnicas humanísticas são aquelas que envolvem 

o indivíduo como um todo, ou seja, dão ênfase também nas habilidades sentimentais e 

emocionais. Com isso, várias abordagens e métodos foram surgindo, como a 

Aprendizagem por Aconselhamento, de Charles Curran (1976). Aqui, o professor é 

aconselhador, mesmo assim, oferecendo um ambiente agradável de aprendizado. Caleb 

Gattegno (1972) cria o Modo Silencioso, visando o crescimento pessoal. Aqui a 

independência, autonomia e responsabilidade são do aluno. O psicólogo James Ascher 

(1977) planeja a Abordagem Física Total, que compreende em discurso e ação, ou seja, 

os alunos respondem a comandos que solicitam sequências de movimentos físicos. O foco 

principal está na habilidade léxico-gramatical. Georgi Lozanov, também psicólogo 

propicia a passividade do aluno, induz a música barroca em um ambiente relaxante. 

Stephen Krashen e Tracy Terrell (1983) trazem a Abordagem Natural. Defendem que a 

língua é melhor aprendida quando o foco principal não está nela. “[...] a essência está no 

significado; o vocabulário, e não a gramática, é o centro do aprendizado” (p.43). Contudo, 

esse aprendizado favorecia a comunicação numa segunda língua. 

Os princípios de língua como comunicação de Hymes (1972) foram assumidos. 

No entanto a Abordagem Comunicativa no Ensino de Línguas foi pensada nesse contexto 

humanístico. A abordagem ao ensino da língua começa a ter um viés, o qual é investigar 

a diversidade de discursos e o uso da língua propagar fins comunicativos em situações 

reais. Ou seja, a competência comunicativa, que se baseia no sentido de comunicar como 

compartilhar os códigos linguísticos, e saber que dentro deles, existem regras 
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socioculturais, normas e valores que guiam a conduta e a interpretação do discurso. Por 

consequência, aqui a língua é entendida como um fenômeno social. 

A teoria da competência comunicativa abrange três elementos: aspectos teóricos 

(definição de estruturas internas e externas), aspectos metodológicos (avaliação de 

medidas objetivas) e aspectos práticos (avaliação da teoria na vida real). 

Por conseguinte, a abordagem comunicativa se inseriu no ensino de línguas e foi 

sistematizada em: princípio da comunicação (em que a prática envolva comunicação 

oral); princípio das tarefas (a língua seja usada para apresentar e completar tarefas 

significativas na promoção do aprendizado no mundo real; e princípio da significação (o 

aprendiz esteja envolvido com o uso de linguagem significativa e autêntica)). Assim, 

destacam-se mais três itens intrínsecos, como o relacionamento mestre-aluno, à dualidade 

no ato de instruir e a atenção às quatro habilidades – ouvir, falar, ler e escrever. 

Hadley (2001), Wesche e Shekan (2002) fizeram um apanhado de conceitos 

funcionais e nocionais da competência comunicativa. Hadley diz que a contextualização 

é o princípio básico, tentativas de se comunicar na língua-alvo devem ser feitas desde o 

início do aprendizado, uso prudente da língua materna e a tradução quando benéfica, 

atividades e estratégias são feitas de formas variadas, de acordo com a preferência e 

necessidades dos alunos, ênfase na fluência e uso aceitável da língua são os objetivos 

centrais da aula. Wesche e Shekan propõem atividades (pois promovem interação entre 

os aprendizes e com isso, trocam informações e resolvem problemas); matérias 

(utilização de texto autêntico, e atividades comunicativas associadas a contextos do 

“mundo real”); e objetivos (adoção de abordagens centradas no aluno, que levem em 

consideração o seu conhecimento, pois a necessidade dele deve ser suprida e também o 

incentivo da criatividade). 

A interação e criatividade são complementares num local de ensino-aprendizagem 

guiado na abordagem comunicativa. Fatores que auxiliam o professor a conseguir este 

sucesso são empreender constantemente trabalhos em pares ou grupos, receber 

informação em linguagem autentica em contextos do mundo real, produzir linguagem 

para comunicação significativa e genuína, realizar atividades em classe que preparem os 

alunos a encarar a linguagem usada fora do contexto de sala de aula, praticar comunicação 

oral espontânea por meio de conversas reais e escrever para audiências reais (BROWN 

apud HANNA p.57) 
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Diante da abordagem comunicativa, o professor possui diversas funções, como as 

de controlador (organizador da aula); condutor (conduz o conteúdo a ser praticado); 

gerente (planejar e proporcionar criações individuais e coletivas); facilitador (promoção 

do uso pragmático da linguagem) e aconselhador (consultor). Como a abordagem 

comunicativa utiliza a comunicação como primeira fonte de estudo e o material autêntico 

é de prioridade de uso, pois incorporam e representam a linguagem utilizada no cotidiano 

e também fatores culturais. 

O conceito de texto autêntico, segundo Freda Mishan (2005) permeia a noção de 

que todo texto que foi criado para preencher um contexto cultural. Abriga-se, ali, a 

cultura, extraída da linguagem real, e produzida por um autor real para um interlocutor 

real, concebida para produzir uma mensagem real. 

Esses textos autênticos refletem a variação linguística, mas não se limitam a ela. 

Eles refletem a maneira de pensar, ser, agir e sentir quem o produziu. Vale lembrar que 

hoje temos o acesso diversos textos autênticos pelo advento da internet. Lembrando que 

“[...] a autenticidade não está no texto em si, garante Kramsch, mas nos usos que falantes 

e leitores fazem dele” (HANNA, 2012, p.61) 

Anexas ao texto autêntico estão três vertentes: cultura da língua-alvo; 

contemporaneidade (tópicos e linguagem de uso corrente); e desafio, por conta da 

dificuldade de trazer temas como política, sociologia para a sala de aula. 

Uma maneira de trabalhar tais textos é através de projetos. Neles são apresentados 

problemas, e é função dos alunos solucioná-los ou desenvolver algo. A partir deles, uma 

vez que promovem autonomia, autoestima e confiança, criando a responsabilidade nos 

alunos que precisam desenvolvê-los. 

Vale lembrar que, dentro das características, todos os métodos e abordagens são, 

bons. Depende da escolha e legitimidade do professor ao escolher qual método e 

abordagem será escolhida. O professor pode desenvolver seu próprio método e 

abordagem, pois “Mais importante que seguir, obedecer a uma abordagem, é o fato de o 

professor impetrar sua própria abordagem de ensino” (HANNA, 2012, p.67) 

A partir da década de 1980, a era pós-método se instalou, e segue parâmetros pedagógicos 

classificados por Kumaravadivelu (2006) como: particularidade (grupo de professores 

que ensinam com um determinado fim); praticabilidade (união de ação e pensamento, ou 
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seja, uma reflexão dos professores com base na instituição) e possibilidade 

(fundamentada por Paulo Freire (1996), experiências sociais, políticas e econômicas são 

consideradas na aprendizagem) 

Na era pós-método, não seria necessário lembrar que a língua e cultura 

são inseparáveis – a língua reflete na cultura e é simultaneamente 

influenciada e modelada por ela, uma não existe sem a outra (HANNA, 

2012, p. 69, 70) 

Sujeito e identidade cultural 

 
De acordo com Stuart Hall (2004), há três tipos de sujeito: o sujeito do 

Iluminismo, com uma concepção totalmente individualista de ser, pois a razão era o mais 

importante; o sujeito sociológico, onde ele teve o contato cultural e o impacto entre o 

mundo pessoal e o público; e o sujeito pós-moderno, que se fragmenta, não tendo uma 

identidade fixa, ou seja, ele molda-se em diferentes situações. A mesma pessoa pode ser 

bastante comunicativa em seu perfil da internet, e na vida real, é uma pessoa totalmente 

introvertida. Ou seja, ocorreu a concentração e a desconcentração do sujeito. Hoje, o 

indivíduo pós-moderno é fragmentado. Por isso, é desafio do professor atualmente lidar 

e entender este indivíduo. De acordo com Lívia Donnini, Luciana Platero e Adriana Weigel 

(2011), são necessários projetos pedagógicos coletivos, para evitar a fragmentação de 

conhecimento. Para isso, deve-se trazer conteúdos que não fujam do cotidiano do aluno. 

A música é um meio de interligar o conteúdo de aula com o cultural, assim fazendo da 

desconcentração, uma concentração. Ou seja, a música pode ajudar o aluno a se tornar 

um sujeito globalizado e também um cidadão. De acordo com os PCN, 

Torna-se, pois, fundamental, conferir ao ensino escolar de Línguas 

Estrangeiras um caráter que, além de capacitar o aluno a compreender 

e a produzir enunciados corretos no novo idioma, propicie ao aprendiz 

a atingir um nível de competência linguística capaz de permitir-lhe 

acesso a informações de vários tipos, ao mesmo tempo em que 

contribua para sua formação geral enquanto cidadão. (p. 26, 2000) 

Em 1950, com o surgimento da abordagem comunicativa, que se baseia na 

comunicação como compartilhamento de códigos linguísticos, assim então associando a 

cultura. No PCNEM, a cultura é descrita como essencial também: 

No caso do Inglês, por exemplo, pode-se analisar a influência da 

cultura norte-americana e da própria língua inglesa sobre outras 

culturas e idiomas. A ampliação de horizontes culturais passa 

pela ampliação do universo linguístico. (2000, p.100) 

http://www.cengage.com.br/autores/livia-donnini/
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Ou seja, aqui se entende a língua como um fenômeno social. E com esse 

desenvolvimento, foi estabelecida a abordagem comunicativa no ensino de línguas. Nesta 

abordagem é importante destacar que há três itens básicos: o relacionamento mestre- 

aluno; à dualidade no ato de instruir e o desenvolvimento das quatro habilidades (ouvir, 

ler, escrever e falar de modo contíguo). 

Para o desenvolvimento dessas quatro habilidades, o aluno deve entender que não 

há como dissociar a língua da cultura, pois uma cultura nacional é um discurso (HALL, 

2004). A cultura, como está interligada a política, influencia a concepção que temos de 

nós mesmos, construindo assim uma identidade. Essa identidade é criada a partir da 

História do local, modo como foi colonizado e por quem por exemplo. 

De acordo com Del Ben e Hentschke apud Hummes (2004, p. 22), 

 
 

A música pode contribuir para a formação global do aluno, 

desenvolvendo a capacidade de se expressar através de uma linguagem 

não-verbal e os sentimentos e emoções, a sensibilidade, o intelecto, o 

corpo e a personalidade [...] a música se presta para favorecer uma série 

de áreas da criança. Essas áreas incluem a “sensibilidade”, a 

“motricidade”, o “raciocínio”, além da “transmissão e do resgate de 

uma série de elementos da cultura”. (DEL BEN; HENTSCHKE, 2002, 

p. 52-53, apud HUMMES, 2004. p. 22) 

Contudo, a música contribui para a expressão, pois quando se toca uma música, 

elementos culturais são expressos nela, e ligando isso às aulas, terá como elucidar para o 

aluno o ensino de Língua Inglesa como língua estrangeira pelo viés cultural. 

Para essa contextualização sociocultural é fundamental que o professor trabalhe 

com material autêntico para despertar o interesse ao aluno, pois “[...] textos autênticos 

possibilitam explorar redes de habilidades e conhecimentos” (DONINI ET all, 2011, p. 

40). Este material, não possui nada em comum com a educação. 

 

 
A música em uma proposta de ensino intercultural e interdisciplinar 

 
A música tem, além do papel de entreter, de trazer um discurso e, com ele, há a 

possibilidade de trabalhar em sala de aula. Cada intérprete possui seu ponto de vista, e 

quando eles ou elas cantam, o ponto de vista é expresso por meio de canções. Com base 

em pesquisas, 

http://www.cengage.com.br/autores/livia-donnini/
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[...] as crianças que desenvolvem um trabalho com a música apresentam 

melhor desempenho na escola e na vida como um todo e geralmente 

apresentam notas mais elevadas quanto à aptidão escolar. (CAIADO, 

2003) 

Ou seja, a música de fato ajuda na vida escolar do discente, e com isso, haverá 

além de um bom ensino, um gosto pelas aulas de Língua Inglesa ministradas desta 

maneira. 

Diferentemente, na educação, os textos que são lidos nas apostilas são, em sua 

maioria, referenciais, ou seja, apenas trazem uma informação e o professor a discute com 

a sala. Com músicas, além de haver um texto, há informações de diferentes tipos. No 

PCNEM (2000), a leitura e interpretação no âmbito de Línguas Estrangeiras é tida como 

essencial. 

A competência primordial do ensino de línguas estrangeiras modernas 

no ensino médio deve ser a da leitura e, por decorrência, a da 

interpretação. O substrato sobre o qual se apoia a aquisição dessas 

competências constitui-se no domínio de técnicas de leitura – tais como 

skimming, scanning, prediction – bem como na percepção e na 

identificação de índices de interpretação textual (gráficos, tabelas, 

datas, números, itemização, títulos e subtítulos, além de elementos de 

estilo e gênero). (p.97) 

 

 
Ou seja, trazendo músicas, que é um meio de entreter o discente, poderá ser 

trabalhado o texto referencial que está escrito pelo compositor e o motivo pelo qual o 

cantor produziu esta canção. Atigindo assim, além do bilinguismo, a leitura e intepretação 

de texto, a discussão de temas que podem ser tratados em aulas de Sociologia ou Filosofia. 

Para ilustrar, a canção Perfect Places, do álbum Melodrama, do ano 2017, da cantora 

Lorde, traz elementos que podem ser tratados com os alunos, como a influência das redes 

sociais em seu cotidiano e crítica à vida boêmia. 

Contudo, estamos falando de aulas de Língua Inglesa que sugerem a inclusão de 

músicas para seu melhoramento. O material didático necessita ser devidamente 

trabalhado e completo. As canções servem de suporte para o Ensino Médio ou Ensino 

Fundamental II, numa proposta de interdisciplaridade para os alunos poderem ter acesso 

a diferentes assuntos ligados a disciplinas das ciências humanas. De acordo com o 

PCNEM, do ano 2000, (p. 94), 

Ainda que em situação de simulação, a mobilização de competências e 

habilidades para atividades de uso do idioma – ler manuais de instrução, 

resolver questões de vestibular, solicitar e fornecer informações, 

entender uma letra de música, interpretar um anúncio de emprego, 
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traduzir um texto, escrever um bilhete, redigir um e-mail, entre  outras 

– deve ocorrer por meio de procedimentos intencionais de sala de aula. 

 

Ou seja, além de entender questões do vestibular, está no PCNEM, que o aluno 

precisa saber outras coisas também, uma delas é “entender uma letra de música”. Este 

trabalho engloba de maneira integral esta proposta, sendo a música um “procedimento 

intencional de sala de aula”. 

Para ilustrar, trazer a disciplina Artes com a música Venus, do álbum ARTPOP de 

Lady Gaga no ano de 2013, por exemplo, pode suscitar não apenas o interesse dos alunos 

por ser algo atual, bem como outras disciplinas “(...) Aphrodite Lady, seashell bikini, (...) 

Goddess of love please take me to your leader” 20 é possível pois, nesse trecho da música 

tem a descrição da Deusa Venus e também há o contexto inverso do PopArt de Andy 

Warhol e o renascimento, já que a obra de inspiração da canção é o Nascimento de Vênus 

de Botticelli. Até a capa do álbum da cantora possui trechos da obra de Botticelli. Ou 

seja, a interdisciplinariedade neste projeto é inevitável. Com isso, o educando terá um 

reforço nessas disciplinas e aprenderá o inglês como segunda língua de maneira mais 

contextualizada e agradável. 

Figura 1 Nascimento de Vênus, de Botticelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Tradução livre: (...) Menina Afrodite, biquíni de conchas, (...) Deusa do Amor, leve-me até o seu líder. 
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Figura 2 Capa do Álbum ARTPOP, de Lady Gaga 

 

 

 
 

Figura 3 Foto de Andy Warhol, grande nome do movimento PopArt 

 

Qual a função pedagógica de canções no ensino de língua inglesa como língua 

estrangeira? As músicas sempre permearam o ensino, por conta de sua ligação com a 

literatura, já que as primeiras expressões literárias são compostas de cantigas. Desde a 

infância, as pessoas são influenciadas pela música, com jogos e brincadeiras musicais que 

se repetem em seu dia-a-dia nas atividades escolares – a música acaba por exercer uma 

função cognitiva, acompanhando o desenvolvimento humano em todas as idades e em 

diferentes contextos. Conforme Andrea Rodrigues de Lima Lanças e Cristina Maria da 

Conceição Dias (2017, p.282): “Ensinar uma língua estrangeira sempre foi um desafio 
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para nós professores, mas o segredo está no veículo motivacional que utilizamos para 

atrair esse aluno (...) (LANÇAS ET all, 2017, p.282)” 

Considerando essas premissas, trazemos à luz o objetivo deste estudo: o uso da 

música como este veículo motivacional, assim atraindo-o para a sala de aula e tornando- 

o mais próximo do cotidiano e da bagagem cultural dos alunos. A música é importante 

para a sociedade, pois nela há expressões e denúncias de vários assuntos, como situação 

política atual de um país e feminismo por exemplo. 

O uso de canções na sala de aula possui a intenção de fazer o aluno trabalhar com 

três habilidades, que são: ouvir, falar e ler. Ou seja, aplicando a música, o estudante terá 

de escutar a música e compreender o que está sendo cantado; ler a letra da música e 

também entender o que está no papel; e falar, ou seja, articular as ideias e o conteúdo 

principal da canção com a ajuda do educador. 

Considera-se que, o professor deve sempre estar ligado à atualidade, no caso deste 

trabalho, trazer músicas a partir dos anos 1980 para o ensino de inglês com um fundo 

histórico e para músicas a partir dos anos 2006 para questões mais sócio-filosóficas, como 

o racismo. Brandão, em sua obra O que é Educação de 1981, apresenta que a educação 

circula por meio de trocas interpessoais, de relação afetiva entre as pessoas, por isso a 

música foi escolhida como o instrumento deste projeto, pois trabalhar com a música pede 

uma relação afetiva, já que a música, segundo Moraes (1983, p. 8) é uma maneira peculiar 

de sentir e pensar. 

Por exemplo, as composições musicais não são necessariamente criadas para uso 

em sala de aula, Lady Gaga não pensou de forma pedagógica quando produziu e escreveu 

a música Scheiße do álbum Born This Way no ano de 2011, que poderia entrar em uma 

aula de EFL21 e trabalhar com o feminismo e cultura alemã e inglesa. Esses materiais 

autênticos poderiam ser literatura, sites diferentes, filmes, vídeos. Mas o proposto deste 

trabalho é trabalhar com as artes, com o foco nas músicas, pois está diretamente 

relacionada com o indivíduo, e acontece uma relação de apreciação com as canções. 

Com a música há como trabalhar o conteúdo gramatical e linguístico e também 

expressões idiomáticas e phrasal verbs que são tidos como difíceis pelos alunos. E, de 

acordo com o PCNEM (p. 124), estes itens devem ser considerados. “Utilizar com 

 
 

21 EFL: English as a Foreign Language 
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propriedade as estruturas linguísticas aprendidas (tempos verbais, expressões 

idiomáticas, falsos cognatos etc.), tanto na língua escrita como na língua falada”, porém, 

pode-se chegar a uma conclusão de que, já que puramente, uma canção possui um texto, 

e esse texto possui uma ideologia, é possível também trabalhar com a ideologia que a 

música pode trazer. Por exemplo, recentemente houve a eleição presidencial americana, 

e Lady Gaga e Alicia Keys participaram da Convenção de Hillary Clinton, ou seja, 

totalmente contra o Donald Trump. Ou seja, os posicionamentos de todos os cantores que 

participaram desde evento, concordam com o discurso da candidata Hillary Clinton, “We 

have to decide whether we all will work together so we all can rise together”22. 

Lady Gaga cantou a música Come to Mama do álbum Joanne (2016), nessa 

convenção, que possui uma ideologia contrária à de Donald Trump. Contudo, a música 

já inicia tomando um partido de não ao ódio “Everybody's got to love each other / Stop 

throwin' stones at your sisters and your brothers”.23 O interessante é assistir à 

performance dessa canção, já que Gaga conseguiu ser mais ousada e utilizou a mesma 

roupa que Michael Jackson usou quando entrou na Casa Branca diante de George Bush. 

Figura 4 Jon Bon Jovi, Hillary Clinton e Lady Gaga 
 

 
A aproximação da cultura e educação é fundamental, pois haverá primeiramente 

um conflito de conhecimentos de mundo, pois cada um possui seu pensamento crítico 

 

 

 

 

22 Tradução Livre: Nós temos de decidir se nós todos trabalharemos juntos, para ao fim, crescer juntos. 
23 Tradução Livre: Todos têm de amar a todos/ Pare de jogar pedras em suas irmãs e irmãos 
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sobre um determinado assunto, como uma vez citado acima, a política no cenário 

estadunidense. E está no PCNEM (2000), que o a cultura deve ser considerada. 

Ao se apropriar de uma língua, o aluno se apropria também dos 

bens culturais que ela engloba. Tais bens lhe permitirão acesso à 

informação em sentido amplo, bem como uma inserção social 

mais qualificada, da qual poderá beneficiar-se e sobre a qual 

poderá interferir. (p. 93) 

 

A cultura traz elementos os quais podem ser discutidos e assim haver uma 

formação não só formal da língua estrangeira, e sim um entendimento melhor, pois além 

de haver o conteúdo em inglês, por exemplo, compreender o proposto pela música e sua 

crítica social a política atual dos Estados Unidos. Ou seja, é possível, por meio da música 

sugerir assuntos da política internacional, assim ajudando cada discente a ter seu ponto 

de vista acerca da temática. 

Considerações finais 

Sabe-se que o ensino de Língua Inglesa como língua estrangeira nas escolas 

públicas e não públicas possui poucas aulas quando se observa a grade curricular. Essas 

aulas, muitas vezes, são focadas para o vestibular, pois são compostas apenas de 

gramática e interpretação de texto, que são essenciais para a feitura do vestibular, porém 

aprender de fato uma segunda língua é mais importante, para o bilinguismo ser atingido. 

De acordo com o PCN (2000, p. 11) 

No âmbito da LDB e do Parecer do CNE, as línguas 

estrangeiras modernas se recuperaram, de alguma forma, 

a importância que durante muito tempo lhes foi negada. 

Consideradas, muitas vezes e de forma injustificada, como 

pouco relevante, elas adquirem, agora, a configuração de 

disciplina importante como qualquer outra, do ponto de 

vista da formação do aluno. 

Visto que a importância do Ensino de Língua Inglesa como Língua Estrangeira 

pode ser considerada como negada, este trabalho propôs aliar a proposta de uma 

metodologia visada para o vestibular e o bilinguismo, pois com a abordagem 

comunicativa como suporte, a cultura é colocada em primeiro plano. Ou seja, o 

conhecimento de mundo do aluno será maior, pois haverá o contato com diferentes 

culturas dos países falantes de Língua Inglesa. Como ilustrar ao aluno a cultura de um 

determinado país? Com textos autênticos. 



207 
 

Estes textos podem ser de diversos âmbitos (filmes, séries, literatura), mas o 

suporte selecionado para nossa finalidade foi sugerir o uso de músicas contemporâneas. 

Com a música, além de conhecer o vocabulário, pode ser discutida e assim possuir 

contextos que associam a uma proposta interdisciplinar de ensino de Língua Inglesa. 

Canções já citadas no trabalho como Venus de Lady Gaga trazem o imaginário greco- 

romano para a discussão. Analisando a canção, além de fazer alusão às aulas de Literatura 

e História, o discente entenderá a unidade fundamental da música, que é o texto 

referencial, que possui uma intenção por detrás. 

Este trabalho interdisciplinar auxiliará não só no entendimento da língua 

estrangeira, mas também em outras disciplinas, como Literatura, Filosofia, Antropologia, 

História e Sociologia por exemplo. Portanto, esta pesquisa contribuiu para o ensino por 

meio da interdisciplinaridade, trazendo além do bilinguismo, outras disciplinas do Ensino 

Médio e também trazer a disciplina de Língua Inglesa tida como essencial. 
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Resumo 

Desde os anos 1990, os seriados de televisão e streaming ganham destaque entre o 

público. Isso se deve principalmente a um modelo narrativo chamado storytelling em 

2015, a produtora Netflix lançou a primeira temporada do seriado Narcos, que retrata o 

período mais intenso do narcotráfico na Colômbia. Para contar essa história, os criadores 

da série recorreram a dados jornalísticos, vídeos, fotografias criando uma narrativa 

inovadora, que mescla o material de arquivo ao conteúdo ficcional. Neste sentido, o 

objetivo do trabalho é investigar como esses elementos factuais contribuíram para a 

elaboração do roteiro. O trabalho analisa se estes elementos garantem maior 

credibilidade e valor de entretenimento à narrativa. Por meio da pesquisa qualitativa, 

baseada no material bibliográfico, o estudo investiga também essa relação de acordo 

com a convergência midiática. 

Palavras-chave: Narcos; Journalism; Media convergence 

 
Introdução 

Desde os anos 1990, as séries no estilo Storytelling, fazem uso de ficções mais 

complexas em termos de narrativa, conquistando grande espaço e público. Elas 

caracterizam-se por não apresentarem episódios fechados, terem exibição semanal e um 

arco narrativo, semelhante ao que acontece em Lost (2004) e Arquivo X (1993). 

As séries de Storytelling surgiram como uma alternativa aos sitcoms, séries de 

comédia, com no máximo 20 minutos, e que, geralmente, representam com humor 

personagens e situações do cotidiano. Esse novo modelo surgiu inspirado pelas novelas 

dos anos 1970 e 1980, atendendo a demanda de um público que buscava narrativas mais 

complexas. 

Elas passaram a ganhar credibilidade quando nomes consagrados do cinema 

decidiram investir também na indústria de seriados, como Martin Scorsese, em 

Boardwalk empire (2010). De acordo com os pressupostos teóricos de Silva (2013, p. 

244): 

Dentro de um circuito crítico, que atribui relevância artística para as 

séries, a definição de uma marca autoral, como índice valorativo, 

ajuda a garantir o investimento em obras mais radicais 

narrativamente. Nesse contexto, a televisão segmentada passa a ser o 

lugar por excelência das séries “complexas”. 

mailto:Ysmnoliveira@gmail.com
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O método do Storytelling demonstra que a sofisticação do texto é um dos 

motivos que impulsiona e torna essa indústria tão bem-sucedida, além de possibilitar 

que os roteiros se diversifiquem e tornem-se cada vez mais criativos. 

Não demorou para que esse estilo de narrativa chamasse a atenção de produtoras, 

que, nos últimos anos, acabaram por se especializar basicamente nesse mercado. De 

acordo com a revista Istoé Dinheiro (2015), a HBO, por exemplo, investe pelo menos 

US$70 milhões em cada temporada de Game of thrones (2011), maior sucesso da 

empresa, sendo que, neste último ano, obteve lucro operacional de US$1,68 bilhões. 

A partir dos anos 2000, os serviços de transmissão de programas por Streaming 

(propagação de áudio e vídeo através de redes de internet) tornaram-se uma opção para 

a TV a cabo. 

Um dos grandes expoentes dessa nova forma de transmissão é a rede 

estadunidense Netflix. Números anunciados em relatório oficial da empresa para 

investidores demonstram que ela está ativa em mais de 50 mercados internacionais e, 

no primeiro semestre de 2015, ganhou mais de 2,6 milhões de novos assinantes (que 

recebem o serviço mediante uma mensalidade fixa) que agora somam 62,27 milhões. 

Em seu catálogo, a Netflix disponibiliza algumas opções, como filmes, reality 

shows, documentários e seriados, todos de produtoras variadas. Entretanto, nos últimos 

dois anos 

a rede passou a investir, também, em conteúdo original, principalmente em seriados, 

sendo que 90% dos assinantes da Netflix já assistiram a algum desses conteúdo. 

Uma dessas séries é Narcos, lançada em agosto de 2015. A narrativa, que conta 

história de Pablo Escobar (1949-1993), narcotraficante colombiano que chegou a ser 

responsável por 80% do tráfico mundial de cocaína, expõe a formação do Cartel de 

Medellín, na Colômbia, e a propagação das drogas nos Estados Unidos. 

A série Narcos é inovadora por inserir elementos como vídeos, fotografias, 

testemunhos, personagens e outros elementos jornalísticos e documentais durante os 

episódios, utilizando linguagem de documentário e linguagem ficcional, criando, assim, 

uma estética do real. 

Sabe-se que tanto a ficção cinematográfica quanto a literária, não têm, a 

princípio, nenhum compromisso com os fatos reais e a verdade, tendo somente a 
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intenção de manter a verossimilhança ao contar uma história e respeitando apenas o 

compromisso firmado com o leitor (Jaguaribe, 2007). Entretanto, Padilha, em entrevista 

concedida à revista Carta Capital, em 2015, explica que: 

A trajetória do Pablo Escobar, de fato, tem essa dimensão difícil de 

acreditar. Se você imaginar que um narcotraficante contratou um 

grupo de esquerda - o M19 - para invadir o Palácio da Justiça, 

destruir provas contra ele, sequestrar juízes! [...] Na Colômbia, 

quando você fala em realismo mágico, os colombianos dizem: 

“Olha, realismo mágico para os outros. Para nós, é documental. “ 

Por isso que eu usei material de arquivo na série: se eu não contasse 

a história por material de arquivo, as pessoas não iriam acreditar. 

Nesse sentido, o presente trabalho tem como temática a construção de narrativas 

da atualidade e propõe-se a analisar a forma como os elementos jornalísticos auxiliaram 

na escrita da narrativa de Narcos, buscando compreender de que forma os elementos 

documentais serviram de base para a criação ficcional. 

Dessa forma, esta pesquisa procura analisar a presença dos elementos factuais e 

confirmar se eles agregam maior credibilidade e valor histórico à narrativa. Ademais, 

almeja- se investigar se um texto que apresenta fatos verídicos é mais persuasivo e como 

se desenvolve a persuasão, neste caso. 

A partir disso, o trabalho busca analisar a forma como os principais personagens 

de Narcos foram retratados e se correspondem a arquétipos clássicos das narrativas. 

Embora os estadunidenses Gay Talese, Normal Mailer e Truman Capote tenham se 

destacado no cenário literário e jornalístico dos Estados Unidos, outros escritores 

também tratavam da realidade por meio de suas obras literárias, como John Reed, que 

aproximava essas duas áreas narrativas (BELO, 2006). 

O jornalismo literário que se desenvolveu nos Estados Unidos e que desperta 

interesse até os dias de hoje é aquele que retrata histórias humanas, pautadas em relatos 

criminais e dramas familiares. O protagonista conta a história sob seu ponto de vista, 

chegando ao momento em que a ficção e a realidade misturam-se, como é o caso de 

Pablo Escobar. 

Sendo assim, Narcos torna-se uma grande fonte de investigação por criar uma 

narrativa inovadora para os modelos de seriado e por trazer diferentes estratégias 

midiáticas de enunciação, de construção e de representação textual. 

A construção narrativa e a convergência midiática 
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Com o desenvolvimento do computador pessoal tornou-se possível unir 

diferentes mídias em uma mesma plataforma. Materiais como vídeos, fotografias, 

áudios e textos são digitalizados fazendo com que o acesso a estes seja mais simples e 

prático. Dessa forma arquivos de conteúdos diversos podem ser condensados e 

consultados em um único meio. 

De acordo com Lev Manovich (SOBRAL; BELLICIERI, 2005, p. 02) o 

processo de digitalização é chamado de Nova Mídia. Esse conceito se formulou devido 

a convergência entre a evolução da tecnologia computacional e da tecnologia midiática. 

Essa tendência já havia sido observada por Henry Jenkins: 

Se o paradigma da revolução digital presumia que as novas 

mídias substituiriam as antigas, o emergente paradigma da 

convergência presume que novas e antigas mídias irão interagir 

de formas cada vez mais complexas. (JENKINS, 2009, p. 33) 

O paradigma da teoria da comunicação também foi revisado. A ideia de que o 

público recebe todas as informações de maneira passiva está mudando, o computador 

cria um ambiente de interação muito mais profundo onde a imersão é a chave para que 

o espectador compre a ideia do programa. 

Neste sentido, Narcos utiliza todo o material de arquivo para organizar as 

informações sobre a Colômbia, entre os anos 1970 e 1980, em um ciberespaço. A série 

expressa uma tendência chamada transcodificação, que se configura como a tradução 

de uma mídia para um outro formato. Segundo Sobral e Bellicieri (2005, p. 03): 

Lev considera “transcodificar” um processo que envolve tanto 

camadas culturais (estilos literários, pontos de vista, tradições) 

quanto computacionais (função, variável, dado estrutural, etc). 

Ou seja, a Nova Mídia é capaz de traduzir cultura e atualizar a 

própria estrutura procedimental. 

Isso demonstra que o advento da internet possibilitou a edificação de um 

verdadeiro ambiente multimídia, em que a integração entre diversos formatos possibilita 

uma interação contínua por parte do espectador. O conteúdo não se esgota, ele é o tempo 

todo reimaginado e compartilhado de acordo com o interesse dos usuários. 

O espaço das séries que antes ocupava a TV está migrando para o streaming 

porque dá maior flexibilidade ao público. Se antes o usuário já decidia quais portais de 

conteúdo iria acessar, qual música iria ouvir, porque não ter também o controle sobre 
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sua grade de entretenimento? Jenkins (2009, p. 09) ainda afirma que: “Quase todas as 

antigas formas de consumo e produção midiática estão evoluindo”. 

Isso nos mostra que a nossa posição se transformou. Em correspondência a essa 

demanda até a forma de consumir um produto seriado mudou. Na televisão os episódios 

são lançados semanalmente, mas os serviços de streaming como Netflix e Amazon Video 

disponibilizam o acesso completo a temporada. 

Dessa maneira o telespectador sai de uma posição passiva, em que esperava pelo 

conteúdo e pela programação, para se tornar agente da própria cultura, criando um 

ambiente de participação. Com a opção de navegar entre esses conteúdos de maneira 

simultânea, e com a possibilidade de consultar a internet e interagir com outros fãs da 

produção, para construir um conhecimento mais amplo sobre o produto em questão, o 

espectador ajuda a integrar o processo da convergência. 

Quando um produto cultural faz referência a acontecimentos reais, instiga a 

imaginação do público, que encontra na internet uma forma de aprofundar seu 

conhecimento sobre o tema, elaborando e compartilhando teorias. A historiadora Jamie 

Adair afirma que o seriado de ficção Game of Thrones é inspirado no conflito ocorrido 

na Inglaterra conhecido como Guerra das Rosas (1455-1485). Para investigar essa teoria 

ela criou um site chamado History behind Game of thrones, que reúne diversos artigos 

de sua autoria e textos históricos. 

Ao exibir material de arquivo em meio a cenas gravadas em estúdio, Narcos 

poupa o espectador da primeira “caçada” ao google. Esse recurso, além de proporcionar 

maior credibilidade à narrativa, ilustrando as representações ficcionais, faz com que o 

espectador, caso tenha interesse em saber mais sobre a história, crie um pequeno 

repertório de sua relação com a realidade, e seja orientado de acordo esse conhecimento 

prévio. 

As estruturas de construção midiática e o storytelling 

 

No momento atual, o grande desafio é utilizar as tecnologias e os múltiplos 

formatos disponíveis para criar narrativas que mantenham a atenção do público. O 

espectador precisa sentir-se atraído logo nos momentos iniciais da trama, já que a oferta 

e a liberdade de escolha do conteúdo aumentam num ritmo constante. 
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Outro elemento importante para criar narrativas atrativas nos dias de hoje é 

proporcionar espaço para discussão, para que o público continue comentando sobre um 

plot twist, seja no ambiente virtual ou não. Isso não significa deixar pontas soltas na 

história, mas expandir os limites da produção. No jornalismo, as lacunas não são 

positivas. Rompem com o paradigma da notícia, que é informar de maneira clara, rápida 

e precisa. A ambiguidade pode levar a um sentido manipulatório do texto, criando 

confusão. Narcos, no entanto, cria uma narrativa complexa entre a construção ficcional 

e documental. 

Produtos veiculados pela mídia exploram narrativas fáticas, 

imaginárias ou híbridas procurando ganhar a adesão do leitor, 

ouvinte ou telespectador, envolvê-lo e provocar certos efeitos de 

sentido. Exploram o fático para causar o efeito de real (a 

objetividade) e o fictício para causar efeitos emocionais 

(subjetividades). Jornalistas, produtores e diretores de TV e cinema, 

roteiristas e publicitários sabem que os homens e mulheres vivem 

narrativamente o seu mundo, constroem temporalmente suas 

experiências. Por isso, exploram com astúcia e profissionalismo o 

discurso narrativo para causar efeitos de sentido. (MOTTA, 2005, p. 

02) 

Em matéria publicada no Diário de Pernambuco (Lima, 2015, online), Eric 

Newman, um dos idealizadores de Narcos, explica que a Netflix optou por liberar os 

criadores e o diretor dos parâmetros de tempo na medida em que seria quase que 

impossível utilizar tantos dados pesquisados e coletados em duas horas. Desta forma, 

Narcos optou por estabelecer uma relação entre o objetivo e o subjetivo, pois 

provavelmente, um documentário de mais de 10 horas não se sustentaria por duas ou 

três temporadas. 

Narcos conta uma história a partir de eventos reais, amplamente noticiados. 

Portanto foi preciso realizar decisões narrativas capazes de surpreender e engajar o 

público, para que este acompanhasse o desfecho da série, e ansiasse por uma próxima 

temporada. O consumo dos conteúdos midiáticos é feito atualmente de maneira 

simultânea, isto é, o espectador assiste ao seriado, ao mesmo tempo em que acessa uma 

playlist com a trilha sonora, e compartilha nas redes sociais um meme sobre uma cena 

específica. Independente deste processo não linear, os seriados precisam seguir uma 

sequência clara de eventos, mantendo a coerência narrativa. 

Em Hamlet no Holodeck (Murray, 2003) são descritos quatro aspectos 

fundamentais para a elaboração de um conteúdo midiático e digital coeso, obedecendo 



216 
 

às estruturas definidas como: procedimental, que significa estabelecer regras que 

façam sentido dentro da narrativa, criando um procedimento de ação dos personagens, 

e evitando “buracos” nessa construção. Participativa, caracterizada como a interação 

ativa do consumidor, obedecendo às regras definidas anteriormente. Espacial, ou seja, 

propor opções de navegação para além do conteúdo apresentado. E por último 

enciclopédico, um recurso para condensar uma grande quantidade de conteúdo sem 

cansar o público. 

Embora essas considerações tenham sido pensadas para a análise de um 

ambiente web, elas também se aplicam às narrativas mais complexas semelhantes a 

Narcos, já que ambos os formatos permitem que o usuário ou espectador preencha as 

lacunas de informação, interagindo com a mídia. 

De todas essas estruturas, a enciclopédica é a que mais se destaca em Narcos, já 

que por meio dela é possível representar de maneira visual, por exemplo, a maneira 

como os narcotraficantes agiam e o impacto de suas ações na vida de outros 

personagens. 

A capacidade enciclopédica do computador e a expectativa 

enciclopédica por ele gerada fazem dele um meio instigante para a 

arte narrativa. A capacidade de representar enormes quantidades de 

informação em formato digital traduz-se no potencial artístico de 

oferecer uma riqueza de detalhes, de representar o mundo de modo 

tanto abrangente como particular. (MURRAY, 2003, p. 88) 

De qualquer forma não basta apenas condensar o conteúdo em uma mesma 

plataforma. É preciso pensar em uma estratégia narrativa que possibilite contar a história 

da maneira mais eficaz possível diante de recursos restritos como tempo, tecnologia e 

verba de produção. 

Atualmente o Storytelling se estabelece como um paradigma para a construção 

de narrativas. Ele vem sendo amplamente utilizado em seriados e na publicidade, e não 

demorou para que o método fosse incorporado na produção jornalística. Então a técnica 

se tornou uma alternativa para a construção de reportagens e documentários, trazendo 

um respiro para um formato já consolidado. 

As narrativas neste estilo também despertaram nos espectadores maior paixão e 

envolvimento se comparadas a programas convencionais de televisão. Séries, como 

Babylon 5 (1993) e Verônica Mars (2004), levaram centenas de pessoas aos fóruns on- 



217 
 

line, chamando a atenção dos produtores que passaram a se preocupar com o feedback 

dos espectadores. 

 
Isso demonstra que houve a criação de uma cultura de seriados, ou cibertelefilia 

(SILVA, 2013), que fez com que não só lançamentos fossem alvo de debates, mas, 

também, trouxe a possibilidade de analisar no contexto atual séries clássicas, que 

fizeram sucesso no passado, como I Love Lucy (1951), um dos mais aclamados sitcoms 

da televisão estadunidense. Para entender toda a complexidade desse fenômeno, Silva 

(2013, p. 03) explica que é fundamental refletir sobre três condições epistemológicas: 

A primeira condição é a que chamamos de forma, e está 

ligada tanto ao desenvolvimento de novos modelos 

narrativos, quanto à permanência e reconfiguração de 

modelos clássicos, ligados a gêneros estabelecidos 

como a sitcom, o melodrama e o policial. A segunda 

condição está relacionada ao contexto tecnológico em 

torno do digital e da internet, que impulsionou a 

circulação das séries em nível global, para além do 

modelo tradicional de circulação televisiva. A terceira 

condição se refere ao consumo desses programas, seja 

na dimensão espectatorial do público, através de 

comunidades de fãs e de estratégias de engajamento, 

seja na criação de espaços noticiosos e críticos, 

vinculados ou não a veículos oficiais de comunicação 

como grandes jornais e revistas, focados nas séries de 

televisão. 

Desde então, o diálogo entre a televisão e a tecnologia abriu espaço para maiores 

interpretações e quebra de fronteiras narrativas, a partir da qual a produção e a recepção 

de um produto televisivo uniram-se de forma nunca observada anteriormente, 

demonstrando que o storytelling possibilitou uma nova forma de retroalimentação. 

Recursos como a criação de personagens, arcos narrativos e complexificação da 

trama são elementos atrativos para o ser humano. O storytelling é uma técnica que 

permite que as informações, fictícias ou não, sejam ordenadas em uma estrutura familiar 

para a nossa compreensão, fazendo com que o conteúdo seja fixado com maior 

facilidade, criando conhecimento. 

Embora o jornalismo tenha por objetivo a retratação mais fiel possível da 

realidade, cada opção discursiva é crucial para a construção e o sentido de um texto. A 

escolha das palavras, dos entrevistados e das citações, são elementos altamente 

subjetivos, determinados de acordo com a linguagem de cada profissional. Nesse ponto 
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a construção jornalística se aproxima da ficcional. No entanto, os escritores de ficção 

também podem se apropriar de histórias reais para construir suas narrativas. 

É certo que jornalistas, assim como documentaristas, largam na 

frente dos ficcionistas, por já terem as histórias em estado bruto 

diante de seus olhos. Mas o trabalho de lapidação e a escolha da 

melhor maneira de contá-las requerem habilidades criativas muito 

semelhantes às dos demais narradores. (XAVIER, 2015, p. 81) 

É preciso lembrar que Narcos não é exclusivamente uma biografia de Pablo 

Escobar, e sim uma produção que busca contextualizar a ascensão do Cartel de 

Medellín. De acordo com José Padilha, em entrevista concedida ao jornal El País 

(2015), “nossa ideia é contar a história verdadeira de como a cocaína se tornou um 

problema enorme nos Estados Unidos e na Europa, e como tudo começou em Medellín”. 

Sabe-se que as biografias despertam grande interesse e curiosidade no público. 

A série Narcos transformou figuras históricas em personagens, como é o caso do próprio 

Pablo Escobar (interpretado por Wagner Moura), do ex-agente do DEA - Steve Murpy 

(interpretado por Boyd Holbrook) - e do ex-policial Javier Penã (interpretado por Pedro 

Pascal) que cederam suas próprias identidades para a elaboração da obra ficcional 

Outros nomes que figuram na série como os de Gonzalo Rodríguez Gacha (Luis 

Guzmán), o segundo narcotraficante mais importante do cartel, Gustavo Gaviria, primo 

de Escobar e contador do cartel, e o ex-presidente César Gaviria (Raúl Méndez), tiveram 

suas identidades adaptadas diretamente, preservando inclusive seus nomes. Enquanto 

outros personagens foram parcialmente adaptados, como Horacio Carrillo (Maurice 

Compte), inspirado no coronel Hugo Martinez, e a narcotraficante Judy Moncada 

(Cristina Umaña), uma das únicas personagens totalmente fictícias da série. Neste 

sentido o uso das referências documentais ajuda a complementar o conteúdo ficcional, 

proporcionando recursos para compreender melhor pessoas que apareceram 

esparsamente nos noticiários da época, e organizando todas essas informações em um 

fluxo narrativo. 

A construção narrativa em contraponto ao jornalismo 

Por mais que Narcos se pareça com uma narrativa imparcial por conta de seu 

caráter documental, é importante destacar que a história é contada em primeira pessoa 

pelo agente Steve Murphy. Segundo José Padilha (2015, ONLINE): 

Queríamos justamente criar uma história com os elementos que 

funcionaram em Tropa de elite, como a voz em off e um registro 

http://brasil.elpais.com/brasil/2014/08/27/internacional/1409108705_480058.html


219 
 

documental. Também um toque de humor, porque, do contrário, um 

tema como esse resultaria muito pesado. 

Essa escolha ajuda a aproximar o espectador do seriado, fazendo com que logo 

no início ele crie simpatia por um personagem que fala sua própria língua, e apresenta 

um relato como se fosse um amigo contando uma história. 

O discurso narrativo subjetivo (a ficção) distingue-se pela presença 

(implícita ou explícita) do narrador, de um sujeito que narra. A 

narração como dispositivo argumentativo é evidente. O discurso 

objetivo do jornalismo, ao contrário, define-se pelo distanciamento 

do narrador. Ele narra como se a verdade estivesse “lá fora”, nos 

objetos mesmos, independente da intervenção do narrador: 

dissimula sua fala como se ninguém estivesse por trás da narração. 

(MOTTA, 2005, p. 08) 

Embora o gênero documentário se destaque, muitas vezes, pela narração em off, 

quem apresenta os fatos não costuma ser o protagonista da produção. Quando isso 

acontece, estamos sujeitos a tender nossa atenção e simpatia para sua perspectiva, já que 

vemos apenas aquilo que o narrador quer nos mostrar. 

Em entrevista à rádio NPR (2016, online), Eric Newman afirma que a narração 

em off teve o intuito de manter o equilíbrio entre as perspectivas de Pablo Escobar e dos 

agentes, para ressaltar que a história não estava sendo manipulada. Da mesma forma o 

emprego do material de arquivo se configurou como um suporte para sustentar essa 

credibilidade. Para garantir ainda mais verossimilhança, decidiu-se manter o espanhol 

na maioria das cenas, permitindo que o público americano também fosse apresentado a 

um diferente ponto de vista. 

Ainda segundo o produtor, a escolha de manter um narrador comum, mostrando 

aspectos de sua vida pessoal, como seu dilema entre o trabalho e a família, serviu para 

desconstruir uma concepção equivocada. Ainda hoje existe a ideia de que a polícia 

americana é uma entidade que simplesmente se instala em território estrangeiro e 

expulsa os vilões. 

Narcos quis mostrar de maneira simples que a realidade é um pouco mais 

complexa que isso. Aos poucos o confronto entre Steve Murphy e Pablo Escobar se 

intensifica, e o narcotráfico e a guerra às drogas são transformados simbolicamente em 

personagens, fazendo com o que o público crie maior envolvimento ao interagir com 

um lado ou outro. 
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Ao mesmo tempo em que Murphy conta sua própria história e se apresenta, ele 

também contextualiza o cenário da época. Ao descrever sua profissão, o agente do DEA 

diz que estava no encalço dos bad guys, os bandidos ou vilões, representados pelo 

conceito do narcotráfico. Dessa forma ele assume para si o papel do bem. 

Uma análise arquetípica e literária 

Ao apresentar os conceitos de “mocinhos” e “vilões”, Steve Murphy estabelece 

alguns arquétipos básicos para a construção de narrativas, como o herói e o anti-herói. 

Murphy que é o protagonista da série corresponde ao arquétipo do herói: o policial e 

guerreiro, aquele que zela pela lei e pela justiça. Da mesma maneira, Pablo Escobar 

corresponde ao anti-herói: alguém cativante, mas repleto de defeitos. 

O herói guerreiro é uma das faces do herói clássico, uma figura que só se valida 

pela existência de algo a ser combatido. 

Pois o Herói mitológico não é patrono das coisas que se tornaram, 

mas das coisas em processo de tornar-se; o dragão a ser morto por 

ele é precisamente o monstro da situação vigente: Gancho, aquele 

que mantem o passado. Da obscuridade emerge o herói, mas o 

inimigo é poderoso e conspícuo na sede do poder. 

(CAMPBELL,1989, p. 324) 

Dessa forma, Murphy se estabelece como um vigilante, alguém que se emprega 

numa busca incessante para acabar com o mau, que na série se caracteriza como o 

narcotráfico. Por outro lado cria-se em Pablo Escobar o anti-herói. Esse tipo de 

personagem é cativante porque está numa dimensão mais real, e possibilita maior 

identificação com o público. 

O anti-herói apresenta, portanto, uma fidelidade à dimensão 

rigorosamente humana. Assim, também porta consigo o cotidiano 

do indivíduo, no qual se travam as verdadeiras guerras, valorizam- 

se, desse modo, os conflitos individuais e não mais a coletividade. 

(ARANTES, 2016, p. 45) 

Os anti-heróis são as figuras mais próximas do jornalismo, eles carregam 

consigo uma representação mais fiel da realidade, de acordo com Martins (2011, p. 96) 

“os anti-heróis  interagem com os aspectos sujos da sociedade, como crimes, misérias 

e a violência, temas que também são de cunho jornalístico”. 

A violência é um fator que aguça a audiência, e muitos diretores acabam 

utilizando um recurso conhecido como “estética da realidade”, que é reforçado pela 

fotografia, pela ambientação e pelos diálogos. De acordo com Jaguaribe (2010, p. 08), 
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“este ‘efeito de realidade’ contemporâneo não depende somente do detalhe verossímil, 

mas da força de intensificação da imagem que cria uma ilusão de realidade maior”. 

Narcos possui cenas de violência exacerbada, que assim como os outros filmes de José 

Padilha, chocam o espectador e se tornam ainda mais atraentes por serem corroborados 

por fatos reais. 

O formato audiovisual permitiu que Narcos conseguisse representar de maneira 

mais complexa o período retratado. Desta maneira os elementos técnicos de produção 

precisaram ser ainda mais detalhados para representar situações similares às reais. Por 

outro lado, foi preciso equilibrar detalhes e descrições para não cansar o público. Se a 

plataforma digital permite que o espectador interaja com a história, ela também pode 

ser usada como rota de dispersão quando não se consegue prender a atenção. Segundo 

Xavier: 

O roteirista de filmes, séries ou novelas tem que sacrificar o estilo 

linguístico para enfileirar eventos de maneira mais clara e sucinta 

possível, de forma que essa sequência de eventos resulte em uma 

execução audiovisual que segure a atenção de seu público por cerca 

de duas horas no cinema, ou sabe-se lá quantos capítulos de quanto 

tempo diante de quais telas. (XAVIER, 2015, p. 81) 

Quando um cenário de fantasia é criado, o autor precisa manter-se atento para 

não romper com o modelo procedimental criado anteriormente. Mas quando uma 

produção é baseada em fatos é preciso, além de respeitar as regras da narrativa criada, 

manter a congruência com o mundo real. 

A América Latina, em especial a Colômbia, encontrou uma outra maneira de 

manter viva a tradição dos contos populares e de narrar fatos comprometidos com a 

realidade ao mesmo tempo em que elementos fantásticos e incomuns são inseridos, a 

isso se deu o nome de Realismo Mágico. Como apontado por André Rosa (2014, 

ONLINE): 

Essa literatura não deve ser vista como mera alegoria, mas como 

uma expressão de uma realidade incomum. Isto é, nem sempre é 

apenas uma criação ficcional, mas fundamentalmente uma tentativa 

de propor interpretações não convencionais aos problemas reais. 

De acordo com o seriado Narcos, “realismo mágico é definido como o que 

acontece quando uma situação realista altamente detalhada é invadida por algo 

estranho demais para acreditar”.As obras de ficção são sempre uma forma de retratar 

a sociedade da época, mas ao contrário do jornalismo não fazem isso de forma direta. 

http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/realismo-fantastico-o-que-esta-por-tras-destas-historias
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De qualquer maneira, ambas as construções narrativas ajudam a divulgar e trazer 

consciência sobre as situações representadas. 

Considerações Finais 

A forma que Narcos escolheu para contar a história de Pablo Escobar e do cartel 

de Medellín, a partir de dados reais e ficção, mostra que a linguagem jornalística tem a 

função principal de garantir a credibilidade da história, funcionando da mesma forma 

que documentários, que são mais críveis e passíveis de confiabilidade por parte do 

público. O fato de mesclar fotografias, vídeos e áudios também tem o efeito de 

complementaridade do conteúdo. Para que o espectador não precise abrir uma outra aba 

na web e pesquisar sobre quem eram os personagens e quando ocorreram os fatos em 

questão, a série exibe os dados logo após a cena de ficção. 

Observa-se também que basear-se em pessoas reais para criar personagens 

contribui para a complexificação dos mesmos, e aproximar-se do jornalismo no que 

tange ao aspecto de não se restringir à binariedade do bem e do mal, ajuda o público a 

refletir e criar suas próprias considerações a respeito da história. 

Apresentar fotografias, vídeos e reportagens da época, determinando tempo e 

espaço específico, ajuda a comprovar que por mais fantástica que a história pareça não 

se trata de invenção. Por último, verificou-se que a construção da série segue padrões 

básicos de narrativa como a jornada do herói. 

Em 2015, a Netflix estabeleceu uma parceria com o jornal americano The Wall 

Street Journal, criando uma plataforma digital chamada Cocainenomics, que explora o 

mesmo conteúdo do seriado Narcos, mas do ponto de vista das consequências 

econômicas da história. O site proporciona um ambiente de alta interação, em que o 

público navega por mapas, conhecendo as diferentes rotas do tráfico de cocaína, 

responde a um quizz sobre narcotráfico, e é atualizado sobre os impactos que são visíveis 

ainda nos dias de hoje. Ações como essa despertam a atenção do leitor e ajudam a manter 

o interesse em produções futuras. 

Dessa forma pôde-se perceber que a influência do computador na construção de 

histórias contemporâneas tem muita relevância na maneira e no formato como a trama 
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são criadas. Sendo assim, analisar a convergência tecnológica e midiática prevista pelo 

autor Henry Jenkins e como novos conceitos e tendências midiáticas se tornaram um 

ponto base para a elaboração da pesquisa. 

Além disso, o fato de o seriado ser disponibilizado em streaming acompanha 

uma tendência chamada transcodificação, observada por Lev Manovich, que se trata de 

traduzir uma mídia para outros formatos. Nesse sentido, Narcos tem o intuito de 

organizar informações que estavam espalhadas em mídias diferentes e agrupá-las em 

um ciberespaço. 

Sendo assim, organizar as informações relativas a vida de Pablo Escobar e de 

um dos períodos mais turbulentos da história da Colômbia em um seriado, através da 

ordenação de uma linha de sucessão de acontecimentos, da criação de personagens e da 

construção de um arco narrativo pode propiciar ao espectador mais facilidade de 

interpretação desses fatos. 

Portanto, a importância do jornalismo e a relevância da ficção se mostram 

equivalentes, e podem resultar em um bom recurso persuasivo e narrativo para a 

construção de produções audiovisuais. 
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Resumo 
 

Este trabalho tem como objetivo estabelecer uma relação entre o filme As aventuras de 

Pi e a passagem da Ilha dos amores de Os Lusíadas no que diz respeito ao processo de 

figurativização e, assim, apontar como se fazem contemporâneos os temas abordados nas 

obras apresentadas. Para tanto, foi realizada uma pesquisa na qual fez-se o levantamento 

de como se dá o processo de figurativização em cada obra. Além disso, buscou-se ainda 

identificar os possíveis significados das figuras apresentadas em ambas as obras e o que 

elas podem representar; questionando qual seria a importância do uso de figuras nas obras 

analisadas, destacando também a maleabilidade de figuras, isto é, como podem facilitar 

a apreensão de um tema e como se fazem eficientes na literatura e em outras linguagens. 

Por fim estabeleceu-se um elo entre essas duas obras por meio de uma imagem em 

comum. 

Palavras-chave: Figurativização; Figuras; Tema 
 

Introdução 

 
A presente pesquisa busca estabelecer um diálogo entre o filme As aventuras de 

Pi (2012), baseado no romance de Yann Martel, Life of Pi, e dirigido por Ang Lee e a 

passagem Ilha dos Amores d'Os Lusíadas (1999), de Camões. Para atingir este 

determinado fim, toma-se como pauta para a análise o processo de figurativização, isto é, 

a composição dos personagens e temas que vão se moldando ao longo das histórias 

apresentadas, com o propósito de estabelecer uma análise comparativa entre o poema 

épico e a obra cinematográfica, como meio capaz de tornar possível este diálogo. 

Sendo assim destacamos a importância deste estudo, pois busca-se mostrar não 

somente a beleza das obras apresentadas, mas também as quão significativas elas são. 

Desta forma, podemos justificar este trabalho como relevante pela possível contribuição 

tanto para pesquisa em Literatura Clássica quanto para pesquisas que estabelecem 

diálogos entre diferentes linguagens mostrando e ressaltando as diferentes formas de se 

tratarem temas comuns em diferentes obras, em diferentes épocas. 

Para tanto, apresentamos o que cada obra vai nos trazer. Na trama cinematográfica 

nos é apesentada a história do jovem Pi, que por sua vez, é contada por ele mesmo como 

narrador em um tempo posterior ao da história narrada. Pi vive na Índia com suafamília: 

mailto:carlapatfelix@hotmail.com
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pai, mãe e irmão. Seu pai é dono de um zoológico e em busca de uma vida melhor para 

sua família decide se mudar para o Canadá e vender os animais do zoológico. Durante a 

viagem a embarcação, em que se encontrava a família de Pi e também os animais do 

zoológico, é acometida por uma grande tempestade, o jovem, então, decide assistir ao 

fenômeno. Nesse momento, Pi percebe que o barco está inundado e, apesar de tentar, o 

jovem não consegue salvar sua família. 

Contudo, o garoto consegue se salvar e fica a bordo de um bote salva-vidas, no 

qual ele abriga um orangotango, uma zebra e uma hiena. Porém, no decorrer da trama a 

hiena ataca a zebra e o orangotango, o que leva o garoto a um estado de fúria e nesse 

momento surge Richard Parker, um tigre de bengala, cuja presença é omissa até o 

momento. Temendo o tigre, Pi se refugia em uma boia e suplica a Deus que lhe mostre o 

que fazer. O jovem percebe que se quiser sobreviver precisa domar a fera que com ele 

convivia no mar, então inicia um processo de treinamento/ acordo com o tigre. 

Nos momentos seguintes, a trama nos leva a uma noite estrelada, na qual Pi e a 

fera observam a água do mar e as imagens que se formam nela. Nesse momento, somos 

imersos na água pelos olhos do tigre e quando emergimos voltamos aos olhos de Pi. Após, 

passada essa cena, uma nova tempestade atinge os protagonistas, o tigre fica intimidado 

e se esconde, quando a chuva se torna branda o garoto olha para seu companheiro e diz a 

ele que estão morrendo. Pi adormece. Ao acordar, o garoto nota que o bote está ancorado 

numa ilha, nota também que Parker não está no bote. 

Na ilha, Pi e seu amigo se alimentam, há nela um lago com água doce. Ao 

entardecer, contudo, o jovem percebe que há algo de errado com a ilha, ele encontra uma 

flor-de-lótus com um dente humano e conclui que o local paradisíaco era uma ilha 

carnívora. O garoto decide partir. Enfim, o jovem e o tigre chegam à praia, então, a fera 

o deixa sem sequer olhar para trás. Após isso, nos é apresentada uma história trágica sobre 

o que realmente teria acontecido no mar. 

 
Essa construção figurativa nos é apresentada também na passagem Ilha dos 

Amores, de Os Lusíadas. Obra publicada em 1572, no auge do Renascimento literário em 

Portugal, trata-se de uma grande obra poética de Camões, na qual é narrada a viagem de 

Vasco da Gama e sua descoberta do caminho às Índias, esse é o ponto central do poema 

épico. 

Em Os Lusíadas a narração tem início em plena ação, Vasco da Gama e sua frota 
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se dirigem ao Cabo da Boa Esperança com o intuito de chegar às Índias. Durante os 

embates e percalços vividos no mar são auxiliados por Vênus e Marte, porém perseguidos 

por Baco e Netuno. Ao longo das passagens narradas no poema épico, os portugueses 

narram os feitos heroicos de seu povo. Até que chegam, por fim, à Ilha dos Amores. 

Essa ilha, descrita nos cantos IX e X de Os Lusíadas, é apresentada como um lugar 

ideal para os navegantes, como um lugar de paz, descanso e prazer. Trata-se de um 

ambiente repleto de divindades que recebem os portugueses que ali desembarcam com 

muita hospitalidade. A ilha foi projetada pela deusa Vênus e por seu filho Cupido para os 

navegantes, como forma de presente pelos seus feitos no mar. Nesse local eles encontram 

ninfas, recebem um grande banquete e profecias de Sirena a respeito do povo lusitano e 

de suas conquistas futuras. 

Em seguida, Tétis conduz Vasco da Gama, o capitão dos navegantes, ao topo de 

um monte e mostra-lhe a "Máquina do mundo", uma máquina que apenas os deuses 

tinham acesso e prediz feitos grandiosos e fama aos portugueses. A deusa faz profecia 

sobre os feitos grandiosos e sobre a fama dos portugueses. Nesse momento, é desvendado 

o que até então seria desconhecido pelos navegantes. 

Notamos que tanto na obra cinematográfica quanto no poema épico a imagem da 

ilha tem grande significado, pois ela surge como uma ruptura na montagem 

cinematográfica capaz de dar uma significação de reconhecimento e retomada do 

equilíbrio e no poema épico ela surge no fim trazendo em si uma significação. Por 

conseguinte, este momento da ilha para nós é de suma importância, pois é a partir dele 

que estabelecemos um vínculo entre as obras, ou seja, um estreito diálogo. 

Por meio de uma análise em relação à imagem da ilha e à construção dos 

personagens que se inserem neste espaço e, tendo por alicerce o conceito teórico de 

figurativização, este trabalho tem por meta discutir a função da ilha nas duas obras: uma 

literária e outra cinematográfica. 

 

 
Desenvolvimento do argumento 

Este trabalho apresenta um método que envolve uma Pesquisa Qualitativa, de 

natureza teórica, que realiza, por meio da coleta de dados bibliográficos e da análise de 

obras literária e cinematográfica, um diálogo entre o filme As aventuras de Pi e a 
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passagem Ilha dos Amores, de Os Lusíadas no que diz respeito às figuras e aos temas por 

elas representados. 

A Pesquisa Bibliográfica é uma modalidade de estudo que se constitui do levantamento 

e do fichamento de referencial bibliográfico a respeito de um tema específico, sendo 

voltada à pesquisa de dados conceituais e de fontes teóricas. 

A comparação entre diferentes linguagens se mostra eficiente para a compreensão 

e apreensão de temas comuns. Dessa maneira, faz-se eficiente o uso de diferentes 

linguagens (literária e cinematográfica) neste trabalho, pois com artifícios distintos e a 

distância temporal entre elas não se perdeu a essência, uma vez que o principal recurso 

em ambas foi o processo de figurativização. 

Para tanto, foi realizado um estudo aprofundado quanto ao conceito de 

Figurativização, por meio dos autores - José Luiz Forin, Ana Luísa Vilela e Carlos Ceia 

- a fim de compreender o que propõe este conceito e definir como se constituem as 

alegorias, os símbolos e as figuras de linguagem nestas obras. 

Como o objetivo principal deste trabalho foi o de estabelecer uma relação entre o 

filme As aventuras de Pi e a passagem Ilha dos Amores, foi feito um levantamento a 

respeito dos conceitos abordados nas obras; da mesma forma, foi feito a respeito das 

figuras presentes nestas obras e o que elas podem representar. Posteriormente, como 

poderia ser a relação entre tais obras segundo a identificação de um ponto de intersecção 

entre elas, qual o tema que apresentariam e como se deu a construção do processo. 

A partir do que foi exposto como objetivo de trabalho, convém ressaltar que a 

pesquisa teve como base teórica os estudos de Figura e Figurativização. Para que 

pudéssemos estabelecer um diálogo entre as duas obras, foi feita uma análise a respeito 

do conceito de figura, alicerçado sob o ponto de vista de José Luiz Fiorin em Elementos 

de análise do discurso (2005); da mesma forma, dos conceitos de figuratividade, a partir 

dos pressupostos de Ana Luísa Vilela, presentes em E-Dicionário de Termos Literários 

(2010). 

Segundo Fiorin (2010: 90), a figura é o termo que remete a algo existente no 

mundo natural: árvore, vagalume, sol, correr, brincar, vermelho, quente, etc. (...) Quando 

se diz que a figura remete ao mundo natural, pensa-se não só no mundo natural 

efetivamente existente, mas também no mundo natural construído. Conforme esse 
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pensamento, percebemos que o uso das figuras dá aos textos um efeito de realidade, pois 

representam uma dada realidade, encobrindo um significado, um tema. 

Para o aprofundamento do conceito de figura e como tal conceito se apresenta em obras 

literárias foi levado em consideração a abordagem feita por Vilela (2010): 

Pela figuratividade, pela sua capacidade de produção metafórica, o 

sujeito coloca igualmente em jogo uma “força figurativa” que modifica 

radicalmente todo o enunciado, todo o sintagma: a subjectividade torna- 

se discurso “figurativizando-o”. (...) Não há discurso sem “imagens do 

mundo”. E é esta necessidade, inerente ao discurso, de semantizar os 

circuitos sintácticos, esta inevitabilidade do investimento semântico, que 

é designada por “figurativização”. 

A figurativização se dá pela utilização de figuras, isto é, o uso de elementos 

concretos do mundo real que revestem temas abstratos, sem que sejam opostos. A 

utilização de elementos concretos para a formação de determinado tema (abstrato) auxilia 

na concretização do sentido de determinado texto. O uso da figuratividade, como 

complementa Vilela, modifica o enunciado de maneira que se dá uma espécie de 'capa' 

que esclarece o significado de dado discurso. Isto é, a figurativização permite que as 

ideias abstratas possam ser projetadas sobre imagens concretas por meio do uso de figuras 

de linguagem, alegorias, e símbolos facilitando assim a compreensão dessas ideias. 

A fim de compreender o percurso temático do processo de figurativização, levou- 

se em consideração a abordagem feita por Carlos Ceia em relação à alegoria; da mesma 

forma, a retomada que ele faz do conceito que Goethe utiliza a respeito dos procedimentos 

retóricos: a simbólica e a alegoria. Além disso, considerou-se o uso de figuras de 

linguagem, que auxiliaram na composição deste processo. Para este fim, utilizou-se a obra 

de Fiorin, Figuras de retórica (2014). 

A figurativização pode dar às histórias nas quais se faz presente um tom exagerado 

ou amenizado, por isso, observamos que, no enredo do filme As aventuras de Pi, o uso de 

figuras dá um tom amenizador à história real que se faz figurada. Há, portanto, um 

eufemismo presente. Em contraposição, na passagem Ilha dos Amores percebemos um 

exagero no relato em relação à viagem dos navegantes, uma vez que os fatos narrados são 

hiperbólicos, transcendem o natural, pois é feito o uso da figura de linguagem hipérbole. 

Por fim, todo o tema deste estudo teve por base a obra épica Os Lusíadas, que 

possui como tema central a viagem de Vasco da Gama e sua frota às Índias e também a 
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obra cinematográfica As aventuras de Pi, que narra a vida e jornada do jovem Pi. 

Procurou-se estabelecer um diálogo entre as duas obras considerando o processo de 

construção do tema, com foco em um elemento em comum a fim de verificar a retomada 

do conceito ílico de Yvette K. Centeno, que foi apresentada por Raquel de Sousa Ribeiro, 

em seu texto O navegador e a busca (2000). 

Podemos observar tanto em As aventuras de Pi quanto na passagem Ilha dos 

Amores, de Os Lusíadas, que há uma construção de história alegórica que não apresenta 

necessariamente a realidade daquilo que nos é retratado, uma vez que a alegoria se faz 

pelo processo de figurativização, as figuras são empregadas em determinada história, sem 

contudo representarem seu sentido real, assim: 

(...) allegoría significa “dizer o outro”, “dizer alguma coisa diferente do 

sentido literal”, e veio substituir ao tempo de Plutarco (c.46-120 d.C.) 

um termo mais antigo: hypónoia, que queria dizer “significação oculta” 

e que era utilizado para interpretar, por exemplo, os mitos de Homero 

como personificações de princípios morais ou forças sobrenaturais, 

método que teve como foi especialista Aristarco de Samotrácia (c.215- 

143 a.C.). A alegoria distingue-se do símbolo pelo seu carácter moral e 

por tomar a realidade representada elemento a elemento e não no seu 

conjunto. (...) Regra geral, a alegoria reporta-se a uma história ou a uma 

situação que joga com sentidos duplos e figurados, sem limites textuais. 

(CEIA, 2010) 

O primeiro elemento que nos chama atenção nessa alegoria é a busca do jovem Pi 

pelo autoconhecimento, e o fato de que ele "conhece a si mesmo" no mar quando estava 

somente com o tigre. Na trama cinematográfica, apresenta-se a luta do jovem com os 

elementos da natureza e com o tigre, que o jovem constantemente tenta dominar. Desta 

forma, podemos constatar por meio de sua presença o caráter alegórico, os elementos 

apresentados -a natureza e os animais- podem ser tomados como reais ou não. A história 

de Pi nos leva a pensar na história presente n'Os Lusíadas, os navegantes queriam alcançar 

novas terras, ter novos domínios e tornarem-se eternos por seus atos heroicos. E para isso, 

assim como o jovem Pi, enfrentaram muitas adversidades como notamos no trecho: 

Os ventos eram tais que não puderam 

Mostrar mais força d'ímpeto cruel, 

Se pera derribar então vieram 

A fortíssima Torre de Babel. 

Nos altíssimos mares, que cresceram; 
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A pequena grandura dum batel 

Mostra a possante nau, que move espanto, 

Vendo que se sustém nas ondas tanto. (CAMÕES, p.174) 

 
Nota-se, no trecho destacado, a presença, também, dos elementos da natureza- o 

vento, o mar- considerados como reais, como elementos que dão sentido aos atos narrados 

e que são de grande importância. Porém, apesar de tais elementos estarem presentes tanto 

na obra cinematográfica quanto na obra camoniana, percebemos que são moldados de 

formas diferentes. Enquanto numa obra, As aventuras de Pi, tais elementos parecem 

abrandar o real sentido da narrativa, noutra, Os Lusíadas, eles vêm supervalorizar os atos 

narrados. 

A história narrada pelo jovem Pi, parece-nos em certos pontos irreal ou 

inconcebível: um jovem que fica sozinho no mar, perde os mantimentos do bote salva- 

vidas no qual se abriga e fica na companhia apenas de um tigre- de - bengala faminto, 

mas ainda assim sobrevive. Realmente é uma história incrível, no entanto, no decorrer da 

narrativa nos deparamos com uma 'quebra' (que discutiremos mais adiante) que nos leva 

a compreender que toda essa construção era um eufemismo, apesar de não o parecer. 

O eufemismo (do grego eufemísmos, que significava "emprego de uma 

palavra favorável no lugar de uma de mau augúrio", vocábulo formado 

de eu, "bem" + femi, "dizer, falar", designando, pois, " o ato de falar de 

uma maneira agradável") é o tropo em que há uma diminuição da 

intensidade semântica, com a utilização de uma expressão atenuada para 

dizer alguma coisa desagradável. (FIORIN, 2014: 78) 

Já na passagem Ilha dos Amores, notamos que os elementos da natureza realçam 

os atos narrados sejam eles reais ou não. Como no trecho em que há a comparação da 

força com a qual o mar atingia a nau dos portugueses à queda da Torre de Babel: " Se 

pera derribar então vieram/ A fortíssima Torre de Babel. / Nos altíssimos mares, que 

crescera;". Podemos dizer que há uma construção hiperbólica para engrandecer as 

dificuldades passadas e levar-nos a valorizar àqueles que passaram por tais situações de 

maneira que aquilo que lhes é oferecido no fim dessa passagem nos parece 'na medida 

exata', ou seja, na justa medida, como algo realmente merecido e sem exageros. 

A hipérbole (do grego hyperbolé, que significa "ação de lançar por cima 

ou além"; depois, " ação de ultrapassar por cima"; daí “excesso”, 

"amplificação crescente") é o tropo em que há um aumento da 

intensidade semântica. Ao dizer de maneira mais forte alguma coisa, 

chama-se a atenção para aquilo que está sendo exposto. (FIORIN, 2014: 
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74) 
 

Assim, observamos que pode haver nas duas histórias ambas as figuras de 

linguagem apresentadas, pois quando se exagera por um lado tende-se a amenizar por 

outro, isto é, como destaca Fiorin (2014: 78) " Na hipérbole diz-se mais para significar 

menos, mas, por isso mesmo, enfatiza-se o que está sendo expresso. Trata-se, portanto, 

de uma difusão semântica: o menos projeta-se sobre o mais; em outras palavras, a 

expressão mais intensa engloba também a menos intensa." "No eufemismo, diz-se menos 

para significar mais e, por isso, alarga-se o alcance sêmico da expressão que está sendo 

usada, já que o mais se projeta no menos.". Ou seja, o uso desses tropos encobre no 

percurso de figurativização o sentido real das histórias apresentadas. 

Para prosseguirmos o nosso raciocínio e nossa análise, como já foi citado 

anteriormente há um exagero nos acontecimentos pelo fato do poeta comparar a ação do 

mar sobre a nau dos navegantes à queda da Torre de Babel, entretanto, se considerarmos 

os elementos (ventos, mar) presentes na narrativa de maneira denotativa, e outros 

elementos de maneira simbólica diferentemente do que ocorre n'As aventuras de Pi, 

tomaremos tal história como alegórica, pois ressalta-se a ambiguidade do significado de 

seus elementos: 

Goethe distinguiu assim os dois procedimentos retóricos: “A simbólica 

[die Symbolik] transforma o fenómeno em ideia, a ideia em imagem, e 

de tal modo que na imagem a ideia permanece sempre infinitamente 

eficaz e inatingível e, ainda que pronunciada em todas línguas, 

continuaria a ser indizível. A alegoria transforma o fenómeno num 

conceito, o conceito em imagem, mas de tal modo que na imagem o 

conceito permanece limitado e susceptível de ser completamente 

apreendido e usado, e pronto para ser expresso por essa mesma imagem. 

” (Máximas e Reflexões, trad. de José M. Justo, in Obras Escolhidas de 

Goethe, vol.5, Círculo de Leitores, Lisboa, 1992, pp.188-189). (CEIA, 

2010) 

Ou seja, a alegoria atribui a uma imagem um significado imutável de maneira que 

esse não se altera com o contexto no qual é imposto. Já o símbolo pode adquirir diferentes 

significados que são regidos pelo contexto no qual está inserido e com relação aos outros 

símbolos com os quais dialoga, assim definiremos a imagem da ilha em ambas as histórias 

como símbolo, uma vez que o sentido de ambas as obras se concretiza nessa imagem. A 

ilha surge nas duas obras em momentos de extrema tensão. 

No filme, Pi está desenganado e praticamente entregue à fúria do mar, já não tem 
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mais forças. Nesse momento ele avista uma ilha repleta de suricatos e com água doce. Já 

na passagem Ilha dos Amores, os navegantes avistam a ilha preparada por Vênus, após as 

batalhas para compensá-los por seus feitos heroicos. 

Algum repouso, enfim, com que pudesse 

Refocilar a lassa humanidade 

Dos navegantes seus, como interesse 

Do trabalho que encurta a breve idade. 

Parece-lhe razão que conta desse 

A seu filho, por cuja potestade 

Os deuses faz descer ao vil terreno 

E os humanos subir ao Céu sereno. 

Isto bem revolvido, determina 

De ter-lhe aparelhada, lá no meio 

Das águas, alguma ínsula divina, 

Ornada de esmaltado e verde arreio; 

Que muitas tem no reino que confina 

Da Mãe primeira co'o terreno seio, 

Afora as que possui soberanas 

Pera dentro das portas herculanas. 

(...) 

Cortando vão as naus a larga via 

Do mar ingente pera a pátria amada, 

Desejando prover-se de água fria 

Pera a grande viagem prolongada, 

Quando, juntas, com súbita alegria, 

Houveram vista da Ilha namorada, 

Rompendo pelo céu a mãe fermosa 

De Menônio, suave e deleitosa. (CAMÕES, p.233-240) 
 

Notamos que os navegantes, assim como Pi, desejavam descansar das tribulações 

vividas no mar e de certa forma buscavam a harmonia. No entanto, observamos que para 

Pi a ilha representou apenas uma pausa, uma retomada do equilíbrio para que pudesse 

prosseguir. Já para os navegantes a ilha simbolizava o fim daquela busca, daquela viagem 

e de suas vidas terrenas como podemos destacar do trecho: "Os Deuses faz descer ao vil 

terreno/ E os humanos subir ao Céu sereno" aqui temos a evidência de que os navegantes 

tornaram seus nomes eternos como deuses, por seus feitos. 

Não eram senão prémios que reparte, 

Por feitos imortais e soberanos, 

O mundo co'os barões que esforço e arte 

Divinos os fizeram, sendo humanos. 

Que Júpiter, Mercúrio, Febo e Marte, 
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Enéias e Quirino e os dois tebanos, 

Ceres, Palas e Juno com Diana, 

Todos foram de fraca carne humana. (CAMÕES, p.250) 

 

A ilha permite-nos estabelecer uma relação entre as duas obras, o que ela 

representa e porque se faz presente nessas obras, Raquel de Sousa Ribeiro cita Yvette.K. 

Centeno: 

 
A ilha é uma 'insula divina', surgida no 'meio das águas', como a própria 

Vênus (IX, 21). É um produto do Uno primordial, materializado dessa 

forma, porque a forma da ilha e das águas é a que melhor indica a 

perfeição. A ilha é simbolicamente um 'ponto de chegada'. (2000: 43) 

 
A ilha está, em ambas as histórias, diretamente ligada aos personagens que com 

ela interagem. O narrador da trama Pi ressalta que aquela ilha, na qual foi amparado, tinha 

a forma do corpo de um homem e que essa não se encontrava nos mapas. Temos aqui 

uma metáfora que evidencia como a ilha representava, na verdade, o próprio protagonista 

e seu interior. Na ilha, ele e Richard Parker se harmonizam para prosseguir viagem juntos. 

A perfeição encontrava-se na harmonia de seu ser. 

Na obra de Camões a ilha também se apresenta diretamente ligada aos seus 

personagens, na obra camoniana a ilha se apresenta como o ponto de intersecção entre o 

divino e o humano. Nos trechos: 

 
Mil árvores estão ao céu subindo, 

Com pomos odoríferos e belos; 

A laranjeira tem no fruto lindo 

A cor que tinha Dafne nos cabelos. 

Encosta-se no chão, que está caindo, 

A cidreira co'os pesos amarelos; 

Os fermosos limões ali cheirando, 

Estão virgíneas tetas imitando. 

As árvores agrestes, que os outeiros 

Têm com frondente coma enobrecidos, 

Álamos são de Alcides, e os loureiros 

Do louro Deus amados e queridos; 

Mirtos de Citeréia, co'os pinheiros 
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De Cibele, por outro amor vencidos; 

Está apontando o agudo cipariso 

Pera onde é posto o etéreo Paraíso. 

(...) 

 
Para julgar, difícil cousa fora, 

No céu vendo e na terra as mesmas cores, 

Se dava às flores cor a bela Aurora, 

Ou se lha dão a ela as belas flores. 

Pintando estava ali Zéfiro e Flora 

As violas da cor dos amadores, 

O lírio roxo, a fresca rosa bela, 

Qual reluze nas faces da donzela; (CAMÕES, p.242-243) 

 
Temos uma descrição de Dafne, uma caracterização, uma comparação com a cor 

da laranjeira; da mesma forma, descrição das ninfas Citereia e Cibele, comparadas com 

elementos presentes na ilha, e a ligação de Aurora e das flores da ilha "Se dava às flores 

cor a bela Aurora, / Ou se lha dão a ela as belas flores". A comparação entre os elementos 

da ilha aos das ninfas nos leva a entender que há um elo estreito entre eles. Podemos até 

dizer que a importância da comparação nos coloca em evidência não só as ninfas e sua 

beleza, mas também 'o novo', a descoberta desse novo lugar como um "etéreo Paraíso". 

É notável como se dá o processo de figurativização. Diversos elementos e imagens 

do mundo são colocados nas duas histórias para auxiliar na apresentação de seu tema. 

Cada personagem está diretamente ligado ao meio em que está inserido e como fora 

apresentado anteriormente; entretanto, na obra As aventuras de Pi temos um jovem 

sozinho que tenta conhecer a si mesmo e n'Os Lusíadas temos navegantes que 

simbolicamente trazem a imagem do povo português. 

Um ponto de extrema importância dessas obras que se torna um vínculo estreito e 

comum para a compreensão do tema é a dicotomia vida e morte. Este dualismo também 

nos é perceptível por meio do processo de figurativização. Pi, diante do mar, que tem de 

enfrentar busca sobreviver e superar suas adversidades, podemos supor que o mar 

simboliza a vida dentro da alegoria em que se encontra, e o tigre como o lado feroz de Pi, 

como uma proteção instintiva que o faz permanecer atento às adversidades. Na trama, o 

maior desejo do jovem é sobreviver. Já n'Os Lusíadas, essa dicotomia é algo vencido, 
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uma vez que, os navegantes atingiram o patamar de deuses, pois ao chegarem à ilha já 

não precisam mais lutar e são apenas recompensados por Vênus. 

Dessa forma, podemos supor que todo o processo figurativo no qual as duas 

histórias são embasadas tem seu término e consequentemente o desvendamento de seu 

tema na imagem da ilha. Ela, de certa forma, traz a ideia de completude para a obra de 

Camões, notamos que nela ocorre o fim da busca e a visão do futuro. Ou seja, no momento 

presente dá-se a consolidação do passado português e pelas conquistas do presente 

poderão ser recompensados no futuro, já não existe um fluxo temporal. A imagem que 

temos é de que naquele lugar encontram-se passado, presente e futuro. 

E em As aventuras de Pi, a ilha também aparece com essa característica de algo 

completo, harmônico, pois é apresentada com o formato de um corpo humano, como um 

organismo vivo, em perfeito funcionamento. Nesse local, Pi e Richard Parker recuperam 

suas forças e podem então retomar seu caminho. Agora, o jovem já não parece tão 

perdido, a imagem que temos dele é de alguém que de certa forma se encontrou. 

Em suma, por meio desta análise, verificamos que tanto na trama cinematográfica 

quanto na passagem Ilha dos Amores o tema presente seja a busca-encontro pelo novo ou 

apenas pelo desconhecido, pela sua própria significação. 

 
Considerações finais 

 
Por fim, podemos concluir que o objetivo dessa pesquisa foi atingido, uma vez 

que, foi possível estabelecer uma relação entre a obra cinematográfica, As aventuras de 

Pi e a passagem Ilha dos Amores do poema épico de Camões, por meio do estudo processo 

de figurativização. Assim ficou evidente como podemos supor que tratam de um tema em 

comum, ainda que a apresentação desse tema se dê de formas diferentes. 

Mais do que isso, pode-se notar também como é possível estabelecer um diálogo 

entre obras clássicas e contemporâneas utilizando diferentes linguagens, o que mais uma 

vez evidencia a importância desse estudo. Com o levantamento de um elemento em 

comum foi possível interligar tais obras. 
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Resumo 
 

O crescimento da visibilidade de pessoas LGBT na mídia brasileira nos últimos anos tem 

sido acompanhado de mudanças na significação apresentada sobre esse grupo. 

Associações positivas começam a se estabelecer, mas ao mesmo tempo escondem uma 

série de adequações dos signos às normas sociais. Na mídia textual, elas raramente têm 

espaço para falar por si, sendo principalmente o assunto ou a causa de autoridades 

heterossexuais ou de grandes marcas. Nas imagens, seus corpos se adaptam ao 

capitalismo com a reprodução de padrões de raça, gênero e uma posição social 

privilegiada na sociedade de consumo. Essa ressignificação indicada pela mídia implica 

em uma subordinação aos discursos dominantes e à disciplina imposta por eles. 

Palavras-chave: Heteronormatividade; Teoria Queer; Mídia. 
 

Introdução 
 

Como a mídia atua no que concerne à manutenção da heteronormatividade? 

Embora artigos sobre gênero e sexualidade tenham sido cada vez mais discutidos, a 

bibliografia que analisa a mídia de forma precisa a respeito continua escassa. Além disso, 

diversas transformações têm ocorrido nos últimos anos na visibilidade da população 

LGBT. O número de personagens cresce, mas os discursos de ódio e casos de violência 

também. 

Esses são alguns dos motivos que tornam necessárias compreensões mais 

aprofundadas dos processos de significação, suas causas e efeitos na sociedade. 

Lentamente, os sujeitos construídos pela psiquiatria para serem punidos e marginalizados 

passaram a ser vistos de forma mais positiva nos veículos de comunicação nos últimos 

anos. Por quê? 

É necessário estar atento às minúcias do que está sob os holofotes e comparar até 

que ponto os corpos marginalizados têm os mesmos direitos e possibilidades de 

performatividade que os normatizados. Afinal, somente estar visível não redime os efeitos 

de longos processos históricos. Neste trabalho, são expostos alguns casos em que esse 

tipo de relação se estabelece. 

Justificativa 

mailto:victormelopereira_@hotmail.com
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Diversas transformações têm ocorrido nos últimos anos na visibilidade da 

população LGBT. O número de personagens nas telenovelas e comerciais cresceram, mas 

os discursos de ódio e casos de violência também. Além disso, é necessário se atentar a 

como são essas novas representações e a que tipo de contextos elas se relacionam. Alguns 

padrões em relação às editorias em que as notícias aparecem ou à condição social dos 

corpos apresentados nos vídeos são perceptíveis, o que indica certas associações e 

tendências de adaptação dos signos a determinados discursos. 

Objetivo 

O objetivo do estudo é identificar algumas das diferentes formas que o discurso 

heteronormativo consegue assumir para se manter no poder e como isso é transmitido de 

maneira sutil por meio das produções midiáticas. Visa ainda estimular que as discussões 

que problematizam essas relações se aprofundem e se articulem de modo que consigam 

elaborar estratégias eficazes diretamente nos pontos onde a opressão se reproduz. 

Métodos 

A pesquisa utiliza os métodos estruturalista e dedutivo, com abordagens 

quantitativas e qualitativas. Trabalha-se com conceitos de Michel Foucault, da Teoria 

Queer e perspectivas de críticos de mídia. São apresentados os resultados do mapeamento 

e análise dos títulos das matérias presentes na mídia textual, pegando como estudo de 

caso as publicações online da Folha de São Paulo no primeiro semestre de 2016. Estuda- 

se também a mensagem presente nas imagens de produções audiovisuais, pegando como 

objeto de estudo três casos simbólicos de representação, mais especificamente uma cena 

da novela “Amor à vida”, o comercial apresentado para o Dia dos Namorados pela marca 

O Boticário em 2015 e uma capa do mesmo ano lançada pela revista Exame sobre 

executivos gays. 

A construção da sexualidade e a heteronormatividade 
 

A partir do século XVII emergiu no Ocidente um tipo de poder que ainda hoje 

atua exercendo diversas formas de controle sobre a sexualidade. Uma de suas 

decorrências foi a construção feita pela psiquiatria, no século XIX, do sujeito 

homossexual. O que até então era um ato considerado como pecaminoso passou a ser 

visto como uma doença que se expressaria em todo o ser daquele que agora se tornaria 

paciente e objeto de estudo da medicina (FOUCAULT, 2010). 
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O diagnóstico da época era baseado em um discurso normativo e produtivista que 

marginaliza todas as relações que não tenham como centro o matrimônio e a família, esta 

enquanto instituição responsável pela procriação e manutenção da raça humana. Por isso, 

a sexualidade enquanto identidade constitui-se como construção social, baseada 

principalmente na hierarquização entre os sujeitos supostamente produtivos e os 

improdutivos. 

Uma vez compreendidos estes aspectos, a Teoria Queer oferece uma perspectiva 

que explica como acontece esse processo de submissão de determinados corpos em 

detrimento dos outros. Esse conjunto de teorias problematiza, entre várias outras 

questões, a normatização das existências, isto é, a tentativa de encaixar vivências 

individuais em padrões considerados como “normais”. A Teoria Queer coloca o próprio 

sistema normativo como objeto de estudo e estranhamento. Ela surge no final do século 

XX se contrapondo à forma como a teoria social colocava as sexualidades marginalizadas 

como um Outro, de forma a sustentar a visão heterossexual como norma e centralização 

do discurso, constituindo o que os autores passam a denominar como 

“heteronormatividade” (WARNER, 1990). 

Em relação a isso, é necessário levar em consideração que o conceito de 

heteronormatividade surgiu em um contexto que apontava ainda para uma marginalização 

da homossexualidade com a imposição de um modo de viver diferente do que era definido 

para a vida heterossexual – esta matrimonial, monogâmica e de acordo com certos 

padrões de hierarquização dos gêneros. Em suma, tudo de acordo com o que Foucault 

chamaria de dispositivo da sexualidade. 

Mas a dominação heteronormativa não se restringe à academia. Ela atravessa 

praticamente toda a cultura e os espaços de poder da sociedade. Os veículos de mídia 

fazem parte desse processo, com seu papel de construção da cultura e manutenção da 

ordem dominante. 

Nos últimos anos tem ocorrido no Brasil um suposto crescimento da visibilidade 

do que ficou alcunhado como população LGBT, algo evidente principalmente na 

publicidade e nas novelas. Só que se analisado com mais profundidade, percebe-se que 

essa suposta ressignificação ainda está sujeita a todo o resto da estrutura de poder da 

cultura brasileira. Mais do que isso, ela somente indica uma transformação de sentidos 

discursivos que não escapam ao poder heteronormativo. 
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A própria colocação do corpo LGBT em debate público quando ele aparece com 

destaque na mídia, tentando delimitar sempre qual a forma correta e a errada de se 

comportar a partir da inclusão nos novos espaços, evidencia uma divisão de poderes. O 

mesmo discurso que atravessou o século XX enquanto a homossexualidade ainda era 

considerada como objeto de estudo médico emerge, o que torna importante enfatizar que 

mesmo com certas mudanças sociais ocorridas desde então, o conceito da Teoria Queer 

ainda está longe de ser descartável. 

Afinal, a visibilidade na mídia é somente um dos pontos em que as relações de 

poder se manifestam. Os discursos se desdobram nos mais variados espaços e contextos, 

de modo que somente o aparecimento não anula os complexos meios de dominação que 

são desenvolvidos e distribuídos na sociedade. 

A construção de sentidos nas notícias 
 

Uma dessas diversas formas de estabelecimento e ocultação do poder na mídia é 

o fetichismo nos veículos de comunicação. Esse processo é definido por Maria Rita Kehl 

(2004, p. 59) como uma criação de um novo inconsciente, consistindo em mostrar uma 

determinada visão de mundo como se fosse objetiva e escondendo os conflitos que 

existem por trás das relações sociais: “O fetiche possibilita a naturalização de uma relação 

social: é o apagamento da história”. 

Além disso, ela escreve que “mesmo a informação mais essencial para a 

sociedade, tem o caráter de mercadoria, e todo aparecimento se reduz à dimensão do 

aparecimento” (KEHL, 2004, p. 156) e que essa relação entre o mercado e a circulação 

de imagens tenta realizar uma “produção de identidades” (KEHL, 2004, p. 158). 

Em outras palavras, o conteúdo transmitido nos meios de comunicação é uma 

mercadoria, e justamente por isso se torna um fetiche que esconde as relações que estão 

por trás de sua produção. Aqueles que o constroem, ao venderem seus pontos de vista 

como se fossem a realidade objetiva, objetivam sua subjetividade. Consequentemente, o 

espectador acredita que a parcialidade dos dados apresentados é a realidade total, e tomam 

para si a subjetividade de quem controla os meios de comunicação. Dessa forma, sua 

identidade se constrói tendo como referências o conteúdo produzido na mídia. 

Apesar de seu trabalho focar na questão da luta de classes, também é possível 

traçar um paralelo disso com a relação entre a heteronormatividade e a diversidade sexual 

e de gênero, uma vez que permanece em comum a relação de dominação entre opressor 
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e oprimido por meio da “produção industrial do inconsciente” (KEHL, 2004, p. 59) e das 

imagens funcionando como uma espécie de mercadoria que oculta as relações de poder. 

Na produção escrita, isso se manifesta de formas bastante sutis. Os mais evidentes 

são a concentração de reportagens que tratam dessas questões em grandes 

acontecimentos, como a Parada LGBT e o massacre de Orlando de junho de 2016, 

enquanto em outros períodos a cobertura permanece pouco expressiva. Além disso, em 

muitos casos o foco das matérias nem sequer é alguma fonte LGBT, mas sim alguém 

heterossexual e cisgênero que esteja falando a respeito, principalmente deputados e 

celebridades. 

É possível pegar como objeto de estudo neste caso as publicações da versão digital 

da Folha de São Paulo durante o primeiro semestre de 2016. A escolha por este veículo 

foi tanto pelo fato de estar geralmente entre os de maior circulação do Brasil quanto pela 

facilidade de acesso aos dados por meio do site oficial. 

Por meio da ferramenta de buscas dele, foram procuradas as notícias que citavam 

a sigla “LGBT” e em seguida analisada o tipo de associação temática a partir do conteúdo 

ao qual o veículo a relacionava. A seleção foi escolhida a partir da identificação de certos 

padrões nos tipos de matérias. 

Por um lado, é preciso considerar que certos fatores da realidade acabam não 

dando ao jornalista outra escolha senão abordá-los, como o caso do massacre de Orlando. 

Por outro, também é importante salientar que a organização do jornalismo tem sua 

participação na construção da realidade. Justamente por isso, interessa a esta pesquisa os 

elementos escolhidos para chamar a atenção do público para a leitura – partindo do 

pressuposto de que as palavras são organizadas de acordo com seu grau de importância – 

e os efeitos que esse processo pode ter na significação dos fatos. 

Enquanto a versão impressa da Folha publicou 26 matérias envolvendo a sigla ao 

longo do período estudado, a online fez 199. Os assuntos da primeira eram 

majoritariamente os mesmos da segunda, de forma que a análise foi feita com foco na 

versão online. 

No início do ano havia uma tendência das matérias em tratarem de assuntos que 

de alguma forma fossem de interesse para a representatividade LGBT, como editais de 

concursos, legislação e pronunciamento de celebridades. Esse tipo de conteúdo foi 

correspondente a 34% das matérias sobre o tema na Folha durante o semestre, 
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porcentagem que cairia significativamente se fossem retiradas da contagem as 

reportagens em que o foco está em algum artista ou político heterossexual e cisgênero se 

pronunciando a favor dos direitos LGBT. Pouco atrás, com 33%, havia as questões 

políticas marcadas principalmente pelos pronunciamentos dos candidatos à presidência 

dos Estados Unidos. Isso teve uma grande intensificação a partir do massacre de Orlando, 

ocorrido no dia 12 de junho. Curiosamente, a discussão política ficou ainda bastante à 

frente da abordagem acerca da violência, que correspondia a 17% das matérias. 

Questões pertinentes ao mercado, como posicionamento de marcas e opções de 

consumo ficaram com apenas 6%. Algumas matérias se encaixaram em mais de um dos 

temas selecionados. Personalidades se posicionando sobre questões LGBT, por exemplo, 

foram enquadradas tanto como “representatividade” quanto como “mercado”. 

Alguns exemplos de manchetes que fazem esse tipo de abordagem “mista”, em 

que o assunto da representatividade aparece como objeto de personalidades ou 

organizações, sejam elas políticas ou do mercado, são: “Príncipe William estampa capa 

de revista gay britânica“ (REUTERS, 2016), “Obama vai criar primeiro monumento a 

direitos dos homossexuais dos EUA” (ASSOCIATED PRESS, 2016), “Obama, Hillary e 

Trump comentam ataque de Orlando; veja repercussão” (FOLHA DE SÃO PAULO, 

2016), “Temer e Dilma lamentam atentado em boate gay em Orlando” (id., 2016), 

“Disney ameaça boicotar Estado da Geórgia se lei contra gays for aprovada” (id., 2016), 

“Benedito Ruy Barbosa merece ser execrado pela declaração homofóbica?” (id., 2016). 

Embora em alguns desses casos o conteúdo seja replicado de outros veículos, nota-se que 

o modo de chamar atenção para os fatos não sofre grande alteração. As personalidades 

em primeiro lugar, com nome em destaque, e em seguida uma causa sem rostos. 

Em relação ao período de publicação, a segunda metade do semestre foi a que teve 

maior número e concentração de matérias, com assuntos consideravelmente bem 

definidos por mês. Em abril, elas giravam bastante em torno das manifestações de 

empresas e celebridades de oposição às leis estadunidenses que permitiam a 

discriminação a LGBTs em alguns estados, enquanto o mês seguinte tratava 

principalmente sobre a Parada LGBT de São Paulo e em junho sobre o massacre de 

Orlando. Percebe-se que os meses de abril e junho foram casos atípicos, sendo somente 

o período correspondente à Parada LGBT algo que costume atrair atenção anualmente. 

Isso mostra, por exemplo, que mesmo sem abordar a questão da violência 

diretamente, ela tem certa influência na escolha de pautas que envolvem a população 
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LGBT, seja por sua ocorrência ou possibilidade dela. A Parada LGBT de São Paulo, um 

dos maiores eventos do país, tem uma relação muito parecida com o mercado. Embora 

não se coloque como uma discussão de marketing, o fato de ser um dos maiores eventos 

do Brasil continua sendo motivo de atratividade por trás da pauta. 

Analisando por meio dos cadernos da Folha Online, a predominância do caso de 

Orlando e de outras perseguições internacionais torna-se evidente no fato de “Mundo” ter 

sido o que mais citou a sigla LGBT, correspondendo a 27%. Junto com “Poder”, que diz 

respeito à política em âmbito nacional e citou 5%, a política já corresponde à maior parte 

da associação feita à sigla, com 32%. Logo em seguida, os cadernos “Ilustrada” (13%) e 

“F5” (10%), ambos sobre entretenimento e cultura, correspondem juntos a 23%. 

“Cotidiano”, que trata de manifestações, editais e etc., transita entre ambos os temas com 

10%. Os outros cadernos juntos corresponderam a 18%. A coluna da Mônica Bergamo se 

destaca, tendo citado em 7% das matérias e Alexandre Vidal 3%. O restante das colunas 

somadas corresponderam também a 7%. 

Além disso, considerando que as temáticas políticas e as culturais são as 

predominantes relacionadas a pessoas LGBT, somente na segunda é que elas são de fato 

o centro das notícias. Na política, o interesse acontece principalmente em saber o que 

determinados representantes pensam ou pretendem fazer a respeito das questões, algo que 

se intensifica quando há a possibilidade ou ocorrência de algum caso de violência. 

É indissociável fazer uma análise coerente sem considerar os critérios de 

noticiabilidade que influenciam o discurso jornalístico, tais como o foco nas ações das 

elites e a tendência a retratar acontecimentos negativos (TRAQUINA, 2005). Contudo, 

também é importante considerar os impactos que isso tem na representação de populações 

marginalizadas de modo geral, sem naturalizar as formas de poder construídas por meio 

das relações sociais. 

No que diz respeito ao método jornalístico, é possível colocar em questão como 

os profissionais hierarquizam a importância das fontes, elencando assim quem deve estar 

no espaço de produção do “discurso verdadeiro” (FOUCAULT, 1998, p. 33). É 

perceptível que nesses casos o jornalismo atua de maneira disciplinar, estabelecendo um 

“controle da produção do discurso” (FOUCAULT, 1998, p. 34) que decide de maneira 

excludente quais são as pessoas que devem ou não falar acerca de alguma área do 

conhecimento. 
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Desta forma, o jornalismo não somente continua sustentando as relações de poder 

dando foco a quem já está nele, mas também reproduz a violência, uma vez que depende 

dela. Ao subordinar uma população marginalizada ao seu Outro no discurso, como nos 

exemplos citados acima, ele faz com que “a ação fique concentrada nas mãos dos não- 

sofredores, das não-vítimas, que devem trazer, de fora, a justiça para os injustiçados” 

(CHAUÍ, 2011, p. 380), para “se tornarem objetos de nossa compaixão” (CHAUÍ, 2011, 

p. 380). 

Ou seja, se por um lado ele simplesmente retrata a pouca representatividade nos 

altos cargos de poder, por outro ele também reproduz essa perspectiva heteronormativa 

que coloca a população LGBT principalmente como objeto e não como sujeito. Ele retrata 

e constrói uma realidade de silêncio LGBT na política, com uma existência dependente 

da enunciação de quem está no poder. Resta a essa população se contentar com seu espaço 

no entretenimento. 

As imagens e o mercado 
 

Segundo Maria Rita Kehl, a mídia tem poder de subjetivação, isto é, possibilita a 

identificação dos sujeitos e auto-reconhecimento que eles fazem de si por meio da 

imagem: “O que garante o ser, para um sujeito, é sua visibilidade – para outro sujeito” 

(KEHL, 2004, p.148). Na visibilidade conquistada pela população LGBT, que por trás 

dos signos é uma reivindicação de poder auto-afirmar a própria identidade diante de uma 

sociedade que desde sua criação procurou negá-la, é necessário analisar que tipo de 

discurso se manifesta por trás dessa exibição colocada como novidade. 

A mídia audiovisual tem passado por grandes transformações no que diz respeito 

à visibilidade LGBT. É possível perceber, contudo, dois padrões pelos quais a estrutura 

de dominação da sociedade se manifesta: a posição privilegiada dos LGBTs visíveis e a 

disciplina assumida pelos corpos, assunto que será retomado mais adiante. Três casos 

servem como exemplos para análise, um em cada tipo de produção: o beijo de “Amor à 

vida”, a capa da revista Exame da edição nº 1088 e o comercial da marca O Boticário 

lançado durante uma campanha de Dia dos Namorados no mesmo ano. 

O primeiro foi ao ar no dia 31 de janeiro de 2014, no último capítulo da telenovela 

“Amor à vida”. Foi a estreia de um beijo gay exibido na Rede Globo. Desde então, 

personagens LGBT de destaque têm se tornado algo mais comum no canal. As 

personagens da cena em questão, Niko e Félix, eram respectivamente, dono de um 
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restaurante japonês e herdeiro de um hospital. Ambos eram representados por atores 

brancos. 

Em edição publicada em abril de 2015, a revista Exame fez uma capa em sua 

versão impressa com a manchete “Chefe, sou gay”. Embaixo, as palavras “Surge a 

primeira geração de executivos brasileiros que tratam sem rodeios uma questão por muito 

tempo mantida como tabu nas empresas – e todos ganham com isso” (grifo meu). Sua 

matéria principal vem acompanhada de histórias de executivos assumidos no ambiente de 

trabalho e exemplos de empresas que organizaram políticas internas de inclusão. Na 

fotografia utilizada em sua capa, três homens e uma mulher brancos usam roupa social e 

dão um sorriso discreto para a câmera. 

No mesmo ano, a marca O Boticário lançou um comercial para o Dia dos 

namorados que causou bastante mobilização. No vídeo de 31 segundos, três casais 

arrumam suas roupas e preparam os presentes que darão a seus parceiros. Com exceção 

de uma atriz oriental, todos os outros representantes são brancos e dentro de certos 

padrões de gênero, ou seja, os homens masculinizados e as mulheres feminilizadas. Ao 

encontrarem seus namorados ou namoradas, os casais simplesmente trocam presentes e 

se abraçam. O comercial se encerra com a chamada “Neste dia dos namorados, presenteie 

quem você ama”. 

É necessário considerar que a realidade de todo signo está relacionada à sua 

realidade exterior, isto é, objetiva, de forma que uma modificação no sistema de 

representação é a causa de modificações ocorridas na organização social (BAKHTIN, 

2012). Portanto, para compreender as transformações ocorridas dentro de uma 

significação, é necessário estar atento ao contexto exterior a ela. Neste caso, as mudanças 

ocorridas na representação LGBT estão ligadas tanto ao crescimento do movimento 

quanto à sua relação com o mercado. A maior parte da população LGBT, por exemplo, 

está nas classes AB e consome 30% mais do que heterossexuais (SPTURIS, 2013). 

Colling já havia notado essa tendência ao analisar as representações das 

personagens LGBT nas telenovelas da década de 2000. De acordo com ele, todas as 

personagens “não caricatas” são “bonitos, bem sucedidos financeiramente e, na maioria 

das vezes, sabem se vestir muito bem, apreciam a arte, boas comidas e bebidas” (2007, 

p.13). Na época, ele já considerava que “outra representação esteja sendo construída pelas 

telenovelas” (2007, p.13) 
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A própria revista Exame já fez matérias a respeito do mercado LGBT. Ela se coloca ao 

mesmo tempo em posição de análise desse nicho e aproveitadora dele. Duas matérias da 

versão online da revista servem como exemplo. Uma delas se intitula “Como aproveitar 

o potencial de consumo dos gays” (CHRISTIAN MIGUEL, 2014), e a outra, “Mercado é 

cego para potencial de consumo do público LGBT” (ISA SOUSA, 2012). Ambas trazem 

histórias de empreendimentos que fizeram ações voltadas a este nicho e obtiveram êxito, 

assim como dados sobre as condições sociais acima da média que acompanham número 

significante da população LGBT e o quão pouco aproveitadas elas são pelo mercado. O 

veículo é, provavelmente, o mais sincero no que concerne à abordagem dessas questões. 

Em relação ao Boticário, é importante notar que nenhum dos casais se beija ou 

tem qualquer comportamento minimamente provocativo, apesar de ser um comercial 

produzido para o Dia dos namorados. Não fosse pelo contexto e pela chamada do locutor 

citando o fato, eles poderiam até ser confundidos com qualquer outro tipo de relação 

heterossexual com forte afetividade. Por que os namorados não se beijam, por exemplo? 

De qualquer forma, mesmo com essa contenção, o pastor Silas Malafaia pediu que 

o comercial fosse boicotado (TERRA, 2015) pela comunidade evangélica brasileira. O 

Conar chegou a ser acionado, mas arquivou o processo (G1, 2016). Em reação a essas 

atitudes, muitos LGBTs se mobilizaram em defesa da marca. 

Essa disputa tem algo em comum com o lento processo de visibilização nas 

telenovelas que antecederam Amor à vida. Desde os anos 70, quando as personagens 

LGBT começaram a aparecer nas tramas da Rede Globo, elas passaram por alguns 

estereótipos, principalmente de gênero (o gay representado como alguém afeminado) ou 

de marginalidade (associação com uso de drogas ou criminalidade). Com o crescimento 

dos movimentos LGBT, as aparições dessas personagens foram se tornando mais 

frequentes e sendo assimiladas ao que seria o padrão heteronormativo (COLLING, 2007). 

Desta forma, é importante notar que elementos que não aparecem na mensagem 

trazida em ambas as produções é tão importante quanto o que é possível ver nelas. Apesar 

de terem se tornado simbólicos pela representatividade de pessoas LGBT, nenhuma fugia 

do considerado padrão social: personagens brancas e completamente dentro da binaridade 

de gênero, isto é, com homens dentro de um perfil masculino e mulheres feminino. 

De modo geral, elas se enquadram na questão de Foucault acerca do controle 

imposto sobre a sexualidade marginalizada, algo que se manifesta na mídia 
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principalmente por meio da disciplina dos corpos. Em sua obra, o autor aborda a forma 

como o corpo no período clássico passou a ser objeto de poder, instituindo uma relação 

que mais tarde passaria a tomar conta das diversas esferas da sociedade (2005, p.132), 

formando uma “política das coerções” (2005, p. 132) que consiste em “um trabalho sobre 

o corpo, uma manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus 

comportamentos” (2005, p. 132), de modo a entrar em uma “maquinaria de poder que o 

esquadrinha, o desarticula e o recompõe” (2005, p.132). Desta forma, ela definiria “como 

se pode ter domínio sobre o corpo dos outros, não simplesmente para que façam o que se 

quer, mas para que operem como se quer” (2005, p. 132), fabricando “corpos submissos 

e exercitados, corpos “dóceis”” (2005, p. 132). 

Ele escreve ainda que esses poderes “não cessaram, desde o século XVII, de 

ganhar campos cada vez mais vastos, como se tendessem a cobrir o corpo social inteiro” 

(grifo meu) (FOUCAULT, 2005, p. 132) e que as raízes deles vêm da “divisão constante 

do normal e do anormal, a que todo indivíduo é submetido” (FOUCAULT, 2005, p. 189), 

se assumindo como “um conjunto de técnicas e de instituições que assumem como tarefa 

medir, controlar e corrigir os anormais” (FOUCAULT, 2005, p.189). 

Portanto, é necessário considerar a imanência desse poder como forma de 

controlar a anormalidade e sua permanência na sociedade contemporânea. Como já 

citado, a homossexualidade figurava diretamente entre os objetos dessa relação, uma vez 

que até 1990 ainda constava na Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde. 

Além disso, essa visão do poder sobre o corpo também tem relação com o discurso 

audiovisual, um campo no qual cada gesto dos atores pode ter grande impacto social. 

Justamente por isso os corpos dos vídeos precisam ser devidamente disciplinados, 

funcionando como forma de legitimar “padrões da cultura tradicional, que confirma o 

status quo, ao mesmo tempo em que inicia o público a novos papéis introduzidos pela 

dinâmica social” (SODRÉ, 1994, p. 42). 

Nos casos de visibilidade imagética citados, todos apontam para uma mesma 

direção no processo de significação: a aproximação da população LGBT do sistema de 

normalidade da sociedade de consumo. Contudo, os corpos inclusos ainda não têm a 

autonomia de agir publicamente como aquilo que foram construídos para ser: sexuais. A 

imagem vendida é somente a da afetividade ou da diversidade meramente como uma 

identidade, sem exposição sexual. 
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Os gestos dos corpos são meticulosamente calculados, senão pela produção, pela 

própria sociedade após a publicação. O caso da manifestação de Silas Malafaia é um 

exemplo de como esse autoritarismo emerge quando os sujeitos construídos pelas 

instituições para serem punidos passam a agir em liberdade. Em outras palavras, é como 

se todas as pessoas que estão dentro do sistema normativo tivessem direito à regulação e 

à docilização de quem está fora, como nos efeitos da máquina panóptica descritos por 

Foucault. 

Com o crescimento tanto político quanto econômico da população LGBT, os 

produtores de discursos precisam readequar suas ideias às novas configurações sociais. 

Desta forma, as disciplinas impostas sobre a homossexualidade e a mídia imagética 

tornam-se reféns de um mesmo discurso que procura controlar e adequar os corpos ao 

que seria considerado mais produtivo ao mercado, ou ainda “educar para o consumo e 

para o ajustamento à ordem organizacional” (SODRÉ, 1994, p. 105). As personagens 

LGBT ganham visibilidade, mas devidamente disciplinadas e submissas aos padrões 

heteronormativo e capitalista. 
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Resumo 

 
O presente artigo consiste em um estudo analítico de trechos de O crime do padre Amaro, 

de Eça de Queirós. Com base nesses exames, será possível apreender o protagonista desse 

romance do Realismo português como um produto constituído na e pela linguagem, cujo 

valor semântico se materializa nos signos eleitos pelo narrador ao elaborar essa 

personagem e seu desenvolvimento. Outrossim, a crítica social defendida pelo autor 

também é discutida, uma vez que o mundo ficcional que se arquiteta se volta para o 

contexto lusitano da segunda metade do século XIX. Para complementar essas 

concepções, a pesquisa fundamenta-se em teorias sobre a construção da personagem, em 

especial, a taxionomia criada por E. M. Forster em Aspectos do romance. 

Palavras-chave: O crime do padre Amaro; Narrador; Personagem plana. 

 

 
 

Introdução 

 

O estudo do protagonista de um romance implica conhecer o ser que habita o 

mundo romanesco em suas ações, volições e sentimentos. Desse universo de forças 

internas advindas da constituição psicológica e moral da personagem e das suas interações 

com o contexto ficcional que a situa em um tempo e em um espaço, determinados ou não, 

surge um amálgama de sentidos que instiga o leitor a depreender o quadro de valores que 

move, dá vida e sentido a esse ser. 

O problema que se coloca nesta pesquisa é o de compreender como esse ser 

discursivo se constitui em O crime do padre Amaro, obra escrita por Eça de Queirós, 

publicada em 1875. Para tanto se colocam três perguntas nesta pesquisa: que quadro 

axiológico orienta o protagonista? Que posicionamentos estéticos revestem essa 

ideologia? Os ideais defendidos estariam a serviço da criação de uma literatura 

panfletária? 

Tendo em vista a problematização acima, o presente artigo consiste em 

compreender, a partir das teorias sobre a construção de personagens elaboradas por E. M. 

Forster em Aspectos do romance e conceitos explanados por Beth Brait na obra A 

personagem, o desenvolvimento do protagonista Amaro de O crime do padre Amaro, 

romance do Realismo português. De acordo com os pressupostos teóricos desses 

mailto:yagocampbell@yahoo.com.br
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estudiosos, o texto é concebido como uma combinação de elementos que ultrapassam o 

sentido manifesto da superficialidade do texto. Segundo este entendimento, o  modo  

que a tessitura narrativa é apresentada, as questões psicológicas e os acontecimentos que 

muitas vezes passam despercebidos são elementos importantes de um quebra-cabeça 

interligado pela sintaxe e semântica das palavras e caracterizam um ser que pode ter 

variados níveis de contribuição em determinada estória. A metodologia proposta para este 

trabalho ampara-se em um estudo analítico de trechos da obra, com o objetivo de 

compreender os elementos que distinguem o texto como um objeto coerente e organizado 

de ideias. Este estudo visa, assim, ao entendimento da função social que Amaro possui, 

visto que a obra leva consigo, segundo a crítica abalizada, um caráter realista-naturalista 

de engajamento social e a personagem funciona como um guia que pressupostamente 

aponta para o leitor as propostas ideológicas defendidas pelo autor, como se discutirá 

adiante. 

Contexto histórico e apresentação da personagem 

 
Ao propor um olhar analítico em Amaro, protagonista de O crime do padre 

Amaro, de Eça de Queirós, é perceptível que as questões que envolvem essa personagem 

se estendem além dos desejos que a atormentam. Para um primeiro entendimento a 

respeito da ligação entre o momento histórico que serve de plano de fundo para a recriação 

do contexto ficcional no qual gravita o pároco, é necessário elaborar um breve cenário da 

condição política e social na qual se encontrava a Europa do século XIX. Sobre essa 

questão, Moisés (2013, p. 259) afirma que: 

[...] os três poderes, sobre os quais se apoiava o estilo de vida em moda 

no Romantismo, não tinham mais consistência e força suficientes para 

resistir ao impacto das novas descobertas científicas e filosóficas da 

segunda metade do século XIX. A burguesia, como classe social 

dominante, a Monarquia, como classe imperante e reinante, e o clero, 

como força ideológica desse organismo social, não eram capazes de 

transformar-se e adaptar-se aos novos tempos. Era forçoso abatê-los, 

destruí-los, substituí-los, de onde o caráter antiburguês, antimonárquico 

e anticlerical do romance realista. 

É interessante refletir sobre o fato de que a evolução do pensamento e o 

questionamento interno e externo são atividades problematizadas pelo homem ao entrar 

em contato com novas descobertas. Sendo assim, aspectos a respeito da própria vivência 

e, consequentemente, do poder pelo qual são regidas as pessoas, suscitam indagações que 

fomentam produções que direta ou indiretamente expõem um comportamento quase 

sempre de reação às novidades que se lhes apresentam. 
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A partir da citação, é notável a presença do clero como um dos pilares que 

sustentava os poderes de decisão, sendo assim alvo desses posicionamentos, que eram 

manifestados, por exemplo, na literatura, produto da evolução intelectual mencionada. 

Transformações e adaptações eram necessárias para suprir a necessidade de uma 

população que não mais se contentava em observar a realidade que vivia sem se envolver 

nela e assumir um posicionamento acerca do que nela acontecia. 

Em meio a essa sociedade em transição, Eça de Queirós cria Amaro, personagem 

que, ao lado do narrador de terceira pessoa, desempenha o papel dos olhos pelos quais o 

leitor enxerga o comportamento de grupos sociais específicos da sociedade portuguesa 

daquela época. O desenvolvimento dessa personagem se dá pela crítica social que o autor 

retrata em seu romance: Amaro é caracterizado pelo narrador, desde sua vida na casa da 

marquesa, quando criança, até a idade adulta, por meio de construções semânticas nas 

quais é perceptível certa dualidade na maneira de viver. 

Tendo essas questões em vista, apreende-se um consentimento das relações 

sociais que o protagonista vive no decorrer da narrativa, experiências estas que não só 

corrompem valores a que anteriormente eram dados importância, como também 

contribuem para uma visão das influências políticas, como a defesa da monarquia, regime 

que os clérigos defendiam. Neste ambiente, o pároco observa, convive e evolui, ao passo 

que certa crítica é construída, desvelando a forma de pensar de uma sociedade em 

transformação. 

Para melhor compreender e analisar a função e a evolução de Amaro na narrativa, 

é interessante que se conheça a relação entre essa personagem e o narrador da obra. 

Segundo Brait (2017, p. 77) “O narrador em terceira pessoa simula um registro contínuo, 

focalizando a personagem nos momentos precisos que interessam ao andamento da 

história e à materialização dos seres que a vivem”. 

Considerando que o narrador é um dos elementos fundamentais para a construção 

da personagem, as informações são transmitidas por mecanismos sintagmáticos e 

paradigmáticos de modo que, a estrutura e a semântica esboçam pontos interligados que 

podem justificar a evolução de um ser e, consequentemente, o seu destino. Sob este viés, 

é possível observar a posição do narrador que, neste trabalho, tece críticas ao clero e à 

sociedade leiga e religiosa. Substancialmente, as palavras utilizadas pelo narrador para 

descrever o ambiente e a forma de se expressar desses grupos sociais podem vir, por 
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exemplo, carregadas de ironia, astúcia ou ignorância, conforme a situação e as pessoas 

focalizadas em determinado momento da estória. O narrador, ao trabalhar em conjunto 

com Amaro – voz que irrompe em raros momentos em discurso indireto livre –, durante 

o percurso desse protagonista, desempenha um elo entre o leitor e a realidade presente na 

ficção, arquitetando um mundo que se assemelha ao concreto e se materializa ao passar 

das páginas. 

Em adição a essa ideia, é possível reconhecer que no texto narrativo o autor cria um tecido 

dotado de verossimilhança interna. Sendo assim, todos os elementos sintáticos, 

semânticos e pragmáticos trabalham em conjunto para definir o destino das personagens. 

Tratando-se de um narrador onisciente, como em O crime do padre Amaro, quando uma 

personagem é apresentada, um valor de confiança é atribuído pelos leitores a ela, visto 

que aceitam como verdade um mundo diferente do qual vivem e deixam-se tomar por 

sensações advindas desse ser ficcional. Esse jogo de palavras é um fator que deve ser 

considerado ao tratar do estudo do meio em que Amaro vive, visto que ele será terminante 

para a construção dessa personagem. Considere os trechos: 

A senhora marquesa resolvera desde logo fazer entrar Amaro na vida 

eclesiástica. A sua figura amarelada e magrita pedia aquele destino 

recolhido: já era afeiçoado às coisas da capela, e o seu encanto era estar 

aninhado ao pé das mulheres, no calor das saias unidas, ouvindo falar 

de santas [...]. Tornou-se muito medroso. Dormia com uma lamparina 

ao pé de uma ama velha. As criadas de resto feminizavam-no; achavam- 

no bonito, aninhavam-no no meio delas, beijocavam-no, faziam-lhe 

cócegas, e ele rolava por entre as saias, em contato com os corpos, com 

gritinhos de contentamento. Às vezes quando a senhora marquesa saía, 

vestiam-no de mulher, entre grandes risadas; ele abandonava-se, meio 

nu, com os seus modos lânguidos, os olhos quebrados, uma roseta 

escarlate nas faces. As criadas, além disso, utilizavam-no nas suas 

intrigas umas com as outras; era Amaro que fazia as queixas. Tornou- 

se enredador, muito mentiroso. (QUEIRÓS, 2003, p. 41)24
 

O trecho põe em cena a personagem em um ambiente onde ocorrem ações 

decisivas para sua construção. Na primeira oração, observa-se a presença do artigo 

definido seguido de um título nobre que carrega a ideia de “poder”; em seguida, tem-se o 

verbo “resolver” acompanhado da preposição “desde” e o adjunto adverbial de tempo 

“logo”, que, além de ser coerente com a ideia prévia de “poder”, produz o efeito de que 

uma decisão está sendo imposta a Amaro e que esta irá trazer consequências relevantes. 

Na segunda oração, ao descrever brevemente Amaro, o narrador faz uso de adjetivos 

 

24 Todas as transcrições da obra em exame foram extraídas das referências aqui apontadas. Doravante será 

mencionada apenas a página da citação. 
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aparentemente pouco comprometedores, levando o leitor a crer, por primeiro, na 

neutralidade da criança perante as decisões que são assumidas em seu nome. Um paralelo 

é traçado já na terceira oração, no qual dois polos se entrelaçam na vida desse menino: a 

vida religiosa e as mulheres. O narrador privilegia a palavra “aninhado” e a expressão 

“calor das saias”, para apresentar a personagem de Amaro, ainda na infância, como 

alguém que está em frequente contato físico com as mulheres, representadas 

metonimicamente pelo substantivo “saias”. A partir de então, a neutralidade de Amaro, 

assim como suas experiências de criança, continua a ser apresentada pelo narrador, que o 

caracteriza como medroso. Sua figura é materializada na mente do leitor ao entrar em 

contato com essas ações, que são reforçadas por outros acontecimentos a que o passivo 

garoto era posto em contato, como nos momentos em que exalava “gritinhos de 

contentamento”. É válido ressaltar que mesmo com a aparência magricela e amarelada, 

Amaro já é visto como um menino atraente e o narrador se vale não só de palavras que 

designam calor, mas também mostra que alguns limites eram ultrapassados, como o fato 

de Amaro estar meio nu em frente as raparigas da casa. A última oração do trecho já 

apresenta ao leitor a habilidade que, desde pequeno, devido às intrigas que fazia, o futuro 

pároco adquirira: a de mentir. O narrador caracteriza Amaro como “enredador” e “muito 

mentiroso”, utilizando o verbo de ligação “tornar-se” para reforçar a ideia de que aquilo 

tinha sido produto de experiências que havia passado. 

Indo um pouco além, é possível estabelecer a construção de quatro campos 

semânticos apresentados nos trechos: o primeiro, podendo chamar-se “igreja”, pelas 

palavras: eclesiástico, capela, santas; o segundo, podendo chamar-se “feminino”, pelas 

palavras: mulheres, saias, ama, criadas, corpos; o terceiro, podendo chamar-se 

“ingenuidade”, pelas palavras: medroso, recolhido; e o quarto, podendo chamar-se 

“transgressão”, pelas palavras: enredador, lânguido, escarlate, intrigas, mentiroso. É 

fundamental a reflexão sobre o valor isotópico carregado nessas palavras, visto que o 

primeiro campo diverge do segundo, considerando que para alguém na vida eclesiástica, 

questões mundanas são consideradas proibidas e o quarto campo caracteriza-se como uma 

extensão do terceiro, pois atitudes consideradas inocentes passam a se misturar com uma 

nova personalidade que é introduzida pelo verbo “tornar-se”. 

Conforme o exposto, o vocabulário utilizado pelo narrador ao descrever, por 

exemplo, a infância do pároco carrega valores semânticos que retratam uma dupla forma 

na maneira de viver. Se, por um lado, essa personagem possui uma influência religiosa 
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que é incentivada pela marquesa desde a infância, por outro, o convívio com o sexo oposto 

se revela consideravelmente presente fisicamente e psicologicamente. 

Em suma, ao analisar a semântica das palavras eleitas pelo narrador, somadas ao 

contexto social em que as personagens convivem, nota-se, de início, que Amaro irá se 

tornar padre devido a uma escolha que não foi sua e que alguma questão envolvendo 

mulheres irá atormentá-lo durante esse percurso. Além disso, utilizará de suas habilidades 

de mentir e manipular para se proteger. 

Aspectos psicológicos e a coerência semântica do texto 

 

Como refletido, Amaro, desde criança, possui características que começam a 

florescer e tendem a evoluir de acordo com as experiências que irá vivenciar. É 

representativa a percepção desse primeiro quadro de comportamentos e de valores por 

parte do leitor que entra em contato com a trama que vai sendo apresentada pelo narrador, 

em razão dos traços da personagem previamente mencionados e que contribuem para o 

desenvolvimento e destino dela. O posicionamento crítico daquele que acompanha o 

percurso da vida de Amaro permite que o leitor identifique essas características em outros 

desdobramentos e aguce o olhar no exame da personagem. 

Para melhor compreender essa construção, o desenvolvimento e a função do 

protagonista, tem-se os seguintes trechos que serão analisados com vista a essas 

perspectivas: 

Nunca suspeitara um tal escândalo! A S. Joaneira, a pachorrenta S. 

Joaneira! O cônego, seu mestre de Moral! E era um velho, sem os 

ímpetos do sangue novo, já na paz que deveriam ter lhe dado a idade, a 

nutrição, as dignidades eclesiásticas! Que faria então um homem novo 

e forte, que sente uma vida abundante no fundo das suas veias reclamar 

e arder [...] Vinham-lhe então outras reflexões: que gente era aquela, a 

S. Joaneira e a filha, que viviam assim sustentadas pela lubricidade 

tardia de um velho cônego? A S. Joaneira fora decerto bonita, bem- 

feita, desejável! – outrora! Por quantos braços teria passado até chegar, 

pelos declives da idade, àqueles amores senis e mal pagos? As duas 

mulherzinhas, que diabo, não eram honestas! Recebiam hóspedes, 

viviam da concubinagem [...] A noite caíra, com uma chuva fina. 

Amaro não a sentia, caminhando depressa, cheio de uma só ideia 

deliciosa que o fazia tremer: ser o amante da rapariga, como o cônego 

era amante da mãe! Imaginava já a boa vida escandalosa e regalada: 

enquanto em cima a grossa S. Joaneira beijocasse o seu cônego cheio 

de dificuldades asmáticas, – Amélia desceria ao seu quarto, pé ante pé, 

apanhando as saias brancas, com um xale sobre os ombros nus.... Com 

que frenesi a esperaria! E já não sentia por ela o mesmo amor 

sentimental, quase doloroso, agora a ideia muito magana dos dois 

padres  e  as  duas  concubinas,  de  panelinha,  dava  àquele  homem 
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amarrado pelos votos uma satisfação depravada! Ia aos pulinhos pela 

rua. – Que pechincha de casa! (p. 96-97) 

O trecho acima mostra o que se passa na mente de Amaro, com a mediação do 

narrador, após uma breve observação do comportamento daqueles que o cercavam. O 

primeiro trecho inicia-se com a indignação de Amaro, reforçada pelos pontos de 

exclamação e pela semântica das palavras: “nunca”, “suspeitara” e “escândalo”. O verbo, 

no pretérito mais-que-perfeito simples, ao lado do advérbio, contribui para dar ênfase no 

substantivo “escândalo”, que por si só já possui um significado polêmico, considerando 

que as pessoas que formavam aquela sociedade eram fortemente influenciadas por líderes 

religiosos que as faziam crer que enquanto atitudes comuns do comportamento humano 

eram pecaminosas, outras eram consideradas corretas, como, por exemplo, a compra de 

objetos santos e o sacrifício material em prol da salvação. Todos esses elementos, quando 

acrescidos às exclamações, demonstram a indignação que irá contribuir para que a 

personagem tome decisões baseadas na repetição comportamental do outro. 

Surgem no texto, então, o adjetivo “pachorrenta” e o substantivo “mestre de 

Moral” para caracterizar a S. Joaneira e o Cônego, criando certa ironia ao utilizar do título 

acadêmico do homem e mostrar que a idade avançada é apenas uma extensão de como 

foi levada uma vida inteira. Esse discurso da percepção acerca das personagens que 

viveram transgredindo valores éticos e nunca foram denudadas se estende desde as 

expressões de exclamação inicialmente analisadas até o emprego dos adjetivos “velho” e 

“pachorrenta”. Em discurso indireto livre, Amaro se compara depois às personagens 

referidas, imaginando como seria se também ele liberasse seus desejos. Um paralelo entre 

juventude e velhice é traçado; o trecho demonstra a mente do pároco perante esses 

diferentes momentos da vida, racionalmente concluindo que o sucesso daquela pode ser 

ainda maior que o desta. 

O segundo segmento depois da primeira supressão do texto caracteriza-se pela 

série de pensamentos que fluem à mente do rapaz. Ele começa a analisar as mulheres em 

foco, identificando as qualidades, primeiramente, da mãe de Amélia: “bonita”, “bem- 

feita” e “desejável”. O emprego desses adjetivos converge com as descrições sobre a 

infância de Amaro e mostra que o jovem sempre fora atento às mulheres, observando-as 

de forma minuciosa a ponto de enxergar além da idade, considerando que a caracterização 

que utiliza é introduzida pelo verbo no pretérito mais-que-perfeito “fora”, o que implica 

uma aparência anterior àquela que estava diante de seus olhos. Em suma, após refletir 
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sobre as atitudes de S. Joaneira, Amaro conclui que ela falta com o decoro e estende a 

mesma avaliação à filha. Compreendendo que Amélia vive em um ambiente promíscuo, 

Amaro passa a desejá-la como amante e rompe com os valores, assim como a S. Joaneira 

e seu antigo mestre de Moral o fazem. 

Na sequência, Amaro pensa em como seria essa conquista e se sente entusiasmado 

ao imaginar ter uma aventura amorosa com Amélia. O narrador novamente elege palavras 

que contrastam essa diferença entre idades como “dificuldades asmáticas”, reforçando a 

teoria de que o sucesso dos mais jovens tende a ser maior que o dos mais velhos. É 

possível perceber, no curso do pensamento do pároco, que a forma de sentimento que 

anteriormente possuía pela rapariga é inibida pelos projetos astutos que se formam em 

sua mente ao maquinar possuir Amélia e imaginar-se fazendo parte daquela farsa social. 

Dois fatores são interessantes para o entendimento desses trechos: o pensamento 

de Amaro a respeito de sua juventude ardente que poderia ser mais um motivo de seu 

sucesso, já que até os mais velhos conseguiram obtê-lo e a reação da personagem ao 

perceber o que ocorre no ambiente onde vive: ao invés de se indignar e abominar tais 

fatos, imagina-se agindo como as mesmas pessoas que, segundo ele, são desonestas. 

É possível perceber que características que começaram a se desenvolver quando 

o protagonista foi apresentado ainda criança chegam a um ponto extremo, por exemplo, 

quando comparadas suas atitudes e intrigas entre as mulheres da casa da marquesa ao fato 

de ele planejar ter uma jovem rapariga como amante. É notável que aquele menino 

medroso e vítima de chacotas, agora se torna um ser maquiavélico com grandes 

habilidades discursivas. Aquele rapaz que antes observava e indagava, agora compreende 

a perversidade humana e, conscientemente, busca satisfazer seus desejos, tornando-se 

igual, ou, talvez, pior que as pessoas que ele julga despudoradas. Isto posto, é possível 

dizer que a personagem de Queirós se desenvolve de um ser observador analítico para um 

ser observador conclusivo e elaborador de estratégias perversas, que utiliza seu talento de 

manipulação para envolver e corromper pessoas. 

Indo um pouco além no que se diz respeito ao desenvolvimento de Amaro, Brait 

(2017, p. 89), considerando a construção e figurativização das personagens, diz que: 

Nesse mundo de palavras, nessa combinatória de signos, o leitor vai se 

alfabetizar, vai ler o mundo e decifrar sua existência. Nos olhos de 

ressaca de Capitu, assim como na ambiguidade de Diadorim e 

Riobaldo, o leitor vai perseguindo, palavra a palavra, traço a traço, uma 
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construção que, pelo seu encadeamento particular, garante a sua própria 

existência, a sua independência, criando os seus referentes e abrindo um 

mundo de leituras. 

Com base nas palavras de Brait, é necessário entender essa combinatória de signos 

como um aspecto fundamental em uma narrativa. As descrições da vida de Amaro na casa 

da marquesa possuem elementos que justificam e decifram a evolução psicológica do 

protagonista apresentada nas citações do romance anteriormente dispostas. Os detalhes 

contados pelo narrador ao apresentar o que, no início, parece ser simples detalhes a 

respeito de um menino magricela que se divertia entre as saias da casa tornam-se 

fundamentais para entender o percurso e o destino da personagem dentro de um mundo 

dotado de verossimilhança interna. 

Assim sendo, pode-se dizer que o conteúdo semântico selecionado pelo criador 

para caracterizar fisicamente e psicologicamente Amaro aponta para o seu 

comportamento na vida adulta, ou seja, aquele garoto que se deliciava em meio a 

companhias femininas e fazia intrigas pela casa torna-se um ser maquiavélico que observa 

e analisa a beleza das mulheres, seus comportamentos, e, a partir desses dados, orienta- 

se para conquistar seus objetivos, alheio aos valores éticos. É necessário, também, 

ressaltar os fundamentos do Naturalismo inscritos nessas questões, visto que Leiria e 

todas pessoas que ali habitam, contribuem não só para despertar, mas também para fazer 

evoluir em Amaro sementes das forças instintivas que nele havia e que estavam prontas 

para germinar. 

Segundo a teoria do determinismo de Taine, o meio é um dos fatores 

condicionantes dos comportamentos humanos. Este princípio é constitutivo da 

estruturação das personagens em O crime do padre Amaro. As mulheres, em especial, 

vivem em um espaço social de opressão exercida pelo poder do clero, submetidas à sua 

retórica manipuladora. Amaro, de sua parte, como foi visto no exame dos textos, cresce 

em um ambiente libidinoso na casa da marquesa, influência que se prolonga no convívio 

vicioso e corrupto do clero. Amaro que chegara a se indignar com a conduta libertina do 

cônego Dias vivendo em conúbio com S. Joaneira, também, ao longo da narrativa é 

corrompido e passa a corromper, ao seduzir e engravidar Amélia. O ápice da sua 

transgressão social culmina com a entrega de seu filho à morte, conforme se lê no extrato 

abaixo: 

Amaro voltou para a casa de Carlota, esperou sentado numa pedra, com 

o seu cavalo pela rédea. Mas aquela casa fechada e muda aterrava-o. 
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Foi por o ouvido à fechadura, na esperança de ouvir um choro, uma 

rabugem de criança [...] Ah, estava doido decerto na véspera, quando 

pusera ali, na mesa da cozinha, quatro libras em ouro [...]. (p. 400) 

O início da citação narra o desespero de Amaro ao retornar à casa da tecedeira de 

anjos25, colocando em evidência cada detalhe desde o momento até quando decide 

verificar por meio do barulho se seu filho estava vivo. Na sequência narra o 

arrependimento de Amaro por ter entregado seu filho nas mãos de uma mulher que, 

embora ele tivesse exigido que cuidasse da criança, sabia que ela a mataria. O narrador 

apresenta a situação a partir da mente de Amaro, que se auto caracteriza como um doido 

por ter pagado quatro libras em ouro para que a mulher resolvesse seu problema, ou seja, 

eliminasse a criança. O arrependimento da personagem exemplifica questões discutidas a 

respeito da dualidade que o compõe. 

Um ser de dupla face 

 
Tendo em vista a forma como Amaro é retratado no romance de Eça de Queirós, 

pode-se conceituá-lo como uma personagem plana. Para Forster (1969, p. 54-55), essa 

categoria de personagem caracteriza-se por traços de previsibilidade, como ele expõe: 

Em sua forma mais pura, [as personagens planas] são construídas ao 

redor de uma única ideia ou qualidade: quando há mais de um fator, 

atingimos o início da curva em direção às redondas. A personagem 

realmente plana pode ser expressa por uma só frase [...] Uma grande 

vantagem das personagens planas é serem reconhecidas com facilidade 

sempre que aparecem: reconhecidas pelo olho emocional do leitor, não 

pelo olho visual, pois este só nota a repetição de um nome próprio. [...] 

Uma segunda vantagem é que mais tarde são facilmente lembradas pelo 

leitor. Permanecem inalteráveis em sua mente pelo fato de não terem 

sido transformadas pelas circunstâncias, movendo-se através delas. Isso 

é que lhes dá, num retrospecto, uma qualidade confortante, e as 

preserva, quando o livro que as produziu poderá decair. 

 

De acordo com as definições apresentadas por Forster, Amaro mostra-se como 

uma personagem que é construída, desde sua infância, ao redor de uma ideia: um ser que, 

conforme a análise realizada, se constitui de dupla identidade, pois possui desejos carnais 

que ora o dominam, ora são suprimidos por sua consciência ou por seu interesse de 

representar a figura de um clérigo de retidão ilibada. É importante que o leitor reconheça 

o conteúdo semântico presente na obra para que depreenda os sentidos das atitudes do 

pároco. A partir das análises dos textos do romance selecionados, nota-se que o 

 
 

25 Na obra de Eça de Queirós, Carlota era uma mulher que matava os bebês que lhe eram entregues. 

Devido a esse trabalho que realizava, era conhecida pelo nome de “tecedeira de anjos”. 



265 
 

protagonista, durante todo seu percurso, possui uma inclinação libidinosa que não se 

altera, apenas oscila de acordo com as cenas que presencia. Somando a essa ideia, 

encontra-se na estória, influências naturalistas que não fazem com que a personagem se 

desenvolva a ponto de surpreender e agir de forma imprevisível. Pelo contrário, o contato 

com o mundo permite a liberação de desejos e vontades que sempre se fizeram presentes, 

mesmo que, em certos momentos, tenha havido um breve conflito, que logo é superado e 

dominado pelas forças instintivas e pelo anseio de ascensão social. 

Amaro é construído como um ser previsível que poderia ser resumido em duas 

frases, como mostrado em: “E o rapaz desejava o seminário, como um libertamento. 

Nunca ninguém consultara as suas tendências ou a sua vocação” (p. 43). A primeira 

oração do trecho em questão pode ser considerada como amostra de uma definição dessa 

personagem plana. Nela, se percebe o desejo do protagonista em ingressar nos estudos 

religiosos, porém não por interesse em viver uma vida santa, visto que considera a 

situação como um escape. Desta forma, entende-se que Amaro provavelmente não se 

importa com valores éticos, como o celibato e o respeito ao outro. 

Ao observar a segunda oração, pode-se reafirmar o fato de que a opinião do protagonista, 

nunca foi tida como importante. Os substantivos “tendência” e “vocação”, em significado 

próprio, apresentam definições coerentes. Segundo o Dicionário Infopédia, “tendência” 

é um “Impulso latente da atividade que orienta esta para direções que, uma vez 

alcançadas, propiciam normalmente prazer”; “vocação”, por sua vez, pode significar “ato 

de ser chamado ou predestinado para determinado fim”. Sendo assim, o narrador, ao dizer 

que as tendências e as vocações de Amaro nunca foram consultadas, faz com que o leitor 

tome ciência de que ele não terá prazer em ser padre, pois não dota do impulso latente 

natural necessário à vida ascética religiosa. Ser padre para ele apresenta-se como um 

caminho de fuga de serviços subalternos, da marginalização social em que seus pais 

viveram. 

Ao fazer uma leitura atenta da obra de Eça de Queirós, identifica-se o pároco como 

um ser que não causa surpresa ao leitor. No caso de Amaro, é possível acompanhar sua 

trajetória desde pequeno e perceber que não houve uma modificação interior em seu ser, 

considerando que o meio em que vive contribui para fazê-lo aceitar em prática quem ele 

é. Amaro atravessa as circunstâncias de forma que nunca ultrapassa a dualidade existente 

em seu ser. 

Tendo em vista a construção da personagem, pode se dividir a trajetória do pároco 

em quatro etapas. Primeiramente, Amaro é apresentado como um menino com aparência 
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física e expressões fracas, o que permite que outras pessoas tomem decisões por ele e 

abusem de sua inocência. Nessa etapa é quando os dois campos semânticos que o 

acompanharão até o fim de seu trajeto se iniciam: a vida clerical e o contato com o sexo 

oposto. É nesse caminho de transição para a segunda etapa que o menino aprende a mentir 

e a observar o comportamento social em seu redor, pois observa as regalias do clero, um 

dos motivos que o faz aceitar o seminário, decisão que de qualquer forma seria tomada 

por ele. Vale lembrar que quando Amaro cursava o seminário poderia ter recusado seu 

ingresso ao clero, mas não o fez, tornando-se padre mais para fugir da pobreza que por 

vocação. 

Após essa evolução sobre a fase inicial da vida de Amaro por meio dessas 

transições, tem-se a segunda etapa de sua vida: Amaro sempre foi apresentado na 

narrativa como uma personagem observadora e analítica. Esses comportamentos se 

adensam mais quando se apaixona por Amélia. Nessa etapa, pode-se dizer que é o ponto 

auge do conflito de seus pensamentos, fase do percurso de Amaro que os sentimentos da 

razão, do instinto e do coração mais divergem, o que causa grande sofrimento à 

personagem. Nesse momento de sua trajetória questiona-se sobre o porquê de ser tão 

infeliz, sentindo-se privado da própria felicidade para satisfazer as necessidades sociais 

às quais foi posto. É quando começa a ver sobre outro ângulo as questões da vida do clero 

que antes observava na casa da marquesa. 

Em seu trajeto rumo à terceira etapa, carregado de sofrimento, vontades e 

pensamentos, sua racionalidade vai se fortalecendo ao passo que suas observações se 

tornam mais constantes. Por exemplo, ao participar de conversas entre membros do clero, 

percebe que aqueles com quem convive não seguem as leis da igreja e sequer acreditam 

em muitas delas. Amaro se torna cada vez mais corrompido e corruptor e esse 

desenvolvimento de características próprias culminam com a terceira etapa de sua 

trajetória. 

É nessa terceira fase de seu curso que Amaro chega ao auge de sua racionalidade. Aprende 

a dominar as habilidades de persuasão e mentira e utiliza-as em seu favor. É quando seus 

desejos carnais falam mais alto que o prévio sentimento de amor. É, também, nesse auge 

que deixa suas vontades sempre em prioridade. Neste ponto trama a viagem de Amélia e 

a morte do próprio filho. 

O protagonista percorre em direção à última fase de sua vida quando concretiza 

todas suas vontades, importando-se apenas em não serem descobertos seus deslizes. Ao 
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saber que a amante e o filho estão mortos, manifesta-se em Amaro um sentimento de 

tristeza e angústia, podendo ser comparado ao de quando sofria por desejos que sabia que 

não os podia realizar, mas diferindo-se pela maturidade e insensibilidade que adquirira ao 

longo de suas experiências. Um exemplo dessa dureza diante dos afetos é exibido ao final 

de sua vida, quando o cônego Dias, em companhia de Amaro, está em Lisboa e reparando 

em uma rapariga que passara por eles ao lado de uma senhora, chama a atenção do pároco 

para a beleza da jovem e este responde: “Já lá vai o tempo, padre mestre – disse o pároco 

rindo – já as não confesso senão casadas! ” (p. 413). 

Em suma, Amaro é a representação da personagem que, age, quando criança, de 

acordo com as situações que lhe são impostas, mas quando adulto, encontra uma maneira 

de pôr em prática aquilo que almeja. É um homem de dupla face, preocupado em 

representar o papel de sacerdote escrupuloso, ético, que mascara um ser que não segue os 

padrões morais. É, portanto, uma personagem plana que no curso de sua existência 

reafirma os traços identitários apontados no início, assim como atua também para 

comprovar a tese do pensamento determinista. 
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Resumo 

A pesquisa tem como objetivo analisar as primeiras páginas dos principais jornais 

nacionais sob a perspectiva da ética jornalística para criar um diagnóstico sobre como o 

jornalismo vem sendo feito nos últimos tempos. A ideia é discutir como os principais 

veículos impressos, através de suas primeiras páginas, abordaram a votação do 

impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara do Congresso Nacional e verificar 

se a busca pela imparcialidade ainda é constante nas redações jornalísticas. Cada página 

será analisada individualmente, levando em consideração as escolhas das imagens, das 

manchetes e das diagramações. As ferramentas de análise textual e de discurso servem 

como base para a pesquisa, para que os significados e possíveis entendimentos sejam 

explicados de forma clara e aprofundada. 

Palavras-chave: impeachment; semiótica; jornais. 

 

 
Introdução 

O recente processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff reacendeu as 

discussões sobre o papel do jornalismo na sociedade e a ética praticada pelos meios de 

comunicação. Os princípios da objetividade e imparcialidade se fizeram necessários para 

abrir espaço para um diálogo baseado em informações plurais. 

De acordo com Moretzsohn (2001, p. 6), a fundamentação do jornalismo “remete 

ao sentido público e à ‘responsabilidade social’ da atividade, [...] e considera possível 

preservar a prática jornalística dos vínculos econômicos e políticos estabelecidos pela 

empresa”. Então, é de se esperar que a cobertura do processo de Dilma tenha se mantido 

imparcial, visando esclarecer a questão para o público, oferecendo conteúdos de 

qualidade para ajudar na formação de opinião. 

Falando sobre a grande mídia, a dependência econômica através das publicidades 

e a forte influência política que os meios de comunicação e seus dirigentes possuem, 

criam um dilema ético é entre manter-se fiel ao serviço público prestado pelo jornalismo 

e manter-se sólido como empresa. A oposição entre as duas questões faz com que a 

abordagem de assuntos como o impeachment se torne delicada, já que é difícil prever se 

o que prevalecerá durante a produção será a objetividade ou o dinheiro. 

mailto:anabeatriz.bart.m@gmail.com
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Assim, temos que perguntar: será que o jornalismo ainda permanece fiel a sua 

ética? Para avaliar essa questão, é necessário fazer uma análise mais palpável, indo além 

de teorias e observando a prática real do jornalismo. Levando em consideração o impacto 

que o impeachment teve na sociedade e a relação entre jornalismo e ética, cabe a esta 

pesquisa discutir como o noticiário abordou o processo. 

Entre o momento em que o então Presidente da Câmara, Eduardo Cunha, deu 

início ao processo até o veredito final, foram quase nove meses de discussões. Assim, não 

seria viável analisar todos os meios de comunicação durante todos os acontecimentos ao 

longo do processo. De forma que é preciso escolher uma situação específica para guiar as 

análises. A votação do impeachment na Câmara dos Deputados foi um grande “evento” 

para o processo, com transmissões ao vivo em canais abertos da televisão, que repercutir 

durante alguns dias. Por isso, esse momento da história pode ser destacado para a 

pesquisa. 

Além disso, para chegar a uma, também é preciso analisar o produto dos meios 

com um olhar crítico. Uma vez que o jornal impresso como um dos meios mais 

tradicionais da imprensa, ele pode ser encarado como um ponto de referência e um reflexo 

da atuação da mídia como um todo. Por isso, esse meio foi escolhido para ser analisado. 

A apresentação visual tem papel essencial (e cada vez mais 

preponderante) em qualquer meio impresso que tenha como 

função primordial a comunicação. Aqui cabe a velha máxima de 

que qualquer elemento de uma página significa alguma coisa – até 

mesmo o não-elemento, representado pelo espaço branco 

(VILLAS-BOAS, 2000. p.35). 

Não se pode ignorar que a construção imagética e de linguagem de um jornal é 

feita para transmitir uma mensagem de forma simples e capaz de atingir um grande 

público. Sendo assim, cada elemento é pensado para que ganhe um significado específico 

e que possa ser compreendido sem maiores explicações. 

A primeira página de um jornal é a expressão que primeiro impacta o leitor, 

segundo Ferreira Junior (2003). Muitos dos conceitos interpretados de forma 

inconsciente, partem de referências pré-existentes do público. Ao observar a primeira 

página, deve-se estar ciente de que não são apenas os títulos e as chamadas carregam 

informações. O posicionamento, o espaço destinado aos assuntos e as fotos escolhidas 

são itens a serem analisados para que se compreenda o que é dito de forma não direta. 
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Em uma publicação diária, espera-se encontrar ali tudo aquilo que for mais 

essencial para que o consumidor esteja minimamente informado sobre o que está 

acontecendo na sociedade. Sendo assim, já que a pesquisa se baseará no meio impresso, 

fazer com que as primeiras páginas sejam usadas como objeto de estudo permite criar um 

recorte mais objetivo sobre as publicações. 

Diante disso, é possível resumir o objetivo desta pesquisa na questão: Como as 

primeiras páginas dos veículos impressos abordaram a votação do impeachment da 

presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados? 

Desenvolvimento do argumento 
 

Para conseguir desenvolver essa análise, será necessário compreender conceitos 

básicos sobre a leitura de um texto, definido por Fiori, e o contexto político no qual as 

páginas estão inseridas. A metodologia consiste em definir os tópicos já ditos e depois 

analisar individualmente cada uma das primeiras páginas selecionadas, para entender as 

relações entre imagens e textos, compreendendo o conteúdo implícito nelas e traduzindo 

as mensagens trazidas em níveis mais profundos de interpretação. 

Base para a leitura 

 
Segundo os conceitos definidos por Platão & Fiorin (1996), um texto possui como 

resultado global a combinação de sentidos de partes correlacionadas. Assim, levando em 

consideração a primeira página de um jornal, não se pode esperar que haja um significado 

completo em apenas uma manchete ou chamada. Para que haja sentido, é preciso analisar 

o todo, encontrando as intersecções entre cada elemento. 

Ao mesmo tempo, o autor (1996, p.18) determina que “é preciso entender as 

concepções existentes na época e na sociedade em que o texto foi produzido para não 

correr o risco de compreendê-lo de maneira distorcida”. Isso deve ser destacado, uma vez 

que esta pesquisa tem como objeto de estudo jornais diários. Portanto, o contexto político 

no qual as publicações estão inseridas é essencial para uma interpretação mais fiel 

possível àquilo que está desenvolvido. 

Porém, Platão & Fiorin (1996) defende que a leitura não parte da intenção do 

leitor, mas sim do que está inscrito no texto como uma possibilidade. Assim, se os termos 

permitem múltiplos significados, então o texto também pode assumir diferentes 

interpretações, de acordo com os cenários construídos. 
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Para compreender melhor isso, é preciso conhecer o conceito de signo linguístico. 

Uma unidade, constituída pela união do significante (a expressão) com o significado (o 

conteúdo), forma o signo denotado. Quando um segundo significado é agregado ao 

primeiro, pela sua semelhança por exemplo, forma-se, então, um signo conotado. 

Conseguir ler um signo conotado ajuda a interpretar mais profundamente um texto 

e, como Platão & Fiorin afirmam em seu livro, “a alteração de sentido pelo acréscimo de 

um novo significado deriva de uma relação que o produtor do texto vê entre o significado 

usual e o novo” (1996, p.157). Entender corretamente esse signo conotado permitirá 

observar metáforas e ironias, por exemplo, existentes no texto. 

O cenário político 

 
As manifestações populares que tomaram as ruas do país em 2013 já indicavam 

um grau elevado de insatisfação com a política nacional. A necessidade por mudanças 

que as pessoas sentiam, aumentou as expectativas para as eleições que aconteceriam em 

2014, principalmente para o cargo de presidente da República. O primeiro mandato da 

então presidente Dilma Rousseff dividia opiniões e eleitores, por causa da situação 

econômica. 

Apesar disso, como resultado do primeiro turno, o que prevaleceu foi a 

insatisfação com a política no geral, sendo que o número de votos inválidos (mais de 38 

milhões) foi maior do que os do Aécio (34,8 milhões), que concorre ao segundo turno 

com Dilma. A corrida presidencial acabou se resumindo, nesta fase seguinte, um embate 

entre PT e PSDB, com críticas não apenas contra os programas de governo propostos, 

mas também contra aspectos morais de Aécio, Dilma e seus respectivos partidos. 

Isso resultou em uma das eleições mais acirradas da democracia moderna no país, 

segundo o jornal Folha de S. Paulo. Ao final das eleições, Dilma foi reeleita com 51,64% 

dos votos válidos, apenas 3,26% a mais de votos que Aécio. 

Depois das eleições, em dezembro de 2014, estourou o caso da Lava Jato. O 

tamanho do esquema de corrupção impactou a política nacional e não foi difícil ouvir 

críticas sobre investigações e divulgações seletivas feitas tanto pelo juiz Sérgio Mora 

quanto da mídia. 

Em meio a manifestações populares pela saída de Dilma do cargo, a polarização 

política cresceu quando o Lula foi nomeado Ministro da Casa Civil no dia 16 de março 
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de 2015. No final do mesmo dia, o Mora divulgou escutas telefônicas entre a então 

presidente e o ex-presidente, as quais sugerem que a entrega do Ministério foi uma 

estratégia que ele ganhasse direito ao foro privilegiado e não pudesse ser investigado por 

Moura na Lava Jato. 

Em abril de 2015, a oposição do governo começou a usar as pedaladas fiscais 

como justificativa para afastar a presidente. O pedido oficial de impeachment foi entregue 

em setembro de 2015, afirmando que Dilma havia cometido crime de responsabilidade 

fiscal com a prática das pedaladas. 

Enquanto isso, o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, estava sendo 

processado pelo Conselho de Ética, por quebra de decoro parlamentar ao mentir sobre as 

suas contas na Suíça. Os votos dos deputados federais do PT eram essenciais para decidir 

se o processo contra Eduardo Cunha seria ou não arquivado. 

Cunha ameaçou aceitar o pedido impeachment contra Dilma (passo fundamental 

para o processo, segundo a Constituição), caso o PT não o apoiasse no Conselho de Ética. 

Apesar de Cunha negar o revanchismo, assim que o PT manifestou que não o apoiaria, 

no dia 2 de dezembro de 2015, o líder da Câmara deu início ao processo contra a 

presidente. 

Na semana seguinte, o então vice-presidente Michel Temer mandou uma carta a 

Dilma, que acabou sendo divulgada, relatando a sua insatisfação com a forma que a 

presidente o tratava e que sentia que ela não confiava nele. Logo em seguida, a colunista 

Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, divulgou que Temer já pensava na lista de 

Ministros para quando assumisse a presidência. 

A Comissão Especial aprovou um parecer favorável ao impeachment no dia 11 de 

abril de 2016. A votação no Congresso começou no dia 15 e durou até o dia de 17 de 

abril. Essa foi a maior sessão da história, com 34 horas de discussões. Com uma votação 

exibida ao vivo por emissoras abertas de televisão, os deputados aprovaram a 

continuidade do processo com justificativas pouco articuladas logicamente. 

No dia 11 de maio, o Senado também autorizou o impeachment, causando o 

afastamento de Dilma do cargo. Entre os dias 26 e 31 de agosto de 2016, a presidente foi 

julgada e com o veredito final, foi afastada permanentemente da presidência. 
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Capas 

 
Como de se esperar, a mídia acompanhou todo o processo de impeachment. 

Assim, para completar o objetivo desta pesquisa, foi realizado uma análise individual das 

primeiras páginas dos jornais selecionados que será descrito a seguir. 

O dia escolhido para selecionar as primeiras páginas foi 18 de abril de 2016, a 

segunda-feira após as votações no Congresso. Esse momento foi extremamente 

espetacularizado na mídia, com chamadas durante a semana anterior, a exibição na íntegra 

ao vivo no dia e a repercussão dada durante a semana seguinte. Isso não aconteceu em 

nenhum outro momento durante o processo, por isso esse fato foi escolhido para a 

pesquisa. 

Figura 1. Primeira 

página do jornal O 

Globo 
 

Fonte: Cidade Verde 

Figura 2. Jornal Folha de 

S. Paulo 
 

Fonte: Cidade Verde 

Figura 3. Jornal O 

Estado de S. Paulo 
 

Fonte: Cidade Verde 

O Globo – Rio de Janeiro – Circulação: 193.079 exemplares 

 

A página trabalha com apenas duas imagens. A maior retrata o deputado Bruno 

Araújo, responsável pelo 342º voto (número necessário para a continuidade do processo 

de impeachment), sendo carregado por outros deputados. Levando em consideração o 

recorte, a cena mostra que os deputados estão felizes por terem aprovado a continuidade 

do processo. 

Ao lado também é possível observar cartazes em verde e amarelo, escrito “tchau 

querida”. A frase foi retirada do áudio vazado por Moro entre Dilma e Lula e foi usada 

como lema pelos favoráveis ao processo. A expressão é o que Platão & Fiorin (1996, 

p.128) definem como anedotas, que jogam com duplo sentido. Apesar de “querida” ser 
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normalmente interpretado de forma carinhosa, neste contexto ela assume uma 

interpretação irônica, de desgosto. Os cartazes indicam o desejo de que a presidente saía 

do cargo o mais rápido possível, porque não a querem mais lá. 

A manchete acima afirma que o mandato da presidente está próximo do fim, sem 

sugerir a possibilidade de o impeachment ser barrado no Senado. Associando o texto à 

imagem, ter Dilma fora do poder é algo positivo e por isso, os deputados comemoram a 

votação como uma vitória. 

Ao mesmo tempo, o parágrafo que chama para a matéria principal sobre o 

impeachment aponta para a crise entre a presidente e o vice, chamando a situação de 

“guerra”. Isso pode ser reforçado pela charge abaixo de Temer com um rabo de raposa. 

Popularmente, esse animal é conhecido por sua astúcia e desleal. Quando o vice- 

presidente é apresentado como uma raposa, estão criando um signo conotado. De acordo 

com o cenário existente, o bicho e Temer teriam as mesmas características. 

Partindo dos fatos que Temer já havia explicitado publicamente, através de sua 

carta, o seu desafeto por Dilma e uma lista com os possíveis ministros do seu governo já 

ter sido divulgado, o jornal sugere que o presidente do PMDB estaria se beneficiando da 

situação e, até mesmo, apoiando de maneira furtiva o movimento para retirar a 

companheira de chapa do governo. É como se ele estivesse articulando a saída de Dilma 

para o seu benefício próprio. 

Folha de S. Paulo – São Paulo – Circulação: 189.254 exemplares 

 
Logo no começo da página, a palavra “impeachment” em caixa alta e em negrito 

deixa claro o assunto principal da edição. O ponto de exclamação, segundo a norma culta 

da língua português, o sinal é utilizado para expressões de surpresa, felicidade, admiração, 

surpresa e indignação. Assim, de início, o jornal sugere tanto que o impeachment é uma 

coisa boa, quanto inesperado. Mas que a leitura seja completa, de acordo com Platão & 

Fiorin, é preciso avaliar a página como um todo, já que a interpretação global depende a 

relação entre a manchete e o restante do conteúdo. 

A página é diagramada em três colunas assimétricas. A primeira é pequena e traz 

chamadas abordando as questões políticas atuais, como o possível Ministério de Temer e 

uma análise comparativa entre o caso de Dilma e o do presidente Collor. Já a terceira 

coluna, há um bloco de texto desenvolvendo a manchete, trazendo não apenas os 
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acontecimentos da tarde de votação, mas também um breve histórico do processo, da vida 

pública de Temer e os próximos passos do vice-presidente. 

A segunda coluna da página é a maior e traz duas imagens. Uma é o recorte da 

cena do deputado Bruno Araújo sendo carregado pelos colegas e cartazes escritos “tchau 

querida”, esse cenário também foi apresentado em outros jornais como uma representação 

de vitória e ironia. O deputado é erguido como um herói, da mesma forma que um atleta 

que marca o ponto necessário para o time ganhar a partida. Assim, associando essa 

imagem com a manchete, é possível concluir que o ponto de exclamação na frase indica 

felicidade, portanto, o jornal apoia o resultado da votação. 

Depois, há uma cena divulgada pela assessoria de Temer, em que ele aparece 

sorrindo com os braços cruzados, mostrando satisfação. A legenda informa que o político 

estava acompanhando a votação na Câmara com aliados do partido. A cena faz parecer 

que Temer está feliz com a possibilidade cada vez mais concreta de se tornar presidente 

do país. 

A manchete destaca a declaração feita pelo vice-presidente sobre a 

responsabilidade que o aguarda no futuro. Destacar esse trecho sugere mais positividade. 

O jornal indica que mesmo que Temer esteja feliz com a saída de Dilma (como a foto 

apresenta), ele também está levando o caso com seriedade e se preparando para encarar 

os desafios seguintes, sugerindo que a presidente não levou o cargo com o mesmo 

compromisso. De certa forma, é como se Temer fosse uma escolha melhor para o país. 

Estado de S. Paulo – São Paulo – Circulação: 157.761 exemplares 

 
Esta primeira página é mais minimalista, optando por trabalhar com menos 

elementos, o que ajuda a enfatizar os itens trazidos, aumentando a importância dos seus 

significados. O Estado de S. Paulo fez uma edição especial para o assunto, o que 

demonstra a relevância máxima dado pelo veículo ao processo diante de qualquer outro 

contexto no Brasil. 

Uma cena de congressistas ocupando o centro da Câmara com cartazes de “tchau 

querida” e “impeachment já”, tirando fotos e levantando os braços em comemoração 

ocupa praticamente a folha toda. Essa cena aparece em outros jornais e traz uma ideia de 

vitória sobre os resultados da votação. Além disso, uma bandeira do Brasil sendo 

balançada está localizada exatamente no centro da página. Isso traz uma sensação 
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nacionalista para a imagem, como uma celebração nacional. Estar mais próximo do 

impeachment é algo desejado para e pelo país. 

No final da página, em letras pequenas, há algumas informações breves sobre a 

reação do público e os próximos passos tanto do Planalto quanto da oposição. A manchete 

diz apenas “impeachment avança” em caixa alta. O texto é preciso, mas não reflete a 

vitória da imagem. Enquanto a parte visual comemora o impeachment como uma certeza, 

a manchete apenas indica a continuidade do processo, como uma transição de fases. 

Como não há muito na página, a mensagem se torna mais clara e impactante. O 

jornal prioriza o visual, que possui uma interpretação atrelada às referências culturais do 

leitor. Além disso, com uma quantidade menor de itens a serem interpretados, a leitura 

completa se torna menos dependente da correlação entre elementos, o que facilita o 

entendimento. Na perspectiva do jornal, a continuidade do processo é uma vitória para o 

melhor da nação. 

Figura 4. Primeira 

página do jornal Extra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cidade Verde 

Fonte: Cidade Verde 

Figura 5. Jornal Meia 

Hora 

 

Fonte: Cidade Verde 

Figura 6. Jornal Estado 

de Minas 
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Extra – Rio de Janeiro – Circulação: 136.831 exemplares 

 
Apesar de trabalhar com uma diagramação mais colorida, a única foto trazida pelo 

jornal é a divulgada pela assessoria do Temer, enquanto ele assiste “tranquilo e 

favorável”, como o próprio veículo descreve a imagem, a votação no Congresso. A 

expressão faz referência à música do MC Bin Laden “Tá tranquilo, tá favorável”, que fala 

sobre uma vida de luxo e riquezas. Esse título sobre a foto também conversa com a 

imagem, destacando a postura confiante e a expressão serena do vice-presidente. A foto 

com tons claros retrata o Temer como um líder positivo. Mas a construção do jornal não 

segue com essa linha de raciocínio. 

O texto abaixo brinca com a semelhança entre o sobrenome do vice e o verbo 

temer. O Extra insinua que o político acredita que se tornará presidente até 2018, o que 

seria motivo para felicidade, mas ele não considera que ainda existe a possibilidade da 

chapa Dilma-Temer ser cassada no Tribunal Superior Eleitoral, o que também o 

destituiria do cargo. 

A manchete diz “Deu Sim”, como uma referência ao voto dos deputados com 

relação à continuidade do processo de impeachment. Mas o objetivo principal de 

discussão do veículo seriam as justificativas que levaram os congressistas às suas 

opiniões. No topo da página, há trechos das razões ditas durante a votação, sendo as de 

azul (PSDB e oposição) aquelas faladas pelos favoráveis ao processo e as de vermelho 

(PT e aliados) daqueles que foram contrários. 

O Extra chama as declarações de “show de bizarrice”. Com um fundo preto e a 

justaposição das justificativas, elas são ironizadas e mal vistas, por não se tratarem de 

uma argumentação baseada em reflexões ou aspectos jurídicos. 

O veículo parece não aprovar a maneira como a votação foi conduzida e nem o 

posicionamento de Temer diante da situação. Independentemente de o impeachment ser 

ou não apoiado pelo jornal, para eles, o processo não está sendo de feita de forma 

admirável. 

Meia hora – Rio de Janeiro – Circulação: 96.138 exemplares 

 
A primeira página se divide entre a manchete de esportes, sobre o futebol do Rio 

de Janeiro, e a manchete sobre a votação da Câmara dos Deputados. Isso pode ser um 
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reflexo sobre o público leitor do jornal, que também prioriza outras informações além da 

questão política. 

Logo no começo da página, há uma ironia sobre as justificativas dadas pelos 

deputados, falando que eles votaram por questões não relacionadas com o contexto. Já o 

texto que chama para a matéria informa sobre os próximos passos do processo e traz um 

tom de pessimismo sobre a possibilidade de permanência de Dilma no cargo, afirmando 

que “é difícil”. 

É interessante destacar que a linguagem faz referência ao universo do futebol, o 

que ajuda a integrar os dois temas trazidos na primeira página e é uma forma de 

simplificar a explicação sobre o que acontecerá em seguida no processo de impeachment. 

O jornal Meia Hora é mais popular, o que lhe confere uma maior liberdade com a 

linguagem e as imagens escolhidas para a primeira página. 

A foto principal e a manchete são inteiramente dependentes para que haja um 

significado completo. Com o fundo da capital do país, um carro modelo Brasília, da 

Volkswagen, pintado de vermelho e com o logo do PT, aparece sendo destruído pelo fogo. 

A chamada brinca, dizendo “Deu PT”, o que no primeiro momento pode-se entender que 

o partido conseguiu impediu a continuidade do impeachment. Mas quando completada 

pela expressão “perda total” abaixo, a ideia inicial é desconstruída e a sigla ganha um 

novo significado que rejeita as chances da vitória petista na Câmara. 

Dessa forma, a continuidade do processo contra Dilma aprovada pelos Deputados 

pode ser interpretada como um fim da era do PT no governo federal, depois de estar 14. 

O impeachment possui um impacto maior do que apenas a destituição da presidente e 

afetará o próprio partido de outras formas, como redução da sua importância em eleições 

seguintes. O jornal indica que agora não há como eles se recuperarem, já que a “Brasília 

do PT” foi destruída. 

Estado de Minas – Minas Gerais – Circulação: 48.695 exemplares 

 
A página se inicia com um placar em vermelho e azul (PT contra PSDB e aliados), 

com os votos da Câmara e uma imagem com congressistas comemorando com uma 

bandeira do Brasil. O jornal trabalha com três manchetes, sendo as duas primeiras sobre 

a reação da população diante dos acontecimentos e a terceira questionando o futuro do 

país. 
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Os títulos relacionados aos cidadãos são ilustrados por duas imagens. Os 

favoráveis ao impeachment aparecem comemorando em uma foto grande e com muitas 

pessoas, todas de verde e amarelo e muitas carregando bandeiras nacionais. Os contrários 

são retratados em uma imagem menor e com apenas cinco pessoas destacadas, com 

expressões de surpresa e preocupação, vestindo as cores do PT. 

Apesar de trazer uma pequena cena na Câmara, o jornal não elegeu heróis do 

Congresso e nem destacou a resposta de políticos ao resultado da votação, optando por 

trazer personagens comuns como protagonista do impeachment. Eles apresentam o 

movimento pelo processo como se fosse uma ação que partiu das pessoas e que irá refletir 

diretamente nelas. Por isso, a forma como a população lidou com o resultado da votação 

deve ser divulgado. 

Além disso, o impeachment é mostrado como algo maior do que a discussão em 

Brasília, e que polarizou a população em torno de um debate. Apesar que as proporções 

das imagens e os recortes feitos das cenas, sugerem que a parcela apoiadora do processo 

seria maior do que aquela que rejeitou a iniciativa. 

Quanto a escolha de não ilustrar a manchete que questiona o futuro do país, isso 

demonstra que o jornal considera que os próximos passos devem ser tomados sem 

divisões. Mesmo que a votação tenha separado a população, a rixa não é positiva para 

acabar com a instabilidade política e econômica que afeta a todos. 

Figura 7. Primeira página do jornal Correio Braziliense 
 

Fonte: Cidade Verde 

Figura 8. Jornal Diário de Pernambuco 
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Fonte: Cidade Verde 

 

 
Correio Braziliense – Distrito Federal – Circulação: 38.894 exemplares 

 

A manchete do jornal faz referência ao jogo de cartas, que exige estratégia e o 

blefe para enganar os adversários, com o objetivo de ganhar a partida. Há também uma 

ilustração com cartas de baralho, em que Dilma aparece como a Dama de Ouros, Temer 

como o Rei de Ouros, Eduardo Cunha como o Coringa e Renan Calheiros como o Ás de 

Espadas. Aqui, o uso de signos conotados é feito para expressar uma ideia de forma 

abstrata. 

Platão & Fiorin chamam isso de texto temático (1996, p.89). Para ele, “os 

temáticos explicam as coisas do mundo, ordenam-nas, estabelecem relações e 

dependências entre elas, [...] explicam, porque operam com aquilo que é apenas um 

conceito”. Toda a página exige uma interpretação mais profunda e detalhada para ter 

sentido completo. 

As figuras em que cada político é representado podem ser comparadas com os 

seus papéis desempenhados ao longo do processo. Como a Dama, Dilma seria a mulher 

mais importante no jogo político, já que ela foi a primeira presidente mulher e estava em 

seu segundo mandato no cargo. Porém, ela não teria a mesma importância que Temer, o 

Rei de Ouros, que ele possui mais apoio político e aliados que Dilma e com o 

impeachment, seria o próximo a governar o país. 

Enquanto isso, com relação ao Renan, os Ás pode ser a carta de valor mais alto ou 

mais baixo, dependendo da situação e do jogo. No caso, como Presidente do Senado e 

apoio fundamental do governo, ele seria capaz de impedir o avanço do processo, 

garantindo que Temer não se torne presidente oficial. Por outro lado, com a base de apoio 
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enfraquecida e as declarações já ditas por outros senadores, o próprio jornal aponta que 

Renan não teria força política para mudar o jogo. 

Já Cunha, como o Coringa, teria “poderes especiais” dentro de um jogo, uma vez 

que, como a lei determina, apenas o presidente da Câmara dos Deputados era capaz de 

autorizar a abertura do processo contra Dilma. Ao mesmo tempo, essa não é uma carta 

necessária para os jogos e pode ser descartada, portanto, é possível interpretar que Cunha 

teve um destaque nas articulações apenas por seu cargo na Câmara, mas ele não teria o 

mesmo valor se outro deputado fosse o presidente. 

A página também traz uma imagem do Congresso comemorando o resultado das 

votações, enquanto algumas chamadas menores indicam os próximos passos dos políticos 

e a polarização dos manifestantes. As imagens ao final reforçam essa ideia de divisão. 

Além de colocar os manifestantes contrários em lados opostos da página, o jornal destaca 

os desentendimentos entre Dilma e Temer, insinuando com a posição das imagens que o 

vice estaria do mesmo lado que os favoráveis ao impeachment. O  título  “entre 

romarias e traições”, também reforça a crise entre a presidente e o vice e sugere que o 

impeachment de Dilma também seria causado por Temer e sua falta de apoio, uma vez 

que ele estaria interessado no cargo. 

Diário de Pernambuco – Pernambuco – Circulação: 17.888 exemplares 

 
Este jornal dividiu a primeira página entre os assuntos de política, esportes e 

opinião. Assim como no Jornal Meia Hora, isso também pode ser um reflexo do público 

leitor, que prioriza outros temas além da votação do impeachment. 

À direita, há uma grande foto do Congresso com deputados comemorando e 

cartazes de “tchau querida”, em uma cena após o final da votação. A manchete informa 

que o impeachment foi aprovado e o texto ao lado informa sobre a falta de apoio ao 

governo e os planos do PT para caso Dilma perca o mandato. Depois da imagem dos 

deputados, uma chamada aponta para os próximos passos de Temer. 

Há um grande destaque para o placar da votação, com as cores vermelho e azul, o 

que pode ser referência ao PT e ao PSDB, que liderava as movimentações favoráveis ao 

processo. O fato do número de votos favoráveis estar posicionado na parte superior da 

página indica um sinal de vitória sobre os votos contrários. Ao mesmo tempo, as 

chamadas ironizam e questionam as justificativas ditas pelos deputados durante a votação. 
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No canto esquerdo da página, há três fotos. A primeira traz uma visão da cidade 

de Brasília, mostrando a multidão em frente ao Congresso. As duas imagens inferiores 

trazem as reações de dois personagens de Pernambuco, cada um apoiando um lado do 

processo e ambos segurando bandeiras do Brasil. 

Uma das chamadas completa as fotos, abordando a polarização. Mas como as 

cenas mostram os dois segurando a bandeira nacional, isso indica que apesar de não 

possuírem a mesma opinião, ambos acreditam que seus posicionamentos são o melhor 

para o país. 

Apesar do Diário de Pernambuco tratar tanto da reação da população quanto da 

do Congresso, a hierarquização das imagens traz mais destaque para os deputados. O 

tamanho e o espaço ocupado pelas fotos mostram um destaque nítido para a cena dos 

políticos. Mesmo que seja interessante mostrar como as pessoas encararam o resultado da 

votação, o jornal ainda torna o Congresso protagonista do impeachment. É como se o 

povo fosse apenas um telespectador não participativo no processo. 

Considerações finais 

 

Diante das primeiras páginas analisadas, é possível observar que os jornais se 

preocuparam em discutir a votação e os próximos passos do processo, com base em um 

cenário no qual a presidente não teria forças para vencer. O impeachment é considerado 

uma certeza, mesmo que alguns veículos apontem que ainda há uma chance mínima no 

Senado. 

Grande parte trouxe outros elementos que desviavam as manchetes para temas tão 

importantes quanto a votação. O posicionamento de Temer diante dos fatos, a reação do 

Planalto e seus apoiadores e manifestação do público foram abordadas, mostrando que 

outros assuntos também deveriam ser discutidos, já que o futuro do país ainda não estava 

totalmente decidido. 

Apesar disso, a maioria considerou o resultado na Câmara como uma vitória, já 

que a maior parte das imagens retratou deputados comemorando e festejando. O deputado 

Bruno Araújo se tornou herói da votação e a cena dele sendo carregado é estampada como 

uma exaltação do seu papel no processo. 

Ao mesmo tempo, poucos jornais trouxeram a reação da população e entre os que 

o fizeram, apenas um deu destaque total para isso. É como se mesmo que os movimentos 
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populares tenham sido fundamentais para que o impeachment ganhasse força, quando se 

tornou uma realidade, a mídia o tornou restrito ao Congresso e passou o sucesso do povo 

para os deputados. Por outro lado, quando o público foi retratado, houve a preocupação 

em mostrar a polarização causada pelo impeachment e as reações dos dois grupos. As 

fotos trabalharam o contraste de respostas e respeitou os seus posicionamentos, ainda que 

alguns recortes das imagens representaram os apoiadores do impeachment como uma 

maioria sólida. 

Com relação a ceder espaço para declarações, não houve praticamente nenhum 

para as manifestações de Dilma e seus apoiadores, além das notas oficiais. O mesmo não 

pode ser dito sobre Temer, que aparece em metade das primeiras páginas apresentadas. 

Mesmo sendo tratado com respeito e a sua posse ser visto como uma possibilidade 

certeira, ele foi ironizado e teve as suas intenções julgadas. A crise com a presidente e a 

lista com os seus possíveis Ministros foram apresentadas em todos os jornais que o 

citaram, porém nenhum deles questionou o fato de Temer não permanecer ao lado da sua 

chapa. 

Outra questão a ser avaliada foi a frequência com a qual os veículos trouxeram as 

justificativas ditas pelos deputados durante a votação, deixando de forma subentendida 

uma rejeição aos comentários. A falta de reflexão e argumentação incomodou os meios e 

se tornou motivo de críticas sobre os reais motivos que levaram os congressistas a darem 

seus votos. 

O Estado de S. Paulo, a Folha de S. Paulo e O Globo foram os únicos em que uma 

expressão favorável ao impeachment, foi identificada. Eles indicam que o processo era 

algo positivo para o país e exaltaram os acontecimentos na Câmara. Além disso, fica claro 

que a opção de Temer como presidente é aceitável e mesmo com os seus defeitos, ele 

ainda seria melhor do que manter a Dilma no cargo. 

Esses posicionamentos ferem o jornalismo baseado na teoria do espelho. Castro 

(2012, p.5) explica que “o jornalista seria um mediador desinteressado, um observador 

isento, imparcial, que descreveria objetivamente os fatos. O princípio básico seria a 

separação de fatos e opiniões”. Quando os veículos imprimem valores sobre aquilo que 

trazem para a discussão, eles perdem a essência da sua função e, portanto, não podem ser 

considerados como uma referência. 
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Ao mesmo tempo, o Correio Braziliense e o Extra se mostraram bastante criativos 

para construir primeiras páginas que abordassem o contexto político de forma ampla e 

aprofundada. As metáforas com as cartas e com o carro pegando fogo são inteligentes e 

compreensíveis por diferentes públicos. A presença desse tipo de construção aponta que 

há espaço para um jornalismo mais analítico e com discussões mais ricas. 
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Resumo 

Este trabalho visa expor uma solução elaborada para o cadastramento de atividades 

complementares da Universidade Presbiteriana Mackenzie, de forma otimizada em 

questão de recursos de tempo e monetariamente. Primeiramente, será descrito a 

justificativa do trabalho, embasamento histórico e teórico em seguida a solução proposta, 

suas características respectivamente. 

Palavras-chave: Mobile; Tecnologia; Aplicativos; Internet; Universidade. 

 

Introdução 

 

De acordo com o Ministério da Educação, a Resolução CNE/CES nº 2/2007, 

dispõe sobre a carga horária mínima e os procedimentos relativos à integralização e 

duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial, ou seja, as 

faculdades devem dispor de meios para incluir o aluno em atividades que complementem 

sua grade curricular. 

O objetivo desse artigo é expor uma solução elaborada pelos alunos do 3° semestre 

do Curso de Publicidade e Propaganda voltada para o cadastramento de atividades 

complementares da Universidade Presbiteriana Mackenzie(UPM) de forma otimizável e 

diminuindo custos correlatos, com uma plataforma em que a própria UPM consegue 

inserir comunicados sobre Eventos e Palestras, determinar as categorias em que o evento 

deve estar inserido e gerenciar a falta de interesse ou superlotamento dos alunos, podendo 

assim diminuir custos com recursos de papelaria e de capital humano, uma vez que o 

aluno poderá fazer o Check-in e Check-out ao início e ao final de cada evento ou palestra 

e suas horas serão validadas automaticamente. 

Justificamos a solução, pois consegue-se observar que desde o princípio o homem 

tem a necessidade de desenvolver tecnologias que facilitem o seu cotidiano, a criação de 

lanças, invenção da roda nos mostra que essas tecnologias faziam a extensão do corpo do 

mailto:rodriguesleticiabarosa@gmail.com
mailto:nayara.ap.santos@gmail.com
mailto:thaisnegrini1@hotmail.com
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ser humano como forma de sobrevivência, para Longo (2014) a evolução dessas 

tecnologias nos traz hoje uma cultura exponencial em que vivemos num modo onoff onde 

não há mais dissociação entres os dois mundos, virtual e real. Longo explica que vivemos 

numa era Pós-Digital que significa que a tecnologia digital está tão presente no nosso 

cotidiano que mal percebemos que está lá. 

Os Fatores Chaves de Sucesso (FCS) foram elencados considerando os itens abaixo: 

 
▪ Inovação no processo de gerenciamento; 

▪ Validação automática do usuário (check-in / check-out); 

▪ Divulgação de eventos internos; 

▪ Possibilidade de insights para novos eventos de acordo relatório de 

participação (ou falta de) nas palestras e eventos oferecidos pela UPM; 

▪ Relatório de gerenciamento – Data base. 

Para a construção desde trabalho, foram utilizadas bibliografias de autores 

conceituados da área, como também artigos, sites e pesquisas sobre o tema. Levamos em 

conta também, como modelo, o curso Publicidade e Propaganda da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, mas o aplicativo pode ser adequado a qualquer realidade de 

curso. 

Sociedade e Tecnologia 

 
Desde os primórdios, o ser humano procura maneiras de facilitar sua vida e 

resolver problemas. Os primeiros homens, utilizavam pedras afiadas entre os dedos para 

ter garras iguais aos animais. Descobriram o fogo, para afastar seus predadores e cozinhar 

alimentos. A história nos conta a evolução dessas tecnologias em função do bem-estar do 

homem até o aparecimento do computador e boom de seus frutos. 

O mundo está mudando cada vez mais rápido. Segundo Volpato (2014), o 

fenômeno deste desenvolvimento tecnológico recente, está causando mudanças de 

comportamento: novas manifestações do agir humano em todos os setores sociais e até 

mesmo, modificações em nossa cultura, forçosamente estabelecidas por esse novo 

modelo de sociedade. 

A tecnologia avança exponencialmente, por isso hoje podemos dizer que vivemos 

em uma era Pós-Digital. 

Mas, afinal, o que é era pós-digital? É exatamente a realidade que 

vivemos hoje, na qual a presença de tecnologia digital é tão ampla e 
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onipresente que, na maior parte do tempo, nem notamos que ela está lá. 

Só percebemos sua existência quando ela falta. (LONGO, 2015, p.15). 

 

As tecnologias atuais estão tão enraizadas em nossas vidas, que é impossível 

imaginar uma contemporaneidade sem elas. O homem atual está inserido em um cotidiano 

efervescente e voraz. A todo tempo acontece novos descobrimentos e sua sede por esses 

acontecimentos segue o mesmo ritmo. Longo aponta que vivemos num mundo onoff, ou 

seja, que já não há mais dissociação entre o digital e o experiencial. 

E a internet tem um papel fundamental nesta expansão. Criada no fim dos anos 

60, ela tinha como objetivo proteger os países nas guerras. Sua ideia era de uma 

interligação de computadores e que fosse possível guardar e acessar dados de maneira 

fácil e segura, estando sempre ao alcance de todos. (PIRES, 2016). Mas com o passar dos 

anos, novas demandas foram criadas e hoje, a internet se tornou uma ferramenta 

indispensável em nosso dia a dia. Seus benefícios são inúmeros, sendo um dos principais 

a capacidade de acesso a informação de qualquer lugar e a qualquer hora. 

As transformações advindas da internet causaram mudanças profundas no corpo 

social. Como destaca Gabriel (2012), em um pouco mais de suas décadas, a internet e as 

novas tecnologias ligadas a ela, deram uma nova roupagem ao mundo, tornando-o 

totalmente conectado e interligado. Existe uma nova perspectiva na vida em comunidade, 

o modo como interagimos uns com os outros e com o ambiente é algo inimaginável até 

poucas décadas atrás. 

Uma revolução não acontece apenas à mão armada. A partir de uma transformação 

intensa na sociedade, sendo esta submetida a mudanças de comportamento, podemos 

considerar uma revolução. Assim como depois do desenvolvimento da agricultura, 

deixamos de ser nômades, a Revolução Industrial trouxe a modernidade e as máquinas, o 

avanço tecnológico atual alterou nossa estrutura social, marcando a história humana como 

uma revolução contemporânea. 

Cultura Mobile 

 
Nos dias de hoje, é difícil encontrar alguém que não tenha uma tecnologia mobile, 

seja ela um smartphone, smartwatch ou até videogame portátil. A facilidade que estes 

equipamentos oferecem enchem nossos olhos. E não é de agora que procuramos esta 

facilidade, pois somos seres mobiles. 

O futuro é mobile por que a natureza humana é mobile e as tecnologias 

digitais não apenas estão eliminando todas as restrições que nos 
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impedem de exercitar a nossa mobilidade instintiva, mas também 

alavancando-a. (GABRIEL, 2012, p.159). 

 

O primeiro celular surgiu no começo da década de 70 e até há pouco anos atrás, 

só podíamos fazer e receber ligações, mandar sms e usar as ferramentas do próprio 

aparelho, como calculadora e calendário. Os celulares foram evoluindo e tornando-se 

cada vez mais úteis, sempre solucionando problemas e otimizando a vida de seus 

consumidores. Por sermos seres mobiles, logo a facilidade de ter sempre disponível um 

aparelho pequeno, mas que pode auxiliar em diversas áreas de nossas vidas, foi sendo 

percebida e acolhida. O desktop, aos poucos, foi tendo seu lugar tomado por Smartphones. 

O gráfico abaixo (Figura 1), demonstra o crescimento global do Mobile em 

detrimento ao desktop, confirmando sua popularidade. 

 

Figura 1: Projeção Global de usuários de desktops vs. Internet móvel. 

 
Fonte: Morgan Stanley Rosearch. (2016, online). 

 
Em 2015, os smartphones ultrapassaram os desktops no Brasil. Já em 2016, 

segundo a pesquisa Global Mobile Consumer Survey, dados interessantes sobre a cultura 

do mobile no Brasil foram levantados: 

▪ 80% dos respondentes possuem um smartphone; 

▪ Os hábitos de utilização percorrem o dia todo, com um público de 32% 

que visitam as redes sociais assim que acordam; 

▪ Houve uma maior penetração da tecnologia 4G (48%), possibilitando os 

consumidores acessarem de uma melhor forma a internet seja onde 

estiverem. 
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Para confirmar ainda mais o sucesso do Mobile, um encontro entre empresas as 

Yahoo e a Flurry em 2017, apontou resultados como o aumento do número de horas de 

uso de smartphones (de 2,6 horas em 2013, para 4,9 horas em 2017) e de compras online 

(111% a mais em comparação a 2015). 

A ascensão do mobile, trouxe uma mudança de comportamento de seus usuários. 

Cada vez mais, as empresas estão em buscas desenfreadas por novas soluções, mais 

práticas, criativas e que ajudem na rotina o dia a dia, passando pela comunicação com 

novas redes sociais, até serviços de lazer, educação e trabalho. (CARDOSO, 2016). A 

transformação que os smartphones e outros dispositivos mobiles trouxeram a sociedade 

é evidente. O celular é como a extensão do corpo humano, tudo agora está em nossas 

mãos. Não precisamos ir mais ao banco, nem comprar nosso livro ou CD favorito em uma 

loja física. O cinema está dentro de nossos bolsos e o acesso a informação e a educação, 

nunca foram tão democráticos. 

A busca por facilidades e soluções práticas para nosso dia a dia, resulta em uma 

infinidade de aplicativos. Em um artigo, Ribeiro (2016), afirma: 

“Todos os dias, novos aplicativos e ferramentas para os dispositivos 

são desenvolvidos, para diversos fins, ampliando cada vez mais as 

formas e as possibilidades de uso. A sensação é que, para todas as 

dúvidas e situações, existe um aplicativo”. 

 

Aplicativos são uma excelente forma de acessar ferramentas específicas. Em um 

artigo da Opus Software (2016), explica-se que quando os smartphones ainda eram 

novidades, a primeira geração de aplicativos tinham como objetivo ser mais um canal de 

comunicação, oferecendo produtos e serviços em catálogos. Com o passar dos anos, os 

sites tornaram-se dinâmicos e trouxeram essa mudança para o Mobile. O grande desafio 

para as empresas é criar aplicativos úteis, que realmente atendam uma necessidade e 

resolvam problemas reais do consumidor. 

Uma pesquisa recente, do Opinion Box de Junho de 2017, revela alguns hábitos dos 

brasileiros em relação aos aplicativos: 

• Apenas 13,3% dos internautas brasileiros com smartphone já pagaram pelo 

download de um aplicativo móvel; 

• 46,2% dos internautas brasileiros com smartphone já fizeram compras in-app; 

• Cerca de um terço dos internautas brasileiros com smartphone instalam e 

desinstalam apps diariamente – Isso se dá, pois a maior parte dos usuários utilizam 

https://developer.yahoo.com/analytics/
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o sistema Android (87%, segundo esta pesquisa), que possui pouco espaço de 

armazenamento, sendo necessário sempre a trocas dos App’s. 

Na convenção entre o Yahoo e o Flury, já mencionado anteriormente, verificou-se 

que 92% do acesso à internet é feito por meio de aplicativos. Isso demonstra a força que 

smartphones e aplicativos possuem na sociedade atual, tendo o poder de mudar 

comportamentos. 

Se pensarmos nesta tendência de consumo que é o mobile e aplicativos, devemos 

perceber o quão poderosa essas ferramentas podem ser nas estratégias das empresas e na 

construção de relações com seus consumidores. (INSIGHTS..., 2016). É necessário que 

as empresas se adequem ao mundo mobile para acompanhar o ritmo em que os usuários 

caminham, tendo a sua disposição App’s que realmente sejam úteis e facilitadores. 

Completium: uma nova maneira de gerir as horas complementares. 

 
De acordo com o Ministério da Educação, a Resolução CNE/CES nº 2/2007, 

dispõe sobre a carga horária mínima e os procedimentos relativos à integralização e 

duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial, ou seja, as 

faculdades devem dispor de meios para incluir o aluno em atividades que complementem 

sua grade curricular. O aplicativo Completium (Figura 2) desenvolvido pelos alunos do 

3° semestre do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie tem por objetivo facilitar o cadastramento dessas horas complementares, 

trazendo comodidade tanto para a UPM quanto para os beneficiários (alunos). 
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Figuras 1 a 3: Aplicativo Completium 

 

 

 
Fonte: Desenvolvimento próprio. 

 

O Completium permite que a Universidade gerencie a plataforma de horas 

complementares, incluindo eventos que acontecerão dentro da própria Universidade, 

eliminando a necessidade do controle físico (por meio de papéis ou utilizando os alunos 

como recurso), gerenciando o fluxo de presença dentro dos eventos e facilitando o 

processo de validação das horas, uma vez que o cadastramento é feito pelo próprio aluno 

na forma de Check-in e Check-out (Figura 3) no início e no final do evento, nessa ordem. 

O processo de cadastramento que acontece atualmente na UPM funciona da seguinte 

forma: por meio de filipetas de papel com código (que recebe no início ou final de cada 

evento/palestra), o aluno entra no Terminal Informativo do Aluno clica no botão de 

Atividades complementares, escolhe numa lista de categorias de atividades 

disponibilizada pela Universidade qual está relacionada ao evento que participou, outra 

tela se abre e o aluno deve cadastrar o nome do evento, quantidade de horas do evento, 

escanear o comprovante e anexar junto a este formulário. O mesmo passará por uma 

análise do departamento da Universidade responsável por Atividades Complementares, e 

depois de em média 7 dias as horas deste aluno são validadas ou deferidas. Este processo 

demanda recursos de papelaria e de pessoas da própria Universidade, o torna burocrático 

e menos rentável, pelo tempo de espera e pelo capital humano investido pela 

Universidade, respectivamente. 
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Há uma outra forma de cadastramento utilizado pela UPM que é feito pelo próprio 

documento de identidade do aluno, no início do evento/palestra o aluno passa o 

documento num validador magnético que cadastra automaticamente as horas daquele 

evento no TIA (Terminal Informativo do Aluno), esse processo apesar de ser mais 

automatizado depende de pessoas para o controle de filas de alunos que precisam se 

cadastrar, e essa validação é feita apenas no início. 

O aplicativo quebra parte dessa burocracia e dá autonomia para Universidade determinar 

quais Eventos/Palestras são mais adequados para os respectivos cursos, possibilita ainda 

que o Evento/Palestra seja categorizado pela própria UPM, eliminando a validação 

posterior. 

Com essa solução a Universidade poderá informar com antecedência os eventos 

que acontecerão nos próximos meses, o usuário (aluno) poderá manifestar-se no próprio 

aplicativo quando houver interesse em participar de algum evento ou palestra, evitando a 

superlotação ou o inverso nos eventos promovidos pela UPM e possibilitando a geração 

insights a partir de 

relatórios de perfis de acordo com o tipo de eventos/palestras/ que seus alunos participam 

e/ou manifestam interesse. 

O Completium é um gerenciador voltado para todas as instituições de ensino do 

Brasil. Ao ser adquirido, a plataforma trará a inovação ao processo de gerenciamento de 

horas complementares (sistema de Check-in e Check-out em eventos e palestras), 

validando automaticamente as horas, evitando trabalhos manuais de conferência e 

monitoramento em todos os eventos e também o aplicativo pode auxiliar na geração de 

insights a partir de relatórios de perfis de acordo com o tipo de eventos/palestras/pesquisas 

que seus alunos participam. Além da conveniência e comodidade, tanto para a 

universidade quanto para o aluno, tornando sua vida acadêmica ainda mais otimizada e 

organizada. 

O preço sugerido para a plataforma dependerá da quantidade de alunos que a 

Universidade possuir, pois quanto mais alunos, maior a demanda de suporte técnico 

necessário. Ofereceremos planos os seguintes planos: Básico (Até 20 mil alunos), Médio 

(média de 20 mil a 70 mil alunos) e Premium (Acima de 70 mil alunos). 

O aplicativo e plataforma Completium foi pensado a partir de uma necessidade 

dos próprios alunos da UPM e também, através das ferramentas de análises do ambiente 

de Marketing. 
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Constatamos que dentro da análise de macroambiente o ambiente político possui 

propostas de reestruturação educacional para que os alunos possam aderir novas práticas 

dentro de seus estudos. O social, com perfil de consumo de cada classe econômica. A 

área tecnológica com o ritmo de mudanças tecnológicas e a capacidade para aquisição e 

desenvolvimento de tecnologia. Também há o meio econômico com reajustes e aumentos 

de taxas no plano de telefonia móvel. O ambiente cultural com níveis de audiência e 

leitura tendencial, excesso de cargas horárias no ambiente de trabalho e características 

ideológicas. Já no meio ecológico a carteira digital e a integração com outros aplicativos. 

Por fim, as variáveis naturais comtemplam as estruturas físicas que impedem a conexão 

de dados. 

Na análise do microambiente, temos os fornecedores que são as empresas 

desenvolvedoras dos projetos e o suporte técnico, temos também os clientes que são as 

instituições de ensino superior. Os concorrentes possíveis que são as plataformas digitais 

de cursos e palestras, blog e curadoria de conteúdo cultural e acadêmico, sem esquecer os 

públicos que nesse caso são os universitários, núcleo acadêmico e empresas parceiras. 

Também desenvolvemos a Matriz SWOT (ou strengths, weaknesses, 

opportunities e threats em inglês), como base para a construção deste projeto (Figura 4): 

 
 

Figura 4: Matriz SWOT do aplicativo Completium. 

 
Fonte: Desenvolvimento próprio. 
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Conclusão 

A tecnologia faz parte da história dos seres humanos, sendo ela presente desde o 

início da civilização. Graças aos nossos esforços em conceber e evoluir ferramentas 

facilitadoras, chegamos à sociedade atual totalmente digital e interligada. 

A criação do computador e a internet, possuía outros objetivos em sua essência, 

mas estas foram transformadas para atender as demandas da sociedade como um todo. 

Até um ponto que elas estão totalmente inseridas no cotidiano de todos. E até mesmo, 

causou mudanças em nossos comportamentos, já que não saberíamos lidar com uma 

realidade sem elas. 

Existem opiniões positivas e negativas desta revolução contemporânea que 

estamos enfrentando, mas é inegável admitir a facilidade que os dispositivos digitais nos 

trouxeram. Os smartphones e aplicativos, praticamente são nossas extensões, para nosso 

cérebro, nossos relacionamentos, para nossa comodidade e praticidade. Muitos destes 

app’s atendem necessidades reais dos consumidores e é exatamente isso que queremos. 

O aplicativo Completium surgiu justamente a partir de uma necessidade, percebida pelos 

próprios alunos. Uma oportunidade de tornar nossas vidas acadêmicas ainda mais 
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otimizadas, trazendo praticidade e comodidade para atitudes simples de nosso meio 

acadêmico, mas que surtem em grandes resultados tanto para os alunos, quanto para a 

Universidade, transformando um processo manual e demorado, em algo automático e 

instantâneo. Além disso, o Completium ajuda a despertar o interesse em atividades 

extracurriculares, inserindo os alunos em eventos de seu real interesse. 

Enfim, a proposta em trazer uma solução mais prática de gerenciamento de horas 

complementares foi pensada por alunos, para alunos. Um aplicativo descomplicado, 

cômodo e organizado, trazendo a essência do ser humano, em sua busca por mobilidade, 

também para a vida acadêmica. 
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Resumo 
 

O presente artigo tem como objetivo estudar a carreira jornalística da autora Clarice 

Lispector, com enfoque nos jornais- o Correio da Manhã e Diário da Noite- em que ela 

trabalhou no período de 1959 e 1961. A questão principal é a diferença de ideias que a 

escritora apresenta nos dois veículos em curto espaço de tempo. No primeiro jornal, ela 

apresentava uma postura mais conservadora em relação as mulheres, em que defendia a 

mulher dona de casa, criticando os cuidados com a beleza, considerados fúteis, 

valorizando a boa educação e a moralidade. Neste jornal a autora utilizava o pseudônimo 

de Helen Palmer. No Diário da Noite outro tema é abordado e defendido sobre as 

mulheres. Clarice apoiava a busca pela valorização da beleza física e técnicas de sedução, 

se vestindo do pseudônimo de Ilka Soares, uma famosa atriz da época. Essa mudança se 

dá pela característica da própria autora de permitir-se ser quem ela quisesse ser a qualquer 

momento, como ela própria mencionava possuir diversas personalidades dentro de si, 

tornando o processo de análise dos seus escritos, algo complexo e profundo, por ser um 

sujeito de pesquisa tão multifacetado. Para a pesquisa utilizamos como método a revisão 

de bibliografia sobre a carreira e vida de Clarice Lispector, estudos sobre os Anos 

Dourados e imprensa feminina. 

Palavras-chave: Clarice Lispector, Correio da Manhã, Diário da Noite. 
 

Introdução 
 

Como aluna do curso de Jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie e 

admiradora da obra das autoras Clarice Lispector e Cecília Meireles, fui motivada a 

pesquisar sobre a trajetória jornalística destas. No decorrer do curso de jornalismo, 

comecei a refletir sobre a importância da mulher nessa área de atuação. Como sempre 

tive uma admiração pelas escritoras Cecília Meireles e Clarice Lispector, e ao saber que 

ambas tiveram uma passagem, ainda que pouco reconhecidas, pela carreira jornalística, 

decidi aprofundar meus estudos acerca da contribuição dessas autoras nessa área. No 

entanto, ao começar minha pesquisa, percebi que por se tratar do meu primeiro trabalho 

acadêmico, seria melhor escolher uma das escritoras mencionadas para tornar o tema do 

presente trabalho mais específico. Também, durante a pesquisa bibliográfica sobre 

mailto:le.olisantos@gmail.com
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Clarice Lispector, foi encontrado um ponto intrigante sobre seus textos, o qual exigiria 

maior aprofundamento e pesquisa, despertando em mim, portanto, um interesse maior. 26
 

Este trabalho tem por objetivo pesquisar a trajetória jornalística da autora Clarice 

Lispector, muito conhecida por sua obra literária peculiar, no entanto a sua ocupação mais 

proeminente foi a de jornalista, sendo essa informação pouco divulgada. 

O ímpeto Clarice, o furacão Clarice, conta, já se fazia. Talvez, por 

isso, por ser recebida como fenômeno literário, e por sua 

produção no campo de ficção sempre causar estranheza, pois os 

críticos tinham dificuldades em classificar o gênero daquilo que 

ela escrevia, a jornalista Clarice foi ficando subjacente aos 

interesses dos intelectuais e do público. (NUNES, 2012, p. 15) 

Para entender a autora, foi necessário articular sua vida com suas publicações, 

dando enfoque no Correio da Manhã e Diário da Noite. A escolha destes dois veículos 

deu-se pelo fato de Clarice ter trabalhado neles no mesmo ano, porém em seus textos 

apresenta opiniões dispares em relação ao que considera ser mulher. 

A questão que norteia esse trabalho, é a busca pela compreensão do porquê da 

dissonância de posições adotadas por Clarice Lispector em suas colunas jornalísticas nos 

dois veículos acima citados, com uma tentativa de entender as mil faces vestidas pela 

autora, os quais ela escrevia por meio de pseudônimos. O que levou Clarice a assumir 

posições tão diferentes e contrárias nesses jornais? Por que em tão pouco tempo Clarice 

mudou sua forma e opinião em suas colunas? 

O método adotado para essa pesquisa consiste em um levantamento de material 

bibliográfico e por meio deles uma análise da biografia de Clarice Lispector, relatos sobre 

seu trabalho como jornalista, textos de colunas do Correio da Manhã e Diário da Noite, 

publicações sobre a história das mulheres no Brasil nos anos 50 e a imprensa feminina. 

Clarice Lispector 

 
Ao se falar de Clarice Lispector lembramos primeiramente de sua renomada carreira 

literária e seus famosos contos que acompanham os estudos de sua trajetória. Entretanto, 

existem poucas pesquisas e estudos acerca de sua carreira jornalística e quando essa 

ocupação teve importância em sua vida. 

 

26 Existem diversos estudos sobre a vida e carreira jornalística da autora Clarice Lispector, diferente de 

Cecília Meireles, por isso a princípio não se imaginava que seus estudos fossem tão extensos e que para 

esta pesquisa exigiriam mais aprofundamento. 
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Em 10 de Dezembro de 1920 nasce Haia por nome de batismo, em Tchetchelnik na 

Ucrânia, por conta da proximidade fonética com o nome Clara, desta variação surgiu 

Clarice. Chega ao Brasil em 1922 com a família, devido à guerra que ocorreu na Ucrânia 

após a 1ª Grande Guerra e as Revoluções Russa em 1917, foi um período em que muitas 

famílias saem em busca de exilio em diversos países. 

Clarice, ainda um bebê de 15 meses, chega ao Brasil com sua família, sendo assim, 

o português, sua língua materna, e o russo tornando-se sua segunda língua, por conta dos 

pais. Algo que poucos sabem, é que o sotaque aparente em sua fala não era sotaque russo 

como alguns diziam, mas era por conta de sua língua presa. (GOTLIB, 2011, p. 49) 

Cresce em Recife com sua família, onde estudou e viveu parte sua infância até 

mudar-se para o Rio de Janeiro. Ainda no ginásio Clarice dava aulas de português e 

matemática particular. Gotlib, conta que lecionar sempre foi algo prazeroso para Clarice, 

com relato de sua irmã Tania Kaufmann, que diz que desde pequena a irmã gostava de 

dar aulas, ensinar e para isso, colocava os azulejos arrumados como se fossem alunos. A 

relação de troca entre aprender e ensinar será mais tarde um dos temas preferidos de textos 

da autora. 

Entra para Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, no Rio de 

Janeiro. A sua resposta ao porquê escolhera advocacia, estava no fato de que era muito 

reivindicadora de direitos quando pequena, e todos diziam que ela seguiria essa profissão, 

então isso lhe ficou na cabeça (GOTLIB, 2011, p162). Mesmo concluindo o curso 

percebeu que não era essa carreira que gostaria de seguir. Entretanto foi na faculdade que 

escreveu para a revista A Época o artigo com o seguinte título: “Observações sobre o 

fundamento do direito de punir.”.27
 

O artigo recebeu críticas vindas de um colega que afirmou ser “sentimental”, 

porém Clarice rejeita essa crítica. Entretanto, a questão importante do artigo não é sobre 

a necessidade da punição, mas uma reflexão de que como uma sociedade enferma não é 

capaz de punir. É justamente sobre essa sociedade que os escritos de Clarice irão se 

construir. (GOTLIB, 2011, p. 167) 

 
27 Clarice Lispector, “Observações sobre o direito de punir”, A Época, ago. 1941, p. 34-36. In: Clarice 

uma vida que se conta. São Paulo: Edusp 2011. p. 166 
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Um triste fato aconteceu em sua vida em 1940, seu pai morre, o que leva Clarice 

a uma fase de muita tristeza, pois ele era seu grande companheiro que a ensinou diversas 

lições. (GOTLIB, 2011, p. 167) 

Muito antes do início de sua carreira como escritora e sucesso de seus contos no 

período de 1943, acredita-se que Clarice já seguia sua carreira como jornalista, pois até 

então a única fonte que se possuía era Renard Perez -escritor de uma de suas biografias-, 

porém esse documento não constavam sua trajetória nas redações de jornais. 

A imprecisão de certos dados bibliográficos nos textos canônicos 

sobre a autora de A paixão segundo G.H., bem como daqueles 

provenientes das várias entrevistas que concedeu, não permitiu 

localizar com exatidão os textos de Clarice no periodismo 

brasileiro, tampouco a vida de jornalista que teve, prevalecendo 

deste modo as informações registradas por Perez. (NUNES, 2012, 

p. 13) 

Inicia seus trabalhos na Agência Nacional e no jornal A Noite, onde trabalhou 

registrada pela primeira vez, logo em seguida recebe seu registro de Jornalista. (NUNES, 

2012, p. 14) 

Imprensa Feminina 

 

A partir do século XIX, iniciou-se a chamada imprensa periódica no Brasil, com 

ela o surgimento da imprensa feminina, em meados de 1820, com O Espelho Diamantino, 

de 1827. “Moda e literatura eram, por tanto, as duas impulsionadoras dessa imprensa que 

começava a se consolidar” (BUITONI, 1990, p. 37). Buitoni (2009) divide essa imprensa 

em tradicional, a qual exaltava as virtudes domésticas restringindo suas ações fora do lar, 

enfocando os “deveres” femininos; e a progressista defendendo o direito das mulheres, 

sua liberdade. 

A primeira revista feminina brasileira nasce em 1914, como o nome de Revista 

Feminina, tendo suas publicações mantidas até 1936. Criada por Virgilia de Souza Salles, 

que morreu quatro anos após a data de lançamento da revista, que passou a ser dirigida 

por seu marido João Salles. A mesma contava com grandes colaboradores como Olavo 

Bilac e Couto de Magalhães, e era escrita por Francisca Júlia da Silva, Presciliana Duarte 

e Júlia Lopes de Almeida, registra Buitoni (1990). A revista reunia literatura, moda e 

beleza, utilizando-se fortemente da publicidade, que foi um dos principais aliados em seu 

crescimento. 
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As colunas femininas desse período deixavam nítidas as diferenças entre os 

gêneros, elas instruíam as mulheres ditando a forma correta de ser e agir de acordo com 

a classe social de sua época. A mulher ideal era a que iria se casar, ser mãe e cuidar da 

ordem do lar, essas eram as prioridades da mulher perfeita e feminina, as que tinham 

ideais diferentes, que buscavam o mercado e estudos, eram vistas como masculinizadas. 

Anos Dourados 

 
Um novo período nasce após o término da Segunda Guerra Mundial, na década 

de 50, o Brasil passa pelo seu processo de desenvolvimento em que a classe média entra 

em ascensão. Os investimentos no progresso fizeram com que a industrialização e o 

crescimento urbano possibilitassem o acesso à educação e ao trabalho tanto a homens 

quanto a mulheres, mas ainda em menor proporção pois ainda existia o pensamento de 

que mulheres deveriam ficar no lar. A sociedade se transformava completamente. 

As relações culturais também passaram por reestruturação, na qual a distinção 

entre os papeis dos homens e das mulheres, como no trabalho e estudos diminuíam 

lentamente, porém estes ainda se mantinham fortes e com preconceitos. 

Na família, os homens tinham autoridade e poder sobre as 

mulheres e eram responsáveis pelo sustento da esposa e dos 

filhos. A mulher ideal era definida a partir dos modelos femininos 

tradicionais – ocupações domésticas e o cuidado dos filhos e do 

marido – e das características próprias da “feminilidade”, como 

instinto materno, pureza, resignação e doçura.” (DEL PRIORE – 

2005 p.608-9) 

 
Bassanezi (2005) coloca que as revistas femininas vinham para reafirmar essa 

diferença entre os sexos, modelo ideal de família e impunha regras de bons modos, 

comportamento, estereótipos e valores, sendo esses veículos influenciadores de toda uma 

classe feminina, “Assim, desde criança, a menina deveria ser educada para ser boa mãe e 

dona de casa exemplar”. 

 
Clarice no Correio da Manhã 

 
 

A primeira página destinada a mulheres foi em 1901, trazia apenas uma 

propaganda, que a cada publicação foi aumentando de quantidade. Somente em 1925 

criou-se a seção Coisas Femininas, que era totalmente dedicada a mulheres, sempre com 
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textos sobre moda, cozinha e propagandas. Nesse cenário, Clarice Lispector inicia seus 

trabalhos nas colunas femininas no jornal Comício, usando o pseudônimo de Tereza 

Quadros tendo uma coluna toda a sua disposição para escrever suas narrativas. Após o 

declínio do Comício, surgiu a proposta de escrever para o Correio da Manhã. 

De acordo com a Biblioteca Nacional Digital o Correio da Manhã foi um dos mais 

respeitáveis jornais diários do país, foi fundado por um jovem advogado chamado 

Edmundo Bittencourt, e se tornou um periódico que foi destaque por possuir uma ética 

própria textos mais elaborados, valorizando a estética e o uso de imagens. 

Seu caráter era independente e legalista, liberal e doutrinário, 

dentro de uma linha editorial combativa à situação, no caso, 

inicialmente, a República Velha oligárquica – no entanto, sempre 

se destacou como “jornal de opinião”. Identificava-se, num 

primeiro momento, com as classes populares, mas com o passar 

do tempo atraiu a atenção da classe média do Rio de Janeiro; 

muitas vezes apresentava aos leitores textos de forte carga 

emocional. (BIBLIOTECA NACIONAL DIGITAL, 2014) 

Gotlib (2011) nos apresenta algumas características sobre a coluna de Clarice 

Lispector no Correio da Manhã que contribuíram para essa análise. O jornal trazia uma 

coluna intitulada “Correio Feminino – Feira de Utilidades” que era publicada de maneira 

regular “às quartas e sextas feiras no segundo caderno do jornal” (GOTLIB 2011, p.411- 

412). Os assuntos tratados na coluna seriam “beleza, moda, problemas de mãe e dona de 

casa (...)”, e escritos no seguinte tom “íntimo, bem-humorado e experiente.” (GOTLIB 

2011, p.412). A linguagem utilizada pela escritora na coluna era simples, de fácil acesso, 

demonstrando que se destinava à mulher do lar, que tinha preocupações com os assuntos 

da casa e da educação dos filhos, mas que também procurava estar atenta ao que as 

tendências de beleza e moda estabeleciam. 

Clarice Lispector ao assinar sua coluna com o nome Helen Palmer não o faz de 

maneira despretensiosa. Helen Palmer pode sim ser considerada um pseudônimo utilizado 

pela escritora no Correio da Manhã, pois segundo nos cita Gotlib (2011, p.412), há uma 

especialista na produção jornalística de Clarice, Aparecida Maria Nunes, e esta 

“menciona alguns documentos que considera importantes para comprovar o fato.” Esse 

documento citado seria o que ela chama de uma “Proposta de Trabalho” que Clarice teve 

de assinar concordando com algumas cláusulas em relação ao seu trabalho nesse jornal, 

dentre elas está o que Gotlib (2011, p.412) coloca como uma “estratégia de ação 
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jornalística, exposta em cinco itens.” Entre esses itens apresentados está aquele que nos 

remete ao motivo de se criar um pseudônimo para sua coluna feminina: 

A seção poderia criar um personagem feminino permanente que 

falaria na primeira pessoa, contaria seus problemas de mulher e 

como os resolvera, falaria dos problemas de suas amigas, etc. O 

tom: o de uma pessoa razoavelmente inteligente, informada sem 

ser uma sábia, e inclusive às vezes indecisa como se contasse com 

a opinião da leitora (Ou outro tom, a combinar). (NUNES 2006 

apud GOTLIB 2011, p. 412) 

Essa proposta de trabalho segundo o que nos informa Gotlib (2011, p.412) pode 

ter sido colocada em prática, como não, isso nos gera incerteza, porém o item sobre a 

criação de um personagem pode nos dar algumas indicações de que Clarice tenha seguido 

essa orientação para criar a Helen Palmer. 

Em sua coluna aconselhava suas leitoras sobre os assuntos considerados para 

mulheres como moda, comportamento e beleza. “A colunista condenava a cópia de 

aparência ou comportamento de atrizes famosas do cinema, difundidas como divas pelos 

meios de comunicação de massa. Era precisa, insistia, descobrir o próprio rosto”, coloca 

Nunes (2012, p.79) e também afirma que: 

Por aqueles tempos, influenciada pelo glamour e pelo fascínio das 

grandes divas do cinema, a mulher era instigada a se espelhar em 

algumas delas – Brigitte Bardot, Debra Paget, Marisa Alfasio, 

Sofia Loren, Marilyn Monroe –, para compor o que Clarice 

Lispector, como Helen Palmer, considerou ser “beleza de 

catálogo”. Imagens de mulheres bonitas, capazes de atrair olhares 

masculinos e femininos, vendendo sex-appeal e despertando 

desejos, prazeres, erotismo. (NUNES, 2012, p.284) 

 
Assim como no início das colunas femininas do Correio da Manhã, coube a 

Clarice incentivar o consumo, dessa vez dos produtos da Pond’s, pois a mulher dessa 

década estava mais presente no mercado de trabalho e isso permitia buscar o cuidado com 

sua beleza. Porém sempre valorizando a mulher do lar, que cuidava de seus filhos e 

marido, também conhecida como Amélia, assim como cita Conde (2009). 

Nesse espaço Clarice estabelece um diálogo direto com sua leitora, aconselhando- 

as sobre o que é ser mulher. Em um de seus textos, chamado “Uma mulher esclarecida”, 

a autora tenta transmitir a ideia sobre uma mulher instruída, que é a companheira de seu 

marido e educadora, deixando claro que esses são os valores básicos de uma mulher. 
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Digo-lhes que ‘esclarecida’ é a mulher que instrui, que procura 

acompanhar o ritmo da vida atual, sendo útil dentro do seu campo 
de ação, fazendo-se respeitar pelo próprio valor que é 

companheira do homem e não sua escrava, que é de mãe 
educadora e não boneca mimada a criar outros bonequinhos 

mimados.28
 

Ao longo de todo o texto, Clarice reforça sobre ser mulher, sempre pontuando a 

esposa e mãe, características principais para Helen Palmer, de uma mulher tida como 

esclarecida, mantendo um diálogo intimista com sua leitora. Essa mulher não depende da 

beleza para atrair os olhares dos homens, colocando isso como futilidade. 

Você minha leitora, não limite o seu interesse apenas à arte de 
embelezar-se, de ser elegante, de atrair os olhares masculinos. A 
futilidade é fraqueza superada pela mulher esclarecida. E você é 

uma ‘mulher esclarecida’, não é mesmo?29
 

Outro texto muito interessante é o “Manias que enfeiam”, Helen mantem o tom 

íntimo como em todos os seus textos. Neste, Clarice pontua atitudes que as mulheres não 

devem cultivar, como por exemplo comer em excesso ou a todo momento, impondo um 

padrão de beleza no final do tópico. No texto citado anteriormente o qual Clarice se põe 

contra as futilidades de beleza física, diferente do que reforça no “Manias que enfeiam”, 

que são cuidados que as mulheres devem tomar em sua atitudes. 

Por exemplo, a mania de estar sempre comendo alguma coisa, 

como chocolate, um caramelo, um sorvete, como se estivesse 

eternamente com fome. Além de extremamente deselegante, dá 

a impressão de que não come o bastante em casa. Os homens 

detestam isso. Sem falar nas gordurinhas supérfluas que essa 

gulodice faz aparecer. (LISPECTOR, 1960. apud NUNES 2012. 

p. 94) 

 
 

Clarice continua o texto pontuando o quão feio é falar e rir alto, o defeito de se 

queixar, colocando essa como o de todos os defeitos, pois rouba a beleza, e isso não é 

algo que uma mulher inteligente faz. Ao pontuar os defeitos, Clarice reforça a cada um o 

fato dos homens não gostarem: “Os homens detestam isso”, “Os homens costumam fugir 

apavorados desse tipo de mulher.”. E termina aconselhando: 

 

28 LISPECTOR, Clarice. Uma mulher esclarecida. In: Clarice na cabeceira. Rio de Janeiro: Rocco 2012. 

p. 91 
29 LISPECTOR, Clarice. Uma mulher esclarecida. In: Clarice na cabeceira. Rio de Janeiro: Rocco 2012. 

p. 91 
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Por favor, minhas amigas, se uma de vocês tem qualquer dessas 

manias, outras que não citei, livre-se delas, o mais breve 

possível! Controle o vício das guloseimas, a vaidade de chamar 

a atenção e o desejo de atrair a piedade alheia. Afinal, piedade é 

sentimento que humilha aquela a quem é dirigida. 

(LISPECTOR, 1960. apud NUNES 2012. p. 94) 

 
 

Em outro texto seu intitulado “Beleza em série”, Clarice tece uma crítica a 

estereótipos que surgem com o cinema, “a mocinha escolhe uma artista de bastante 

renome e passa a ser o seu carbono”. Ela coloca como um processo de despersonalização, 

pois quem as copia nunca alcançarão sucesso, pois o sucesso vem da sua própria 

personalidade, não de maquiagens, cabelos e trejeitos. 

Sejam vocês mesmas! Estudem cuidadosamente o que há de 

positivo ou negativo em sua pessoa e tirem partido disso. A 

mulher inteligente tira partido até dos pontos negativos. Uma 

boca demasiadamente rasgada, uns olhos pequenos, um nariz não 

muito correto podem servir para marcar o seu tipo e torna-lo mais 

atraente. Desde que seja seu mesmo. (LISPECTOR, 1960. apud 

NUNES 2012. p. 95) 

 

Assim como em todos os outros textos citados, Clarice dá dicas a suas leitoras 

sobre ser mulher, uma mulher com virtudes, personalidade, porém mais recatada, sempre 

voltando ao olhar dos homens, uma mulher que serve para ser esposa e mãe, mas as vezes 

o tom é mudado como é caso dos “homens detestam isso”. 

Clarice no Diário da Noite 

 
Enquanto ainda escreve como Helen Palmer em 1960, Clarice é convidada para 

escrever em uma coluna feminina intitulada “Só para mulheres”, no Diário da Noite. De 

acordo com a Biblioteca Nacional Digital, este foi um jornal carioca, sob a direção de 

Assis Chateaubriand, ligado a Aliança Liberal, que fazia oposição ao atual governo da 

República Velha, dando apoio a Getúlio Vargas. 

Fundado no Rio de Janeiro (RJ) em 5 de outubro de 1929, dirigido 

por Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello (seu 

dono formal), Cumplido de Sant’Anna e Frederico Barata, o 

Diário da Noite foi um vespertino em complemento ao matutino 

O Jornal, também de “Chatô”. Apresentava-se como membro da 

“vanguarda do movimento liberal”, ou seja, era explicitamente 

articulado com a Aliança Liberal, em oposição ao regime 

oligárquico da República Velha. (BIBLIOTECA NACIONAL 

DIGITAL, 2015) 
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A postura é apresentada por Clarice Lispector é completamente diferente do 

primeiro, deixaria de ser uma construção de estereótipo de uma mulher ideal, para um 

universo de beleza, moda e técnicas de sex-appeal, assinando como a atriz Ilka Soares, 

como coloca Nunes (2012). Esta coluna apresentava um estilo bem diferente da que 

Clarice escrevia no Correio da Manhã. Segundo Gotlib (2011, p. 417) ela era “mais rica 

do ponto de vista gráfico, já que abrigava fotos e desenhos, (...) inclusive uma foto 

pequena de Ilka Soares a direita do título da coluna.” Isso demonstrava que além do layout 

mais elaborado, os textos, também, seguiam esse padrão, logo, “eram maiores”, além 

disso a coluna apresentavam seções com matérias de assuntos diversos. (GOTLIB 2011, 

p.417) 

Com relação ao pseudônimo, Ilka Soares, temos um contexto diferente do que 

observamos em Helen Palmer. No Diário da Noite, de acordo com Gotlib (2011, p.416), 

Clarice “escreve mas se esconde, como um fantasma ou ghost writer, por detrás daquela 

cujo nome aparece, a artista de cinema e manequim Ilka Soares, cuja fama deveria 

contribuir para uma venda maior do jornal.” Isso nos mostra que um dos motivos para 

escrever se utilizando dessa personagem seria o aumento na venda do jornal. Em contraste 

a fictícia Helen Palmer, Ilka Soares era uma celebridade da época que realmente existiu. 

Foi considerada uma das mais bonitas atrizes do cinema no Brasil, e nessa época se 

encontrava com Clarice para conversar sobre diversos assuntos como: fotografia, receitas 

e moda. (GOTLIB 2011, p.416). Podemos então dizer que Clarice se vestiu da identidade 

de Ilka Soares para escrever sua coluna no Diário da Noite. 

Nunes destaca uma das publicações de Clarice, chamada “Aulinhas de sedução”, 

uma pequena série de seis partes que continham conselhos para mulheres modernas. 

Clarice reforça a necessidade da mulher em praticar as dicas para ir aperfeiçoando-as. As 

aulas vinham com uma indicação de recorte para que a leitora pudesse recortar e guardar 

as lições. 

A colunista, então, ensina sua aluna aplicada a distinguir beleza 

de sedução. Reforça que, para ser amada, a mulher não precisa 

ser bela. Assim, em tom protetor, consola aquela leitora que se 

sente rejeitada pela vida por não possuir dotes de beleza. Haverá 

um caminho: o da sedução. Mas o que é seduzir? Um processo de 

difícil entendimento. É algo mágico, frisa a colunista, que não se 

conhece muito bem, mas que tem lá seus efeitos. (NUNES, 2012. 

p.287) 
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Em seus textos para o Diário da Noite a linguagem adotada por Clarice é mais 

ousada, tida um símbolo de beleza que passa dicas para suas leitoras. Seu objetivo 

principal é passar técnicas de sedução e incentivar a leitora a buscar sua forma de sedução, 

valorizando sua própria beleza. Essa é a temática principal da coluna de Ilka Soares, 

beleza e sedução. 

Em seu texto “Aulinhas de sedução o que é ‘sex-appeal’? ”, Clarice aborda sobre 

atração, comparando com atrizes como Brigitte Bardot e Marilyn Monroe, conhecidas 

por serem símbolos de beleza, porém elas possuíam defeitos físicos em seus rostos e 

corpos. 

É atração. Olhe bem para Brigitte Bardot, no cinema, nos retratos. 

Seu rosto, seu corpo, estão muito longe dos cânones de beleza. 

No entanto ela atrai extraordinariamente. E Marilyn Monroe? Se 

você examina bem, vê seus defeitos físicos. Mas tudo o que ela 

faz, subjuga, fascina. (LISPECTOR, 1960. apud NUNES 2012. 

p. 98) 

“Descobrindo o próprio ‘sex-appeal’” é um incentivo a leitora a buscar sua própria 

sedução, por meio de um olhar para si mesmo e de cuidados externos, Clarice coloca que 

é necessário acentuar as qualidades pois elas são armas de sedução. 

“Lembre-se: não é necessário uma transformação radical, pelo 

contrário. A modificação é quase invisível: trata-se as vezes do 

comprimento adequado da cabeleira, de uma nuca bem ‘acabada’, 

de um ‘maquillage’ mais sabido dos olhos, de um desenho mais 

generoso dos lábios – tudo depende da matéria-prima que é você 

mesma. (LISPECTOR, 1960. apud NUNES 2012. p. 99) 

 

O foco de suas colunas se mantinham na sedução, a mulher buscar em si mesma 

aquilo que elas precisam para serem belas e sedutoras, retratando-nos uma Clarice que se 

importa com a beleza externa e principalmente com a personalidade. 

Figura 1- Aulinhas de sedução 
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Fonte: https://anpoll.emnuvens.com.br/revista/article/viewFile/64/58 

Figura 2 
 

Fonte: http://modasemcrise.com.br/do-indizivel-ao-trivial-clarice-lispector- 

escreveu-sobre-moda-e-comportamento/ 
 

Método 

 
Este trabalho consiste em uma revisão de bibliografia sobre a produção 

jornalística de Clarice Lispector nos Jornais: Correio da Manhã e Diário da Noite, o 

contexto da época em que ela escrevia e breves considerações sobre a imprensa feminina. 

Segundo Severino (2007) a pesquisa bibliográfica se realiza: 

http://modasemcrise.com.br/do-indizivel-ao-trivial-clarice-lispector-escreveu-sobre-moda-e-comportamento/
http://modasemcrise.com.br/do-indizivel-ao-trivial-clarice-lispector-escreveu-sobre-moda-e-comportamento/
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a partir do registro disponível, decorrente das pesquisas 

anteriores, em documentos impressos como livros, artigos, teses 

etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhados 

por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os textos 

tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador 

trabalha a partir das contribuições dos autores dos estudos 

analíticos constantes dos textos. (SEVERINO 2007, p.122) 

Para realizar essa pesquisa foram escolhidos os jornais Correio da Manhã e Diário 

da Noite, em que Clarice Lispector escrevia suas colunas destinadas ao público feminino. 

Essa escolha se justifica pelo fato das colunas terem sido escritas no mesmo período, 

compreendido entre 1959 a 1961, por serem marcos da sua volta para o Brasil e também 

por apresentarem diferenças com relação às ideias que elas transmitiam, embora o público 

fosse feminino. Além disso, o trabalho está fundamentado no que as autoras Nunes (2012) 

e Gotlib (2011) pesquisaram sobre a produção jornalística de Clarice, sendo assim, nossa 

escolha e análise dos jornais derivaram das contribuições e publicações acadêmicas das 

pesquisadoras mencionadas. Com relação ao tópico imprensa feminina nos remetemos 

aos estudos de Buitoni (1990) e para contextualizar o período em que Clarice Lispector 

escreveu -Anos Dourados- nesses periódicos foi fundamentado a partir da produção de 

Bassanezi (2007). 

 

 
Considerações finais 

 

Após a revisão dos materiais bibliográficos da escritora Clarice Lispector, com 

enfoque em seus trabalhos nas colunas do Correio da Manhã e Diário da Noite, é notória 

a disparidade de pensamentos adotados por ela em seus escritos. 

A princípio no Correio da manhã é possível observar que a autora mantém uma 

posição mais conservadora naquilo que escreve a suas leitoras, levada pelos assuntos que 

eram relevantes a coluna, como moda, bons costumes e modos. Uma Clarice que se 

posiciona ora como tutora de suas leitoras, ora como amiga. 

É possível estabelecer uma relação entre a palavra Manhã no título do jornal, 

sendo este um período em que se está às claras, por isso a necessidade de passar uma boa 

impressão, muitas vezes impondo um padrão estético e comportamental a estas mulheres, 

para que sejam bem vistas e aceitas socialmente como mulheres preparadas para cuidar 

do lar, aquelas que os homens desejam ao seu lado. 
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Ao mesmo tempo em que impunha certos padrões de como se portar, Helen 

Palmer se colocava contrária a se utilizar de atrizes de cinema como referência e 

inspiração, era necessário que a partir do que Clarice colocava em suas colunas encontrar 

seu próprio jeito de ser, buscar sua beleza em sua personalidade, porém sempre focando 

na mulher do lar feita para casar. 

No Diário da Noite observa-se uma Clarice mais ousada, sendo possível 

estabelecer relação com o título do veículo, a Noite, sendo, portanto, referência de algo 

mais misterioso. Dessa forma há uma Clarice que busca mostrar a suas leitoras a sedução, 

assumindo o papel de Ilka Soares, uma atriz. 

Clarice se mantém no papel de tutora e amiga de suas leitoras, mas com um 

enfoque bem diferente, esta valoriza a mulher que se cuida e busca em si técnicas próprias 

de sedução. A mulher ideal, do lar e feita para casar não aparece como enfoque do que 

Clarice propõe a sua leitora. 

Mais uma vez é possível ver uma Clarice que valoriza a busca da própria 

personalidade, tendo cada mulher sua técnica, e é necessário que esta busque em si o que 

lhe favorece na sedução. Clarice cita atrizes de cinema como exemplos, mas não acredita 

que o caminho seja copiá-las, pois estas buscaram em si mesmas suas próprias qualidades 

e as aperfeiçoaram. 

Clarice escreveu os dois veículos no mesmo ano, mas com enfoques diferentes, 

assumindo papéis femininos dispares. De uma mulher recatada, Clarice passou a ser uma 

mulher que busca a sedução e é ousada em seu modo de agir, duas formas completamente 

diferentes de ser mulher. 

Em meio à pesquisa foi achado em um dos materiais um trecho de um momento 

importante da vida de Clarice, quando ela perde seu pai, um dos mais importantes amigos 

de sua vida: 

“Perdeu, assim, o companheiro que lhe havia dado talvez a mais 

preciosa lição: de como era importante ser ‘pessoa’... e que lhe 

valeu a reflexão sobre a necessidade de, na vida, encontrar-se na 

máscara que se monta e que, a certa altura, desaparece, deixando 

o ser em terrível estado de liberdade diante da autenticidade ou 

identidade desde ser não ser.” (Gotlib 2011, p.167) sem aspas 
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É nítido que essa fora a lição que Clarice levou em toda sua vida, seja pessoal ou 

profissional. A autora se aproveitava da liberdade para ser quem ela queria a qualquer 

momento, vestindo-se de diversas máscaras que a vida proporcionou a ela. 

Clarice usava o pseudônimo de Helen Palmer no Correio da Manhã para difundir 

suas ideias de mulher do lar, que se apresenta mais conservadora e se porta de maneira 

educada e é admirada por seus modos pela sociedade. No entanto, se permitiu a liberdade 

de buscar dentro de si uma figura feminina sedutora que cuida do seu exterior enquanto 

vestida de Ilka Soares. 

Contudo, não é possível saber o que se passava dentro de Clarice nesses 

momentos, se ela realmente era aquilo que estava escrevendo, pois em toda sua vida 

Clarice se mostrou multifacetada. 

Em sua entrevista com Rubem Braga para a revista “Fatos e Fotos”, Clarice coloca 

a seguinte frase: “Mas há mil ‘rubens’ dentro de Rubem Braga, é claro, assim como há 

mil ‘clarices’ em mim.”. A própria autora confirma essa diversidade de personalidades 

existentes em si. 

Clarice deixou de ser apenas uma simples jornalista que escrevia apenas fatos, 

para se utilizar de diversas opiniões e pensamentos, demonstrando grande diversidade de 

posicionamentos em suas colunas, sendo evidente quando comparamos seus textos no 

Correio da Manhã e no Diário da Noite, principalmente pelo pouco tempo de diferença 

entre eles. 

A autenticidade era um tópico muito enaltecido pela autora, já que em seus textos 

Clarice procurava incentivar seu público alvo a se tornarem mulheres de personalidade, 

que não se contentavam em serem simplesmente cópias de atrizes. 

Apesar de apresentar enfoques diferentes nos dois jornais, ou seja, visões distintas 

do que é ser mulher, podemos encontrar pontos de semelhança em ambos, pois Clarice 

reforça em suas colunas a necessidade da mulher se conhecer e valorizar. 
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Resumo 

O trabalho tem como objetivo rever o conceito que as revistas voltadas para o mercado 

da moda. Por ter grande influência entre o público feminino, as revistas se usam disso 

para passar uma ideia e entre elas existe a do corpo perfeito. Entretanto, com os 

movimentos feministas, as mulheres que não se viam representadas nessas revistas 

acabaram pedindo por mudanças e as revistas começaram um novo olhar sobre o corpo 

feminino. 

 
Palavras-chave: Plus-size, moda, feminismo 

 
Introdução 

Lilian Pacce, apresentadora do GNT Fashion, o termo plus size é uma expressão 

derivada da língua inglesa usada para designar modelos acima do padrão convencional 

usados nas lojas. Em uma tradução livre, significa “tamanho maior”. Trata-se de uma 

expressão utilizada para modelos masculinos e femininos que usam como numeração 

tamanhos do 44 ao 52. 

O termo surgiu em 1958, quando varejistas e consumidores estadunidenses 

reivindicaram uma pesquisa sobre as medidas corporais da população, o que levou o 

órgão responsável por padrões técnicos dos EUA a elaborar um relatório para levantar 

esses dados. 

Apesar de ser uma parcela considerável da população, as mulheres consideradas acima 

do peso eram pouco (ou quase nunca) representadas nos veículos voltados para a moda 

em geral. E esse fator fazia com que muitas mulheres se submetessem a métodos nada 

saudáveis para alcançar esse padrão estético, muitas vezes impossível de ser atingido, só 

para que elas se sentissem aceitas como “bonitas” aos olhos do público. 

Esse tipo de veículo midiático tem um grande poder de manipulação dos seus 

leitores, e a reprodução de certos modelos de beleza pode ter consequências negativas 

para as leitoras, sendo que a magreza divulgada por esses veículos pode facilmente abalar 

a autoestima das leitoras, principalmente. 

A mulher, para ser considerada “perfeita”, tinha que seguir um padrão estipulado 

pelas mídias que trabalham no ramo da moda e beleza, era necessário possuir o seguinte 

mailto:paola.victoriabigal@gmail.com
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biótipo: alta e magra. A cultura ocidental vê gordura como algo indesejável, fora do 

normal e ligada a comportamentos sociais inaceitáveis. 

 
A mídia encontrou no “corpo perfeito” o discurso ideal para a difusão dos 

produtos e dos serviços de beleza, como os cosméticos, os moderadores 

de apetite, as cirurgias plásticas, as clínicas de estéticas e academias 

esportivas, entre outros. Ela adquiriu um imenso poder de influência 

sobre os indivíduos, massificou a paixão pela moda e tornou a aparência 

uma dimensão essencial na sociedade (SCARIOTT, 2014, p.38) 

 
Mas com os movimentos feministas e a questão do empoderamento feminino, as 

mulheres começaram a se aceitar mais e, ao não se encontrar sendo representadas nessas 

revistas, começaram a questionar esse fascínio pelo o que era julgado, e começar um 

movimento de aceitação do corpo do jeito que ele é. 

Em 2015, a revista de moda ELLE, em comemoração aos 27 anos da publicação 

no Brasil, teve a ideia de fazer a capa como se fosse um espelho, fazendo que houvesse 

uma maior interação do leitor com a revista, pois ele(a) poderia realmente se ver na capa 

de uma das revistas de moda mais respeitadas do mundo. A estratégia deu certo, sendo 

uma das edições da revista que obtiveram maior repercussão entre os leitores e a FIPP, 

associação mundial de mídia revista, premiou a edição de Maio da revista ELLE, a 

considerando inspiração para as demais revistas do setor de moda. 

A ideia do espelho foi para à versão física da revista, mas em sua versão online, 

ELLE chegou com a proposta de colocar diferentes tipos de beleza, mostrando que não 

existe a necessidade de estar de acordo com alguns padrões estéticos, que a beleza pode 

ser encontrada em qualquer pessoa. 

Em uma das versões alternativas da revista, a modelo e blogueira plus size Juliana 

Romano posa para a capa usando apenas um casaco da marca Dolce & Gabbana e sapatos 

da marca MIU MIU, quebrando alguns paradigmas de como os corpos das modelos são 

retratados nas revistas de moda, sendo que a própria modelo diz, em entrevista, a 

mensagem que a ELLE quer passar. 

 
Não é sobre a gordura em si, é sobre a LIBERDADE de tomar as próprias 

decisões sobre o nosso corpo, sobre esquecer a ideia irreal de ‘perfeição 

corporal’, sobre DIVERSIDADE – sendo gorda, magra, alta, baixa, etc. 
(ROMANO, 2015) 
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A escolha da modelo não foi por acaso, pois Juliana tem um blog que ensina 

mulheres acima do peso a seguirem as tendências de moda, sendo elas mesmas, sem a 

necessidade de se adaptar para entrar na moda. 

A ELLE centralizou a imagem da modelo desnuda, com a intenção de mostrar sua 

verdadeira beleza, fugindo dos estereótipos. Também é perceptível que não há nenhuma 

edição na foto, aparentemente, e é essa mesma ideia que a publicação quis passar para 

versão física, que a mulher pode perceber que não existe um padrão quando a questão é 

a moda. 

 
Justificativa 

O público feminino é o principal consumidor das revistas de moda. Por meio 

dessas publicações, as mulheres encontram maneiras de agir e ser no meio em que vivem, 

ainda mais na sociedade ocidental, que dá extrema importância ao que considera o corpo 

perfeito. 

A forma como os veículos da imprensa feminina se comunicam com suas 

leitoras é marcada por uma proximidade incomum a outros meios. Esta 

ligação se construiu no fato de que os assuntos tratados pelas revistas são 

de interesse preeminentemente feminino – moda, culinária, amor, 

comportamento e sentimentos – e também no tom de comunicação que 

as revistas adotam, que muitas vezes fica próximo de uma relação de 

amizade e cumplicidade. (SCHMITZ, 2010, p. 3) 

 
O mercado editorial voltado para as mulheres é um dos mais lucrativos do país, e 

tem um poder muito grande de influência na sociedade. Afinal, o que aparece nessas 

revistas atiça o interesse dessas leitoras, que querem ser como as modelos e seguir as 

tendências que são veiculadas pelas revistas. 

Segundo Rabaça e Barbosa (2002), em seu Dicionário de Comunicação, os 

editoriais de moda servem para transmitir os valores das publicações, apesar de não 

seguirem padrões rígidos. E isso se revela especialmente nos ensaios fotográficos 

publicados pelas revistas. 

Sendo assim, mulheres do mundo todo se sentem influenciadas pelo conteúdo dessas 

revistas, e fazem de tudo para se verem e se sentirem representadas por aquilo que as 

publicações divulgam. 

E é justamente devido à existência desse público consumidor em potencial que 

muitas marcas usam esses editoriais a seu favor, divulgando seus produtos e criando a 

demanda de consumo para os leitores da revistas. Hollenbach (2005) mostra que há uma 



319 
 

vinculação entre jornalismo e publicidade, e isso acaba afetando uma das principais regras 

do jornalismo: a imparcialidade. 

A partir do momento que uma marca paga a alguma revista para fazer um editorial 

ou matéria para divulgar determinado produto, o emissor não tem mais como objetivo 

passar a verdade ou a melhor opção de compra ao destinatário da imagem, pois ele está 

sendo pago para transmitir a ideia de que o leitor precisa daquele artigo. É costumeira 

essa linguagem publicitária em publicações voltadas para o público feminino. 

Na sociedade em que vivemos, as pessoas dão muita importância quando o 

assunto é a beleza, principalmente a feminina. Ao longo dos séculos, sempre foi possível 

notar o culto ao corpo, que foi se desdobrando em vários fenômenos, segundo a cultura e 

os hábitos de cada período. 

Sendo assim, o corpo nada mais é que uma construção cultural, que varia 

conforme a sociedade e a época. Ao longo da história, o corpo feminino assumiu 

diferentes padrões. 

A sociedade atual busca adequar seus corpos aos padrões estéticos que encontra nas 

mídias, e as mulheres tentam a todo custo se adequar a esse arquétipo. Ser magra, nos 

dias de hoje, dá a sensação de poder e status, logo as pessoas não tentam mais entrar 

nesses moldes por uma opção ou para serem mais saudáveis, mas sim por uma ditadura 

da beleza, que prega a ideia de a única maneira da pessoa ser considerada “bonita” na 

sociedade é ela se adaptar ao tipo alto e magro. 

A mídia é a principal difusora dessa ideia de “culto ao corpo”, e as imagens que são 

veiculadas propagam a imagem de que o belo está na magreza. Naomi Wolf, em Mito da 

Beleza, ressalta a seguinte questão: “as revistas transmitem o mito da beleza como um 

evangelho de uma nova religião” (1992, p. 93). 

Mas o padrão de beleza com que estamos acostumados atualmente nem sempre 

foi assim. Os padrões estéticos atuais surgiram nos anos 1960, pois até então as modelos 

não tinham uma forma pré-estabelecida para estarem e fazerem sucesso no ramo. Um 

momento importante dessa mudança foi quando a inglesa Lesley Hornby, que ganhou o 

apelido de Twiggy (em inglês, twig significa graveto), virou padrão nas passarelas pelo 

mundo. 

Essa demanda por ser tornar mais magra no menor tempo possível faz com que 

doenças, como a anorexia nervosa, aumentem entre as mulheres, além de afetar a 

autoestima das mesmas, pois ao não se verem representadas nas revistas e veículos 
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voltados ao mundo fashionista, elas se sentem inferiores por sentirem que não se 

encaixam. 

Para Cerqueira (2007), as ideias atuais de feminilidade reforçam a ideia de que ser 

feminina implica ter determinados atributos físicos. E um dos principais fatores pra que 

isso ocorra é o papel imposto ao sexo feminino, que dá valor às mulheres apenas de 

maneira estética e/ou sexualizada. Naomi Wolf (1992) entende que a ditadura da magreza 

é um dos últimos resquícios de uma sociedade patriarcal que submete as mulheres ao 

segundo lugar, à condição de inferior e desprovida de poder. 

Em contrapartida a essas ideias enraizadas na sociedade durante décadas, com os 

movimentos feministas e o começo do empoderamento, no final do século XX e começo 

do XXI, vemos que essa ideia começa a mudar. 

A magreza excessiva nas imagens relacionada à moda se tornou um assunto 

extremamente debatido na última década. Com a questão do empoderamento de seus 

próprios corpos, as mulheres se viram cansadas de não se verem representadas nas 

revistas e, em muitos momentos, as próprias se submeteram a situações extremas para 

alcançar esse objetivo quase que irreal. 

Depois que as mulheres conquistaram seu direito ao voto nos EUA, em 1932, e se 

deu início a um maior número de movimentos feministas, ainda se passaram anos até que 

as mulheres pudessem se aceitar do jeito que elas eram, por serem bombardeadas 

diariamente por milhares de imagens, junto com a pressão social para passarem a imagem 

da perfeição. O processo foi gradual e difícil, sendo que ainda é uma luta diária para 

algumas para se aceitarem. 

 
Estamos em meio a uma violenta reação contra o feminismo que emprega 

imagens da beleza feminina como uma arma política contra a evolução 

da mulher: o mito da beleza. (…) À medida que as mulheres se liberaram 

da mística feminina da domesticidade, o mito da beleza invadiu esse 

terreno perdido, expandindo-se enquanto a mística definhava, para 

assumir sua tarefa de controle social. (WOLF,1992, p. 224) 

 
A partir do momento que o público feminino começou a se aceitar, ele passou a 

não se ver mais representado nesses veículos, e ao invés de se adaptarem ao que viam, 

elas exigiram que houvesse uma mudança por parte desse campo midiático. 

E então, as revistas se viram com duas opções: ou elas se adaptavam e mostravam 

que poderia haver beleza em todos os biótipos, não apenas no alto e magro, ou o público 

iria parar de consumir esses produtos, pois não iriam mais consumir um conteúdo que as 
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excluía completamente. E foi a partir daí que as revistas começaram a fazem alusão às 

curvas, contrastando com as imagens de padrões estipulados pelos corpos extremamente 

magros, mas apesar dessa vertente nova que está surgindo, o que ainda dita a moda são 

os padrões de beleza do corpo magro e alto. 

E é de extrema importância que essas revistas mostrem que existem outros 

biótipos além do que já conhecemos, pois a partir do momento que a mulher se vê 

representada na revista, além de sentir melhor consigo mesma, ela acaba consumindo 

mais o produto. 

Com uma demanda cada vez maior para esse público específico, o mercado percebeu uma 

oportunidade para ampliar seus lucros, visando as mulheres acima do peso corporal médio 

como consumidoras de moda. 

A primeira revista voltada inteiramente para mulheres acima do peso surgiu em 

1989, nos EUA: a Big Beautiful Woman (BBW Magazine). Com uma demanda cada vez 

maior, o mercado voltado para moda vislumbrou uma chance de ampliar os lucros a partir 

do momento que percebeu que as mulheres consideradas acima do peso também poderiam 

e queriam ser consumidoras de moda. 

Mas foi só a partir da década atual que esse público começou a ganhar mais 

destaque na mídia. Em 2015, a modelo Candice Huffine saiu no calendário Pirelli usando 

apenas um corpete que acentuava ainda mais suas curvas. O calendário sempre foi 

conhecido por enaltecer modelos magras e esguias, como Alessandra Ambrosio e 

Miranda Kerr, por exemplo. 

A iniciativa da Pirelli foi elogiada por muitos, e a própria Candice disse, em entrevista, o 

que pensou da iniciativa: “Amo meu corpo e sou feliz comigo mesma. Me mostrando 

para o mundo eu posso ajudar a outras mulheres” (HUFFINE, 2015) 

Em fevereiro do mesmo ano, a Sport Illustrated, em sua edição anual de moda 

praia, usou página dupla ao fazer um ensaio com a modelo plus size Ashley Graham. O 

sucesso foi tanto que a edição seguinte da revista trazia a mesma modelo, mas como capa 

do mês. 

Desde então, o termo plus size foi ganhando cada vez mais destaque na mídia, e 

isso causou uma certa comoção desse público, que pela primeira vez conseguiu se ver 

representado, o que acaba gerando uma maior identificação, diminuindo a ideia de que 

apenas o corpo magro é belo e ajudando a reforçar a ideia de que a beleza não tem um 

único tamanho. 
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E foi isso que a revista ELLE quis passar em sua edição de 27º aniversário em 

território brasileiro, com o tema “Você na capa”. A mensagem que a revista quis 

transmitir ao transformar a capa em um espelho é a de que qualquer mulher, independente 

de quem ela seja, pode ser uma referência de beleza. 

A revista ELLE foi fundada na França em 1945 por Pierre Lazareff, em sociedade 

com sua esposa Hélène Gordon. Atualmente é a revista de moda de maior circulação, com 

mais de 42 edições em mais de 60 países, sendo que pelo mundo, a revista vende, por 

mês, mais de 6 milhões de exemplares. 

A revista chegou no Brasil em maio de 1988, até hoje publicada pelo grupo 

editorial Abril, com uma tiragem mensal por volta de 63,5 mil exemplares, com 25 mil 

assinantes e 150 mil leitores, sendo que esses são mulheres entre as idades de 20 a 59 

anos, das classes A e B. 

É conhecida por ter um identidade própria, e sempre tentar mostrar que quando se 

trata de moda não existem regras. Que a moda não é feita pelos veículos que falam sobre 

esse assunto, mas sim, pelas pessoas. 

A missão da revista é inspirar as leitoras de todo o Brasil a terem o seu próprio 

estilo sem deixar as principais têndencias, além de mostrar que o luxo pode ser jovem, 

contemporâneo e acessível. 

A revista atua em diversas plataformas; além da revista e de sua versão online, a 

ELLE foi a primeira revista de moda a criar um aplicativo de realidade aumentada. 

Metodologia 

 
O trabalho tem como objetivo fazer uma análise da capa da edição de 

comemoração ao vigésimo sétimo aniversário da revista ELLE no Brasil. Em uma das 

capas, a modelo plus size Juliana Romano posa na capa usando apenas um casaco da 

marca Dolce & Gabbana e sapatos da marca MIU MIU, quebrando alguns paradigmas de 

como o corpo das modelos é retratado nas revistas de moda. 

A abordagem usada será a qualitativa, por meio de recolhimento de dados, para 

entender melhor a escolha que as revistas fazem, neste caso a ELLE, ao escolher as 

modelos que estão no padrão para colocar na capa, e como, ao longo dos anos, as revistas 

voltadas para o público consumidor de conteúdo fashionista vêm se adaptando quando se 

trata da questão de aceitação de todos os tipos de beleza e do empoderamento feminino. 

Para traçar esse comparativo, também iremos resgatar as capas e editoriais da revista Elle 

desde o seu lançamento no Brasil. 
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A pesquisa teórica será feita a partir de uma pesquisa bibliográfica, com o objetivo 

de explicar o problema por meio de outros exemplos e demonstrar o porquê dessa escolha 

das modelos para aparecem nos meios de comunicação relacionados à moda, e descritiva 

não experimental. 

 
Resultados preliminares 

 
O projeto não está finalizado, mas o que já pode ser dito, com as pesquisas iniciais, 

é que sim, existe uma mudança em como as revistas de moda, que tentam mostrar que há 

beleza em todos os biotipos. Isso mostra que as revistas de moda, para não perderem seu 

público consumidor, mudaram de maneira sutil a forma de fazer suas revistas. O que o 

resto da pesquisa quer dizer, a partir de análise do acervo das revistas ELLE, e desde 

quando isso começou, e se é uma tendência que eles pretendem manter, por que acreditam 

ou se é apenas uma jogada publicitária para manter seu público consumidor. 
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Resumo 
 

A presente análise visa compreender a temática do ciúme na literatura através dos séculos 

e como este se insere em duas obras de Lygia Fagundes Telles: “Venha ver o pôr do sol” 

e “A estrutura da bolha de sabão”, onde as duas principais personagens femininas sofrem 

consequências inusitadas e sombrias por conta do sentimento em comum trabalhado nas 

duas obras. É com base em Massoud Moisés (2012), que compreendemos a obra da citada 

escritora contemporânea, juntamente com Nádia Gotlib (1990), para se entender o gênero 

do conto e Yara Vieira (2002) ao construir uma linha literária com diversas obras, cuja 

narrativa esteve centrada no ciúme. 

 

Palavras-chave: Lygia Fagundes Telles; Gênero conto; Ciúme; Análise. 

 

Introdução 
 

Escritora contemporânea e nascida em São Paulo no dia 19 de Abril de 1923, 

Lygia Fagundes Telles, formou-se em Direito, foi funcionária pública estadual e teve 

diversas de suas obras traduzidas para o estrangeiro, contista e romancista renomada no 

Brasil, foi vencedora do prêmio Camões em 2005 e é membro da Academia Brasileira de 

Letras desde 1982. 

Destacando-se principalmente por seus contos, Lygia exibe em sua ficção 

características próprias, cujo rótulo que melhor se adequa para designá-las seria o 

realismo intimista, o que de acordo com Massoud Moisés (2012) em sua obra A Literatura 

Brasileira através dos textos, define como: 

De um lado, porque a narrativa desce a pormenores que apenas um olhar 

voltado atentamente para o mundo exterior pode captar. De outro, 

porque revela ao mesmo tempo uma interioridade povoada de emoções 

e sentimentos antagônicos. (MOISÉS, 2012, pág. 583). 

Dessa forma, esta escritora contemporânea, relata em sua obra, as mais profundas 

sensações humanas de forma que somente os leitores mais atentos são capazes de entender 

mailto:ana.furtado13@hotmail.com
mailto:gigidores@gmail.com
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com perfeição a construção narrativa de espaço e tempo que os contos, sobretudo os de 

natureza fantástica, apresentam. 

O conto é, basicamente, um gênero textual reconhecido pela sua narrativa linear e 

curta, tanto ao que se refere ao tempo em que se passa quanto a sua extensão, além disso, 

também apresenta menos personagens que o romance e retrata algumas poucas ações, que 

levam para um único desfecho. A trama é montada para que se entrelace apenas em um 

final, sem deixar pontas soltas, constituído unicamente em um espaço e conflito. 

Por desenvolver-se em cima de um eixo temático, o conto consagra apenas o 

instante de um determinado momento em que toda a história se passa, sendo assim, o 

fragmento de certa época da vida das personagens envolvidas, passagem considerada 

importante para que todo o enredo possa desenrolar-se de modo a finalizar de forma 

precisa. 

É justamente por esta capacidade de corte no fluxo da vida que o conto 

ganha eficácia, segundo alguns teóricos, na medida em que, breve, 

flagra o momento presente, captando-o na sua momentaneidade, sem 

antes nem depois. É o caso, entre outros, da escritora Nadine Gordimer, 

para quem o conto representa o real como que através de flashes de luz, 

intermitentes como o piscar de um vaga-lumes. (GOTLIB, 1990. pág. 

55). 

Em suma, o conto, como gênero, está para a fotografia, bem como o romance está 

para o filme. Logo, os momentos retratados em “Venha ver o pôr do sol” e “A estrutura 

da bolha de sabão” relatam um corte na vida das personagens, sem antes ou depois, porque 

o importante é aquele instante que norteia as duas mulheres protagonistas. 

Desse modo, o conto tem como uma de suas características recorrentes a 

brevidade, fato que para diversos contistas renomados, consiste ao leitor conseguir ler a 

obra, e toda sua integridade, em uma “assentada”. Gotlib (1990) apresenta em sua obra 

uma ideia de Edgar Allan Poe que designa pontualmente esse limite de brevidade em seu 

texto: “O poema não deve, pois, ser longo demais e nem breve demais. Poe situa-se, 

equilibradamente, no meio: (...).” (GOTLIB, pág. 33). Assim, a brevidade deste gênero 

deve ser comedida para que toque profundamente a alma do leitor e, ao mesmo tempo, 

produzir uma impressão vívida, intensa e duradoura. 

Para Gotlib (1990), na teoria de Poe há uma relação entre a extensão do texto e o 

efeito de sentido que causa no leitor, que por sua vez, acredita que o gênero deve manter 

a tensão desde a primeira linha até seu desfecho. Ele ainda ressalta a importância da 
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brevidade para não dissipar a força de “excitação” e de “elevação de alma” que uma obra 

literária deve manter, ou sustentar, em toda sua extensão. Além disso, enfatiza que por ter 

esse tempo limitado, cada frase de uma narrativa curta deve ser elaborada para a 

construção do efeito que o contista visa atingir. 

Nos contos “Venha ver o pôr do sol” e “Estrutura da bolha de sabão”, Lygia 

Fagundes Telles constrói atmosferas, personagens e enredos intrínsecos com as fórmulas 

de Edgar Allan Poe. Telles se devota na construção de um modo singular em cada conto, 

toda frase é pontualmente composta para obter a unidade de efeito proposto desde a 

primeira frase de ambos os contos até seus surpreendentes desfechos. 

Em "Venha ver o pôr do sol", Raquel é vítima de uma violência, não somente 

física, mas psicológica também, ao ser deixada em uma cova para morrer e permanecer 

junto aos outros inúmeros corpos do cemitério abandonado, após aceitar reencontrar seu 

ex-namorado. O fato que desencadeia as atitudes de Ricardo é que ele não aceita, de forma 

alguma, o novo relacionamento de Raquel. Ele sente-se injustiçado ao ter seu amor 

trocado e encontra na vingança uma forma de expressar seu profundo amor pela 

personagem feminina. O ciúme e sentimento de posse é tanto que Raquel é praticamente 

um mero brinquedo que não pode estar nas mãos de outra criança. Ao não ter sua escolha 

respeitada e não demonstrar reciprocidade diante dos atos "românticos" de Ricardo, acaba 

por ser vítima de um fim cruel. 

Já em "A estrutura da bolha de sabão", não há presença de um crime e a história 

não se resume a uma tentativa de provação do amor perdido, trata-se de uma disputa mais 

sutilmente retratada ao longo do conto, contudo apresenta um fim tão perverso quanto o 

anterior. Um físico sofisticadíssimo está em uma relação amorosa com uma mulher que 

não aceita sua amizade com a protagonista feminina deste conto, toda vez que há um 

encontro entre os três, a namorada usa de forma recorrente uma dor de cabeça para ir 

embora e afastar o namorado da amiga dele. Este quadro de dores só para de ocorrer 

quando o homem se encontra doente, prestes a morrer e a mocinha não se importa mais 

em perdê-lo, já que, considerando seu pouco tempo de vida, não faria diferença se ele 

resolvesse substituí-la agora. 

Os contos tratam de uma mesma forma o ciúme: aquele medo que todos nós temos 

de perder o objeto ou pessoa amada. É o sentimento de angústia, desconfiança, de posse. 

Entretanto, Lygia constrói duas narrativas a partir da mesma temática e que parecem tão 
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diferentes uma da outra, mas que, se observadas do ângulo certo, oferecem uma farta 

análise a respeito das relações humanas. 

O ciúme só se torna presente, do modo como o entendemos hoje, no discurso 

ocidental a partir do século XVIII, de acordo com Vieira (2002). Até então não era comum 

na literatura ibérica este tema, já que até meados do século XV o amor cortês do 

movimento trovadoresco e toda a literatura medieval não permitia que no jogo do amor 

houvesse este sentimento entre o amante e a mulher amada. Assim sendo, para que se 

tenha uma melhor compreensão do tópico em questão na literatura brasileira, analisar-se- 

á o ciúme a partir dos movimentos que surgiram do século XIX em diante, como o 

Romantismo e o Realismo. Um dos clássicos da literatura brasileira, Dom Casmurro 

(século XIX) de Machado de Assis, retrata com clareza o assunto estudado neste projeto, 

pois a história de Bentinho e Capitu é famosa pela suposta traição da personagem 

feminina que ao longo do romance é descrita através das memórias de Bentinho. 

Já no século XX, tomamos como exemplo São Bernardo de Graciliano Ramos e 

Dois Irmãos de Milton Hatoum, no primeiro temos o caso de Paulo Honório e Madalena, 

de quem ele desconfia ter um amante e acaba por ficar obsessivo atrás de provas, o 

excesso de ciúmes culmina em uma tragédia no fim da novela. Todavia, no romance de 

Hatoum o ciúme não parte de uma relação amorosa, mas sim de Zana (mãe dos gêmeos 

protagonistas) para com seu filho Omar, um sentimento que ultrapassa a superproteção e 

parece mais um incesto, fato que desencadeia toda a trama e afeta o relacionamento de 

todos na casa. Além, é claro, do ciúme existente entre os dois irmãos, quando, por 

exemplo, brigam durante o jantar por conta da paixão que alimentam pela mesma mulher. 

No entanto, o ciúme não é característica exclusiva da literatura brasileira e está 

presente em diversas obras de diferentes épocas da trajetória humana, logo é possível 

perceber suas nuances ao redor do mundo e como descreve nossos comportamentos 

dentro de cada cultura. Vieira (2002) exemplifica isto com Medeia (século V a.C), que já 

na Antiguidade grega relata esta questão na forma de vingança da protagonista. 

Aproximadamente doze séculos depois, Shakespeare no século XVII retoma o assunto na 

Inglaterra em sua obra Othello e cria o arquétipo do "monstro de olhos verdes". Já na 

Rússia do século XIX temos Liev Tolstói com Sonata a Kreutzer e um casamento 

fracassado, enquanto um século depois em 1913 na França encontramos a relação de 

Swann e Odette no romance de Marcel Proust Um Amor de Swann e em 1955 Lolita de 
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Vladimir Nabokov nos Estados Unidos surge com um aspecto doentio deste sentimento 

em uma relação polêmica. 

Como já dito anteriormente, o ciúme é um elemento comum nas duas obras 

analisadas de Lygia, ambas as personagens femininas têm um recorte da sua vida em que 

este fator é fundamental para compreender a obra em si. Em “Venha ver o pôr do sol”, 

Raquel é a vítima de um ciúme sem limites, que se transforma em fúria e vingança por 

parte do ex-namorado, fato que acarreta em sua morte, enquanto que em “A estrutura da 

bolha de sabão”, a personagem apenas lida com o ciúme da namorada do amigo, ela 

percebe um sutil afastamento da outra toda vez que se aproxima do antigo amigo, o que 

nos leva a morte do homem. 

Lygia constrói de forma concisa e delicada a narrativa em ambos os contos, o 

ciúme é perceptível, mas apenas olhos atentos conseguem perceber os jeitos e trejeitos 

com os quais ele se instala na narrativa e coloca um fim mórbido em duas personagens 

relevantes para o momento que a vida destas duas mulheres retrata. 

Com Raquel a construção acontece de forma mais misteriosa, a garota não revela 

por completo os motivos pelos quais deixou Ricardo e começou um novo relacionamento, 

mas quaisquer que sejam, Raquel solta algumas poucas informações, mostrando a 

Ricardo que está com alguém que a faz mais feliz, no entanto, não parece ser assim que 

o garoto olha para a situação, como podemos ver no seguinte trecho: 

- Também. Morreu quando completou quinze anos. Não era 

propriamente bonita, mas tinha uns olhos... Eram assim verdes como os 

seus, parecidos com os seus. Extraordinário, Raquel, extraordinário 

como vocês duas... Penso agora que toda a beleza dela residia apenas 

nos olhos, assim meio oblíquos, como os seus. 

- Vocês se amaram? 

- Ela me amou. Foi a única criatura que... – Fez um gesto. – Enfim, não 

tem importância. 

Raquel tirou-lhe o cigarro, tragou e depois devolveu-o. 

- Eu gostei de você, Ricardo. 

- E eu te amei. E te amo ainda. Percebe agora a diferença? 

Um pássaro rompeu o cipreste e soltou um grito. Ela estremeceu. 

(TELLES, 2013, pág. 66). 
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Percebe-se pelo trecho que Ricardo se sente ressentido por ter sido largado e com 

o fato de Raquel nunca o ter amado, coisa que desperta ainda mais o ciúme nele, porque 

de seu ponto de vista, como pode ela amar alguém que não ele? Ele que fez tudo por ela? 

Ele que se autodeclara um pobre escravo dela? Capaz de mover rios e montanhas para vê- 

la feliz e não compreender de forma alguma, como seria possível qualquer pessoa que 

seja não querer alguém assim. 

Ao final da citação acima, nota-se também um pássaro que rompe o cipreste e 

rompe com o clima íntimo que estava sendo criado, é como se uma névoa estivesse sob 

as duas personagens, nos fazendo ansiar por uma confissão de qualquer um dos dois. Esta 

quebra, pode também nos fazer perceber que há algo por vir, algo sombrio e sem aviso 

prévio, porque este é o modo com que Lygia trabalha para manter a tensão até o desfecho. 

Quando ao que se refere a personagem de “A estrutura da bolha de sabão”, pode- 

se afirmar que esta também é causadora de um ciúme insano, entretanto enquanto que o 

ciúme do primeiro conto leva a uma atitude de violência séria, o deste conto acontece por 

baixo dos panos, por assim dizer, já que está muito mais no psicológico. A nossa 

protagonista é só uma simples amiga, que em nenhum momento da narrativa deixa 

explicitamente claro o seu desejo amoroso pelo físico das bolhas. 

Mesmo assim, ela é vítima de um ciúme estranho e pouco compreendido 

inicialmente, não se há certeza se o que ocorre são realmente atos baseados no “monstro 

de olhos verdes”, mas como já discutido aqui, este gênero precisa criar uma tensão do 

começo até seu desfecho e Lygia Fagundes Telles vai construindo isto de forma polida e 

através de pormenores. Começa-se a notar que a namorada do físico fica incomodada, 

não se encontra muito com a antiga amiga e troca poucas palavras, enche a protagonista 

de perguntas ao tentar desvendar a relação dos dois, além, é claro, de sempre ir embora 

com uma dor fulgurante que começa na nuca. 

À medida em que a história vai discorrendo, mais confirmações são tragas à tona, 

até que temos a prova final, quando finalmente compreendemos o que possivelmente é 

toda aquela dor de cabeça, quando nos é relatado que “Vai virar sinusite, pensei. A 

sinusite do ciúme, bom nome para um quadro ou ensaio.” (TELLES, pág. 142). É, então, 

que percebemos que nada do que ocorreu antes era por acaso, a namorada agia de forma 

sutil para melhor entender a natureza da outra mulher e prevenir-se que o físico não ficará 

perto dela tempo o suficiente, quase como se a protagonista fosse uma ameaça constante. 
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O final, terrivelmente mórbido, deste segundo conto nos é anunciado claramente 

mais para o fim, quando temos o aviso de que algo sombrio pode ocorrer, quando a 

narrativa parece sair dos eixos por um segundo, apesar de ser mais um dia normal na vida 

da nossa personagem feminina, porque a outra estava “Contente de me ver? A mim?! 

Elogiou minha bolsa. Meu penteado despenteado. Nenhum sinal da sinusite.” (TELLES, 

pág. 143), este, talvez, seja o ponto que melhor explica o fim que tem o conto, a ausência 

da sinusite sugere que já não há mais preocupação por parte da outra, pois não se tem 

mais importância se a antiga amiga do namorado é uma ameaça ao relacionamento, posto 

que o físico já não tem mais tanto tempo de vida. 

A natureza de realismo intimista de Lygia Fagundes Telles, comprova-se nestes 

dois contos analisados, visto que apresentam profundos sentimentos humanos, 

representado por séculos na Literatura, de forma única. Como uma marca da autora, a 

narrativa vai-se desenrolando aos poucos, com sinais aqui e ali do que pode vir a ocorrer, 

sugerindo que um sentimento tão comum a todos nós, desencadeia atitudes irracionais e 

violentas. Através de pequenos detalhes, captamos a essência de Telles e o olhar atento 

que a escritora tem ao analisar a sociedade da época e descrever com precisão algo, 

aparentemente tão inocente, terrivelmente sombrio, mórbido e, de certa forma, real. 
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Resumo 

2017 trouxe de volta um livro publicado em 2007 que acabou esquecido pelo público, ’13 

Reasons Why’. A série homônima segue grande parte da narrativa, mas algumas 

mudanças foram necessárias. Na versão produzida pela Netflix, o espaço-tempo e o 

desenvolvimento das personagens são alterados. Neste ensaio, serão comparadas ambas 

as obras, livro e série. Também será feita uma análise da psique das figuras centrais, já 

que o desenvolvimento delas é mais aparente, no seriado. Demonstrar-se-á, também, a 

importância do estudo do psicológico das personagens. 

 
Palavras-chave: Jay Asher; 13 reasons why; personagem; psicopatologia; espaço- 

tempo. 

 

Introdução 

O ano de 2017 trouxe de volta um livro publicado em 2007 que acabou esquecido 

pelo público. 13 Reasons Why conta a história de Hannah Baker, uma garota que comete 

suicídio, deixando sete fitas cassete – cada uma com duas histórias em cada, com exceção 

da última – resultando em treze histórias que contam a vida dela, ou em suas palavras, 

mais especificamente, por que sua vida acabou. 

A série homônima segue grande parte da narrativa do livro, mas algumas 

mudanças foram feitas, como a maneira em que as personagens foram desenvolvidas, a 

função do narrador nas duas mídias e como o final difere de uma para outra. A narrativa 

gira em torno de Clay Jensen, interpretado pelo ator Dylan Minnette, que recebe um 

pacote com as fitas. Por meio delas, pode-se identificar possíveis sinais de transtornos em 

várias personagens. Neste ensaio, todavia, falaremos especificamente sobre quatro: Clay 

Jensen, Hannah Baker, Tyler Down (Devin Druid) e Bryce Walker (Justin Prentice). 

Na versão produzida pela Netflix, o protagonista, que recebe as fitas, demora um 

tempo muito mais longo para terminar de ouvi-las; dessa forma, o diretor Brian Yorkey 

tem a chance de mostrar aos espectadores um pouco mais sobre as personagens no 

desenrolar de cada episódio. Sendo assim, é possível notar como a parte psicológica deles 

foi desenvolvida no seriado, o que possibilita a inserção de alguns sintomas no decorrer 

da trama. O livro de Jay Asher, entretanto, conta a história em apenas um dia, não havendo 
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tempo, portanto, para dar pequenos detalhes. Consequentemente, apenas alguns 

personagens têm a chance de aparecer ou de ter esse desenvolvimento psicológico na 

obra, e o leitor acaba sem uma única informação sobre suas vidas – apenas o presente 

importa. 

Outra diferença existente entre o livro e a série de televisão é o narrador: Asher 

criou uma narrativa em que uma de suas personagens, Hannah, conta histórias diferentes, 

ganhando a função de narradora por meio das fitas que ela mesma gravou, mas o foco 

narrativo acaba com Clay, que está ouvindo. Ele consegue contar ao leitor exatamente o 

que está acontecendo, seja com suas ações, 

O sinal continuou piscando, insistindo para que eu tome uma decisão 

rápida. Mandando eu me apressar. Ainda tenho tempo para atravessar a 

rua correndo, pular do outro lado e cruzar o estacionamento voando, até 

aterrissar no Rosie’s. (ASHER, 2007, p.113) 

ou ao descrever os ambientes com grande riqueza de detalhes, transportando o leitor para 

a cena: 

A marquise, contornando o prédio, se estende sobre a calçada. O letreiro 

todo enfeitado aponta para o céu, como uma pena de pavão elétrica. As 

letras se acendem piscando uma de cada vez, C-R-E-S-T-M-O-N-T, 

como se alguém estivesse fazendo palavras cruzadas com neon. 

(ASHER, 2007, p.115-116) 

Além disso, Clay também descreve as ações das pessoas a sua volta “O capô está 

aberto, preso ao suporte, e ele e seu pai, debruçados sobre o motor. Tony segura uma 

lanterninha enquanto seu pai aperta alguma coisa lá dentro, bem no fundo, com uma chave 

inglesa” (ASHER, 2007). 

A série homônima, entretanto, possui os efeitos visuais a seu favor, descartando a 

necessidade de se preocupar quanto a descrição de lugares e ações. A narradora da série 

é Hannah por meio das fitas, que permitem alguns flashbacks para explicar ao público o 

que aconteceu exatamente. Existem momentos em que Clay começa a demonstrar alguns 

sintomas de ansiedade, graças ao sentimento de culpa por não ter feito nada para ajudá- 

la – um ponto que não foi abordado no livro. 

O transtorno que o atinge só é mencionado uma vez na série, entretanto é possível 

notar sua existência desde o primeiro episódio: Jensen teria o transtorno de ansiedade 

generalizada (F41.1, no DSM-V), agravado por alguns episódios de psicose – delírios e 

alucinações – vide a cena em que ele pensa estar vendo Hannah morta no meio da quadra 

de basquete, durante uma partida do torneio (Ep. 07). No livro, no entanto, em momento 
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algum é citado que a personagem possui um tipo de transtorno, nem mesmo é possível 

subentender-se algo do tipo. 

Algumas pesquisas associam que o transtorno de ansiedade generalizada pode ser 

causado pela superproteção parental, mas não é possível dizer que tal fator ambiental é 

exato, ou se ao menos existe algum fator ambiental que seja correlacionado com o 

transtorno. Existem, porém, diversos fatores de risco que estão ligados a tal transtorno, 

de acordo com o DSM-V: “inibição comportamental, afetividade negativa (neuroticismo) 

e evitação de danos foram associadas ao transtorno de ansiedade generalizada. ” (DSM- 

V, 2014). 

Quanto à personagem de Hannah, pode-se dizer que apresenta sintomas 

condizentes com transtorno depressivo maior recorrente moderado (F33.1, no DSM-V) – 

isso porque em vários momentos da série podemos ver que sua depressão possui episódios 

recorrentes. No entanto, apesar das inúmeras ocorrências, não podemos caracterizar como 

transtorno depressivo persistente (F34.1, no DSM-V), pois ela não fica enquadrada nos 

critérios A e B, presentes no DSM-V. Já no livro, a personagem teria depressão: 

No final da aula, a Sra. Bradley distribui um folheto: "Sinais de alerta 

em um indivíduo suicida". Adivinhem o que estava entre os cincos 

sinais principais? Mudança de aparência repentina. Puxei as pontas do 

meu cabelo recém-tosado. Ops, quem esperaria que eu fosse tão 

previsível assim? (ASHER,2007, p.140) 

Como não há uma caracterização de tempo, como foi supracitado, não é possível 

enquadrá-la exatamente em um dos possíveis transtornos apresentados no DSM-V. 

Em alguns momentos é possível observar também que a personagem já tem uma 

ideação suicida, sendo a ideia de suicídio não somente a presença de pensamentos 

recorrentes sobre cometer ou mesmo planejar a própria morte. O DSM-V caracteriza a 

ideia passiva de cometer suicídio pelo desejo de não acordar pela manhã (DSM-V, 2014). 

Este transtorno está ligado a várias regiões do cérebro (córtex pré-frontal, amígdala, 

hipocampo) e pode apresentar início precoce (antes dos 21 anos) ou insidioso (depois dos 

21 anos). Em ambas as mídias vemos tanto o início precoce do transtorno quanto como 

os fatores de risco (afetividade negativa) aumentam na personagem. 

Também é importante perceber que Hannah e Clay são as únicas personagens com 

voz na narrativa do livro, visto que as outras personagens são silenciadas. Suas vozes são 

usurpadas e, como não há nenhuma maneira que lhes permita contar os fatos de seu ponto 

de vista, o leitor recebe apenas o de Hannah – considerando que Clay não estava presente 

em todos os momentos ruins, não podendo, portanto, dizer se todos os detalhes das 
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histórias são verdadeiros. O programa de televisão, em contraste, mostra o outro lado de 

cada ação, permitindo que o espectador veja não apenas o lado da vítima, mas também o 

do agressor. 

As personagens Tyler Down e Bryce Walker teriam transtornos parafílicos, porém 

diferentes: podemos dizer que Tyler teria transtorno voyeurista (F65.3, no DSM-5), o 

qual é, basicamente, a excitação sexual ao observar uma pessoa em seu ambiente 

particular. Isso fica aparente no episódio da série (Ep. 04), e no capítulo do livro, em que 

Hannah conta porquê Tyler foi um dos motivos de seu suicídio. 

Porque estou tentando me colocar no seu lugar, Tyler. Tentando 

entender a excitação de ficar olhando pela janela do quarto de uma 

pessoa. Observando uma pessoa que não sabe que está sendo observada. 

Tentando flagrar essa pessoa no ato de .... Qual era o ato que você estava 

tentando me flagrar, Tyler? (ASHER, 2007, p.61) 

É importante ressaltar que o DSM-V recomenda a não 

classificação dessa parafilia antes dos 18 anos, pois nessa idade é comum o aumento da 

curiosidade e da atividade sexual, criando, dessa maneira, uma grande dificuldade de 

diferenciar tal comportamento de uma curiosidade ou de um transtorno. É possível notar 

no enredo, porém, que Tyler teria mais de um critério para tal diagnóstico. 

Bryce apresentaria sintomas ligados ao transtorno frotteurista (F65.81, no DSM- 

V); pode ser explicado, de forma simples, como ter relação sexual, ou mesmo tocar em 

alguém que não consentiu, e também é tipificado como crime de estupro e/ou assédio 

sexual. Fica aparente três vezes no livro e duas vezes na série, cada um dos casos em fitas 

diferentes: Bryce estupra primeiro Jessica Davis (Alisha Boe) e depois a própria Hannah. 

Eu não disse não, nem empurrei a mão dele para longe. Tudo o que fiz 

foi virar a cabeça, cerrar os dentes e lutar para conter as lágrimas. E ele 

viu isso. Até falou para eu relaxar. (ASHER, 2007, p.215) 

A personagem está no fim de sua adolescência, o que, segundo o DSM-V, pode 

ser o período em que o homem pode começar a desenvolver tal parafilia (DSM-V, 2014). 

Diferentemente do transtorno voyeurista, não existe uma idade mínima para diagnóstico, 

ou seja, pode estar correlacionado tanto com outros transtornos parafílicos, como podem 

existir outros transtornos (não parafílicos, como os depressivos) concomitantemente. 

 
Considerações Finais 

 
Chekhov (1986) diz que os gestos internos das personagens têm como objetivo 

“influenciar, instigar, moldar e sintonizar“. Dessa forma, o estudo da questão psicológica 

das personagens é de extrema importância para que a mensagem passada do enunciador 
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para o enunciatário seja compreendida. Portanto, mesmo que mudanças geradas pela 

transposição de mídias ocorram, o tema principal permanece o mesmo: ambos falam 

sobre tabus, como bullying, depressão, estupro e suicídio. As duas versões incitam o 

sentimento da personagem protagonista, mas, sem dúvida, a versão produzida pela Netflix 

está em outro nível - assim como foi pretendido, afinal, foi criado para ser doloroso – e 

atingiu os objetivos perfeitamente. A mensagem foi passada adiante. 
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Resumo 

Com um avanço da tecnologia viemos a observar que o crescimento de jogos online se 

tornou inevitável. Observamos que cada dia que passa há mais pessoas que se juntam 

nessa comunidade gamer, com isso as competições desses jogos se tornaram uma febre 

no Brasil e no mundo e com isso os valores ganhos para os campeões se tornaram maiores 

e maiores ao passar dos anos atraindo assim mais gente para esse mundo dos jogos online. 

 
Palavras-chaves: competitivo; gamer; ascensão; jogos online. 

 
 

Introdução 

O E-sport (esporte eletrônico) tem crescido cada vez mais em terras brasileiras, 

anteriormente exclusividade de países desenvolvidos, passou a ganhar força e visibilidade 

no Brasil. Grande parte desse sucesso se deve ao jogo LoL (League of Legends), jogado 

por mais de 67 milhões de pessoas. Para se ter uma noção da força do jogo, o CBLoL 

(campeonato nacional de League of Legends), reuniu 12 mil fãs no estádio do Palmeiras, 

além dos fãs reunidos no estádio, League of Legends espalhou a transmissão das partidas 

em 44 salas de cinema no Brasil todo, com ingressos também esgotados. Ao todo, 10 mil 

pessoas estão assistindo a final do CBLoL na telona, sem falar nos milhares, número ainda 

não computado, de espectadores que assistem por streamings via Internet pelos canais da 

produtora Riot Games. E por falar em telona, a final do CBLoL, no Allianz Parque, conta 

com um telão de 20x11 metros, sendo o maior da América Latina. 

O reconhecimento dos games no Brasil deu oportunidade para muita gente que 

tomou a decisão de empreender na área, sejam trabalhadores na indústria de videogame 

desde o desenvolvimento até a distribuição dos jogos, até profissionais que disputam e 
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vencem campeonatos mundiais. A indústria de jogos eletrônicos vem movimentando 

consideravelmente a economia do país, já emprega mais de 4 mil pessoas e movimenta 

cerca de R$ 900 milhões de reais por ano. Em 2014 o faturamento chegou a US$ 1,28 

bilhão, e a tendência é que o mercado continue em ascensão, crescendo entre 9% e 15% 

ao ano. 

Desenvolvimento 

De acordo com a Global E-sports Market Report, a estimativa é que sejam 

investidos US$ 517 milhões em publicidade, patrocínio e direitos de transmissão de 

games no ano de 2017. Marcas como: Dell, Acer e Netshoes estão investindo no cenário 

desde do 2015 e, com o advento dos campeonatos juntamente com a audiência cada vez 

maior, a tendência é ter mais patrocinadores no decorrer dos anos. Para as marcas, 

principalmente as ligadas aos aparelhos eletrônicos, os campeonatos sao uma ótima 

vitrine dos seus produtos e das performances dos mesmos em situações extremas de jogo, 

onde cada segundo importa. Além disso, os canais: SPORTV e ESPN passaram a 

transmitir semanalmente campeonatos de LoL e Counter Strike. Ter o apoio de canais tão 

conceituados no cenário esportivo agregam muito para a disseminação e expansão do 

cenário do E-Sport. 

O sucesso dos times competitivos de jogos eletrônicos chamou a atenção de ícones 

do esporte brasileiro, um deles foi o Ronaldo fenômeno que oficializou a compra de parte 

da CNB , uma das mais representativas organizações de esportes eletrônicos no país. O 

ex-atacante se tornou sócio da organização ao lado de André Akkari, astro do pôquer, e 

empresário. Bem relacionada, a CNB também esteve em contato com Neymar e Medina 

no fim do ano passado. Novamente com articulação de André Akkari, dirigentes da CNB 

foram convidados para uma confraternização na mansão de Neymar em Mangaratiba, no 

Sul do Rio de Janeiro. Lá também estavam integrantes da equipe Sk Gaming, um dos 

maiores times do mundo de Counter Strike: Global Offensive e que conta com a formação 

quase que exclusivamente brasileira. 

Considerações finais 

 
Tamanha a proporção que vem tomando os e-sports, originou-se a possibilidade 

de estes entrarem na lista de esportes das Olimpíadas de 2024. Os Jogos Olímpicos 

passaram a ser um evento globalizado e de grande importância em todo o mundo. Um 

exemplo disso é sua própria bandeira, que representa a união dos cinco continentes, o que 
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deixa a notícia mais surpreendente e engrandecedora, mostrando que a força desta 

modalidade é global. 

Não só seriam implementados às olimpíadas os E-Sports para simplesmente 

agradar um pequeno público, mas viu-se que a audiência dos Jogos Olímpicos tem caído 

em mercados importantes, como o dos Estados Unidos, sobretudo entre o público mais 

jovem. Os ‘e-sports’ poderiam ser um bom meio para conectar os jovens com a televisão 

tradicional, que vem perdendo audiência desse tipo de público. 

Pode-se concluir que a proporção tomada por esses jogos online não deve mais 

ser nenhuma surpresa, diante de um mundo cada vez mais globalizado e dependente da 

tecnologia, não podia-se esperar por menos do que a aceitação cada vez maior de novos 

tipos de entretenimento. 

A modalidade ainda está em fase de desmistificação de estereótipo para integrar 

o grupo de esportes nas olimpíadas, por exemplo. Mas é uma questão que vem sendo cada 

vez mais discutida e ganhando força a cada dia. 
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Introdução 

 
“O ator deve trabalhar a vida inteira, cultivar seu espírito, treinar sistematicamente 

os seus dons, desenvolver seu caráter; jamais deverá se desesperar e nunca renunciar a 

este objetivo primordial: Amar sua arte com todas as forças e amá-la sem egoísmo” 

(STANISLAVSKI,2016) 

Esse livro foi escolhido por mostrar que não apenas o ator usará esse método, mas 

também o publicitário por exemplo, quando for apresentar um trabalho que por dentro 

está confiante e por fora seu nervosismo pode o atrapalhar. 

Stanislavski possui três livros que tiveram grande destaque, mas os dois primeiros 

se tornaram “bíblias para o ator”, são eles: “A Criação de Um papel “ (1998) e “A 

preparação do ator” (1999) – e que trabalha a construção interna do personagem, e esse 

(a construção do personagem) que trabalha a construção externa do personagem, ou seja, 

o que o público enxerga. O ator não é apenas fala, ele precisa ser corpo, ele precisa ser 

movimento, ele precisa ter expressão e é isso o objetivo desse livro. 

Selecionei o primeiro capitulo, pois é o início desse aprendizado e que eu como 

atriz sei a diferença que faz a verdade sendo passada ao público, é muito simples apenas 

dizer o texto e não sentir o que estamos falando, seja atuando ou não. 

Stanislavski foi ator, diretor, pedagogo e escritor russo que embora tenha ficado 

muito conhecido pelo seu método para atrizes e atores, diz que as pessoas que deveriam 

aprender com esse método não são apenas esses grupos restritos e sim todos que 

trabalham e convivem com pessoas, pois tudo que fazemos pode ser aproveitado e 

adaptado para a utilização do método aos atores. 

Para uma caracterização física 

 
Stanislavski julga essencial a formação íntegra do ator, em que não basta ter o 

completo conhecimento do texto se o mesmo não conseguisse passar esse conteúdo para 
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o corpo fazendo com que a plateia sinta a alma desse personagem. Esse personagem é 

composto de vários elementos de construção do ator como a voz, o jeito de andar, de 

olhar, de falar, de mexer as articulações, de interagir com os outros personagens e dizia 

que apenas com a somatória de todos esses elementos que o público conseguiria visualizar 

a imagem do personagem. 

Podia compreender com meu cérebro o processo de implantar e 

treinar dentro de mim os elementos necessários para criar uma 

personagem, mas que ainda não via com clareza como conseguir a 

construção dessa personagem em termos físicos 

(STANISLAVSKI, 2016, p.27) 

Segundo o autor a materialização física de uma personagem: “a ser criada surge 

espontaneamente, desde que se tenha estabelecido os valores interiores certos” 

(STANISLAVSKI, 2016, p.27). 

Assim que o ator desenha internamente cada característica de forma singular as 

características exteriores são evidenciadas. Como citado no texto o caso do papel do Dr. 

Stockman em Um inimigo do povo, onde após ter construído a alma do personagem, 

surgiu naturalmente o nervosismo de Stockman, seu andar aos arrancos e seu pescoço 

jogado para frente. 

Procura-se ajeitar a boca em posições fora do comum e obtêm-se 

ainda outros modos de falar. Vejamos, por exemplo, um inglês, 

que tem o lábio superior curto e os dentes incisivos muito longos” 

(STANISLAVSKI, 2016, p.30) 

Alguns truques externos podem facilitar a reprodução de características físicas 

que não tão naturais para nós, como por exemplo essa citada acima. Stanislavski quando 

contou essa experiência no livro perguntou ao seu diretor como conseguia fazer este 

truque e ele lhe disse que era extremamente simples, apenas precisava pegar um lenço e 

esfregar as duas áreas que devem sair da zona de conforto, os dentes e lábios superiores, 

até os mesmos ficarem bem secos e além disso dobrou o lábio superior atrás do lenço, 

diminuindo seu tamanho e mudando seu jeito de falar. 

Cada indivíduo desenvolve uma caracterização exterior a partir 

de si mesmo e de outros. Tirando-a da vida real ou imaginária 

conforme a sua intuição” (STANISLAVSKI, 2016, p.32) 
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Os truques devem vir da sua bagagem, ou seja, ou da sua experiência vivida ou 

dos seus amigos e familiares, ou assistindo a filmes, viajando, misturando culturas, vendo 

peças de teatro, indo a museu ou lendo livros. É importante, para o ator ou qualquer 

pessoa que trabalho com coletivo, que saibamos observar e analisar e não que tudo passe 

despercebido. 

Hoje, com a falta de atenção que temos, a falta de tempo e o dinamismo fazem 

com que nós raramente nos recordamos de algo que acabou de passar pela nossa visão, 

fazendo com que fique mais difícil essa construção para o ator já que não possui bagagem 

cultural para a construção da mesma. 

Sabemos que é uma pesquisa muito difícil para o ator pois requer muita 

observação e aplicação para pensarmos uma forma de sair natural algo que não é, porém, 

apesar de precisar soar natural deve ser como uma máscara, onde consegue sair dela a 

hora que quiser. “Não perder seu eu interior enquanto estiver fazendo essa pesquisa 

exterior” (STANISLAVSKI, 2016, p.32) 

Conclusão 

 

Atuar é se reinventar. É pegar tudo aquilo que temos feito no cotidiano, jogar fora 

e aprender novamente andar, correr, saltar, falar, beijar, tudo. É você utilizar seu 

aprendizado como ator para a vida e pegar esse novo jeito de andar, por exemplo, e andar 

assim todos os dias. Stanislavski é uma referência muito grande para nós do teatro, pois 

antes dele não existia a verdade colocada à tona, não se via ninguém chorar em plateia. 

Em meio à onda crescente da tecnologia, do dinamismo e do individualismo, surge 

uma grande dificuldade para esse trabalho do ator pois não conseguimos efetuar essa 

troca com outras pessoas, não conseguimos observar e analisar o nosso cotidiano e nossas 

atividades e estamos perdendo muito tempo em um mundo onde não há contato e 

discussões que ajudam no nosso crescimento como profissionais do teatro. É preciso que 

tenhamos a memória emotiva, ou seja, usar experiências pessoais para viver alguma 

situação em cena. 

Esse livro mostra que a construção não acaba no seu interior, que pode estar claro 

o personagem para quem está fazendo o papel, mas que é muito mais importante estar 

claro para quem não sabe nada sobre a obra ou o personagem e que isso se faz a partir de 

características externas que fluem da construção interna. 
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Resumo 
Este trabalho acadêmico é resultado de uma vivência pessoal da autora que está envolvida 

voluntariamente em um projeto social sem fins lucrativos: Fábrica de Sonhos. O relato da 

experiência será apresentado no VII Fórum de Pesquisa, na modalidade “Projeto 

experimental”, pois trata-se de um depoimento relevante que merece ser discutido na 

comunidade acadêmica. 

Palavras-chaves: educação; comunidade; fábrica de sonhos; voluntariado. 

 
Introdução 

 
Após a experiência impactante que tive ao entrar em uma comunidade situada na 

Viela da conquista no Jardim Graúna (Zona Sul de São Paulo), nasceu “A Fábrica de 

Sonhos” no ano de 2014. Vivenciei a seguinte situação lamentável: uma família com 10 

integrantes morando em um barraco em condições insalubres ao lado de um curral de 

vacas. Ao me deparar com essa realidade, decidi então unir-me com mais 03 jovens e 

mudar a realidade daquele local. 

 

Contando com muita ajuda, construímos uma casa para essa família, mas não 

podíamos parar por aí, porque a semelhança desta família, haviam muitas outras a serem 

ajudadas. Foi aí que surgiu a ideia de contribuir com a sociedade através de uma proposta 

educativa que pudesse em um determinado espaço, direcionar ações proativas. 

 

Durante um período de dois anos trabalhamos com as crianças e adolescentes em 

um campo de futebol dentro da comunidade, mas foi em julho de 2016 que conseguimos 

alugar um espaço fechado com mais estrutura. 

 

Hoje funcionamos em quatro dias da semana com atividade que visam a educação, 

o esporte, a cultura e o lazer. Nosso objetivo é restaurar a esperança, melhorar de algum 

modo a qualidade de vida dentro dos lares, os quais, que por inúmeras situações da vida 

enfrentam embates e precariedade de toda ordem ao ponto de deixarem de sonhar. 

mailto:aline.cramalho@outlook.com
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Breve histórico das ações 

 
A Fábrica dos Sonhos está localizado próximo a comunidade, na qual os 

participantes residem e nesse espaço, 12 pessoas trabalham ativamente no projeto, sendo 

que, todos eles são voluntários. 

 

As fontes de recursos para a manutenção do projeto são doações de pessoas físicas 

e jurídicas e também se consegue verba através dos eventos que são realizados como, por 

exemplo, feijoadas e festas temáticas. Todo o dinheiro arrecadado é revertido para a 

manutenção do “Projeto Fábrica de Sonhos” que possui despesas com o aluguel do 

espaço, com a compra de materiais educativo, esportivo, dentre outros. 

 

A Fábrica de Sonhos atende atualmente 45 crianças na faixa etária entre 5 a 11 

anos e 22 adolescentes na faixa etária entre 12 a 18 anos. 

 

Os dias de funcionamento são durante a semana, nas terças, quintas, sexta e 

sábado. Nas terças-feiras, a equipe se dedica às turmas do período da manhã (9h00 às 

11h30) e tarde (14h00 às 16h30), pensados para o público infantil. 

 

Os conteúdos transmitidos nas programações estão voltados para ensino bíblico, 

culinária e artesanato. Há uma turma noturna (19h às 21h:30) com foco nos adolescentes, 

que desenvolve um tema intitulado: “Resgatando valores”. 

 

Na quinta os trabalhos também ocorrem em três períodos, porém as aulas 

ministradas são: “clube da leitura”, o “teatro para as crianças”, e “aula de espanhol para 

os adolescentes” (os horários são os mesmo de terça para as respectivas turmas). 

 

Na sexta, são ministradas aulas de violão em dois horários: 19h00 às 20h00 e 

20h00 às 21h00. Às aulas neste dia, são com turmas de crianças e adolescentes e se 

diferenciam pelo nível de aprendizado em que cada um está. 

 

No sábado, acontecem às aulas de futebol para crianças e adolescentes no período 

da manhã das 10h00 ao 12h00. Em datas esporádicas acontece reuniões com as famílias 

para compreender suas reais necessidades e carências. 
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Pode-se constatar, que se trata de um projeto que encontra voluntários dedicados 

nas mais diversas áreas do conhecimento, os quais dispõe de seu tempo, para contribuir 

com a sociedade, pois a missão que mobiliza todas as ações está fundamentada no esforço 

em promover o desenvolvimento de crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social, a fim de formar cidadãos consciente dos seus direitos e deveres. 

 

A visão da “Fábrica de Sonhos” é contribuir com a formação das crianças, 

adolescentes e com as famílias, no resgate de valores fundamentais como os princípios 

cristãos, os quais são norteados pela Bíblia, pela ética, pela solidariedade, pela 

determinação, pela responsabilidade social e pela transparência. 

 

A divulgação deste importante trabalho ainda é tímida, mas o esforço que se faz é 

para que mais pessoas se sintam motivadas a conhecer, contribuir e de alguma forma 

somar com a “Fábrica de sonhos”. Fica então o desafio para que o leitor acesse as redes 

sociais Facebook: /ongfabricadesonhos e Instagram: @ongfabricadesonhos. 

 

Seguem abaixo algumas imagens que demostram as atividades desenvolvidas 

 
a) Aula de artesanato 

 
Oportunidade para que as crianças desenvolvam o lado criativo, a autonomia e a 

motricidade. O resultado dessa produção pode ser visto em objetos criados, os quais são 

uteis na vida prática, isto é: utilidade que vai desde estojos escolares até brinquedos. 

Figura 1 – objeto da aula de artesanato (acervo da pesquisadora) 

 
b) Aula de Espanhol: visa aproximar o adolescente no contato com outra cultura 

através da língua, além disso, o conhecimento do idioma agrega e valoriza o 

histórico curricular do aluno. 
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Figura 2 – Detalhe da produção textual dos alunos na aula de espanhol. 

 
c) Aula de Culinária: uma vertente do clube da leitura, sendo que, para a confecção 

as crianças primeiro escrevem as receitas em um caderno de receitas criado e 

estilizado por elas e logo depois colocam a mão na massa concretizando o 

trabalho, percebemos uma evolução nítida na coordenação motora e noções de 

proporcionalidade. 

 

Figura 3 – Detalhe da imagem – aula de culinária. 

 
d) Clube da leitura: através da leitura as crianças poderão ser capazes de 

desenvolver habilidade crítica e desenvolver o potencial para a escrita e para a 

comunicação oral. 

Figura 4 – Detalhe da imagem – aula de leitura. 
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e) Resgatando valores: tem como alvo os adolescentes que são constantes atacados 

por valores distorcidos pela sociedade. A intenção é debater assuntos polêmicos 

para que juntos, possamos construir um pensamento sólido sobre determinados 

temas. 

Figura 5 – Detalhe da imagem – projeto resgatando valores. 

 
f) Aula de violão: trabalha a socialização, repertório cultural e expressão de 

sentimentos na criança e no adolescente. 

Figura 6 – Detalhe da imagem - aula de violão. 

 
g) Aula de teatro: visa a concentração, expressão corporal, agilidade mental, dicção 

e a confiança das crianças. 

h) Aula de futebol: é o trabalho em equipe e a demonstração de união dentro do 

time. 
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Considerações finais 

 
Foi possível verificar, ainda que brevemente, que a equipe voluntária se dedica ao 

trabalho pelo propósito de ajudar, a despeito de suas próprias vidas atribuladas pela luta 

do dia a dia. 

 

Apesar de muita dificuldade e um sentimento de impotência que pode vir a existir por 

parte dos integrantes do Projeto, a “Fábrica de Sonhos” se manterá firme no sonho de 

ajudar os que precisam. 



354 
 

A importância da mídia televisiva na sociedade em tempos atuais 

Jaqueline JÁCOME 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

Aluno: Jaqueline Jácome - E-mail: jaq.jacome@gmail.com 

Orientador: Prof. Dra. Paula Renata Camargo de Jesus 

 

 
Resumo 

A partir de um estudo a respeito da presença da televisão nos lares dos brasileiros e a 

utilização da mesma como forma de informação e entretenimento, esse trabalho busca 

identificar como as pessoas são atingidas e influenciadas por essa mídia e como isso 

reflete na vida desses telespectadores. 

Palavras-chave: Televisão; influência; telespectadores; comportamento. 

 
 

Introdução 

A televisão é umas das mídias de maior alcance no Brasil, atingindo a maioria da 

população, incluindo homens e mulheres, desde crianças, jovens, adultos e idosos de 

diversas classes sociais e níveis educacionais diferentes. A variação que existe entre esses 

públicos é em relação ao que assistem, ao período de tempo que consomem a 

programação oferecida e ao senso crítico que têm perante ela. 

Segundo o site de pesquisa Mídia Dados, aproximadamente 97% dos lares 

brasileiros tem pelo menos um aparelho de televisão e são consumidores do conteúdo 

oferecido pelas diversas emissoras existentes, principalmente de canal aberto. Outro dado 

que demonstra a intensidade da participação desse meio na vida das pessoas é quantidade 

de horas que elas passam, em média, assistindo a esses conteúdos, que ultrapassou 6 horas 

diárias em 2016. 

Além disso, mesmo com outros meios de acesso a informação e entretenimento como 

rádio, jornal e internet, uma pesquisa realizada pelo IBOPE INTELIGÊNCIA no ano de 

2016, demonstrou que de uma amostra de 15.500 entrevistados, passando por todas as 

regiões do país, 54% dizem confiar/confirmar muito no que a televisão expõe e nas 

notícias passadas por ela. 

Mais do que um meio de acesso à informação, outros motivos que levam as 

pessoas a assistirem televisão são: saciar, descontrair, confortar, conectar, experimentar 

e escapar da realidade do dia a dia. Dessa forma, telejornais, programas de 

entretenimento, telenovelas e reality shows captam os desejos e o imaginário social e os 

alimentam, com recursos verbais, não-verbais e, com a espetacularização, também são 

mailto:jaq.jacome@gmail.com
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capazes de regular as normas sociais, criar modelos de imagem e comportamento a serem 

seguidos. 

“Veículos de comunicação, como a televisão, trabalham e buscam cada vez mais 

a captação do imaginário como espaço de exploração comercial e ideológica.” 

(MARCONDES FILHO,1988, p.29). 

A televisão trouxe transformações na forma de comunicação logo na sua chegada, 

refletindo no comportamento e rotina das pessoas e assim, passou a ser um grande espaço 

para exploração publicitária, a qual está presente nos filmes publicitários e dentro das 

novelas, realitys e na programação em geral. As emissoras e os anunciantes entendem e 

utilizam da fama e da emoção como elementos fundamentais para o incentivo ao consumo 

e, com os realitys shows, por exemplo, sabem que para o público, aparecer na televisão é 

atingir um status ao qual estava em seu imaginário e sentir-se melhor consigo mesmo com 

uma suposta fama. 

Quanto à programação, ela é planejada e distribuída de acordo com o seu target, 

visando impactar esse público de maneira eficiente para gerar seu maior consumo, a 

audiência, e para isso segue uma estrutura simplificada e repetitiva. A grande circulação 

das programações e a repetição dos valores e modelos nelas inseridas faz com que haja a 

estimulação de sonhos, desejos, hábitos e pensamentos de uma massa e sendo estes 

autorizados e aprovados pela sociedade. 

Há a criação de um universo simbólico de consumo, em que o público é seduzido 

pelos valores e pelas novidades do mercado que lhe são apresentados. A mídia impulsiona 

os desejos pela busca dos comportamentos e objetos nela valorizados e o consumidor tem 

a sensação de poder e liberdade ao adquiri-los. 

Nesse caso, a veiculação e a informação transformada em mercadoria leva o 

indivíduo a adquirir produtos e estilos de vida para que ele sinta-se satisfeito e pertencente 

a um determinado grupo, e com o espetáculo cria obsessões em busca de padrões, como 

por exemplo, a busca pelo corpo perfeito. Como forma de atingir este padrão, o 

telespectador passa a consumir produtos e serviços que lhe levarão a ter esse corpo ideal, 

além de ter como referência em sua vida o que lhe foi apresentado. 

A mídia televisiva também provoca a identificação por parte do público com 

personagens exibidos por ela, provoca a curiosidade e leva a busca de maior informação 

sobre assuntos da sua programação, e passa a ter relação com o meio em que as pessoas 
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vivem, com o processo educacional delas e satisfaz as necessidades emocionais do 

homem. No caso das novelas, elas promovem a imitação, e essa busca por identificação 

por parte do telespectador é mais um caminho que o leva a aderir comportamentos e 

mercadorias que lhe aproxime da vida apresentada nas produções. 

Por outro lado, a televisão com suas programações e especialmente o caso das 

novelas, também insere debates e assuntos que são tabus dentro dos lares, das famílias, 

amigos e trabalho, tratando de assuntos polêmicos dentro da sociedade como 

homossexualidade, convivência com uma pessoa com HIV, crianças especiais, entre 

muitos outros temas. Outro exemplo o qual pode ser explicito a poder de influência da 

televisão e no caso, das novelas, é o nome dos filhos que muitos pais escolhem a partir 

de um personagem que lhes trouxe identificação ou idealização. 

Segundo Simon Tunstill, diretor de comunicação da ThinkBox, do Reino Unido, 

outra informação que evidencia o poder da televisão sobre seus consumidores é a análise 

dos resultados dos últimos dez anos do IPA Effectiveness Award, o mais concorrido 

concurso publicitário do Reino Unido, em que 94% dos vencedores no grau ouro 

utilizaram propaganda na TV. Além disso, segundo estimativas feitas por agências de 

publicidade, constatou-se que 15% do público chega a comprar até 65% de tudo o que vê 

na televisão. 

Por fim, quanto às transformações tecnológicas dos últimos anos, ainda segundo 

Simon Tunstill, a televisão está se expandindo para além da tela tradicional, afinal cada 

vez mais as pessoas assistem a ela ao mesmo tempo em que estão nos celulares e 

computadores. Sendo assim, ela oferece alternativas adicionais de seu consumo para a 

população, se integrando e levando esses consumidores a buscar, comentar e comprar 

assuntos e produtos vistos nela nas redes sociais, aplicativos e sites. 

Justificativa 

 

A escolha do tema para este estudo foi a partir do interesse e da motivação em 

relação à mídia televisiva, a qual tem um grande poder de alcance e de influência na vida 

das pessoas e no comportamento social. Como um meio de acesso à informação, 

entretenimento e também um espaço publicitário, a televisão é capaz de gerar discussões 

dentro dos lares, despertar curiosidades e ser modelo de valores, linguagens e 

comportamentos. 
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Além disso, a televisão está em constante transformação junto com as novas 

tecnologias e novas possibilidades que estas trazem, tornando-se assim, um assunto 

instigante para estudos em diversas áreas. 

 

 
 

Objetivo 

Esse estudo tem como objetivo compreender de que maneira a televisão está 

presente na vida das pessoas, qual a influência que ela exerce sobre elas. 

 
Métodos 

A realização desse projeto foi através da pesquisa exploratória, com dados 

secundários, analisando textos e artigos já existentes sobre o tema. 

Segundo Malhotra (2002), o objetivo da pesquisa exploratória é explorar ou 

examinar um problema ou situação para proporcionar conhecimento e compreensão. 

Ainda para o autor, a análise dos dados secundários pode proporcionar esclarecimento 

valioso e estabelecer a base para a condução de pesquisas mais formais. 

 
Considerações finais 

O estudo faz parte da pesquisa de Iniciação Científica e ainda está na fase inicial, 

portanto, após leituras, é possível dizer que a televisão tem um papel muito importante na 

sociedade mesmo com outros meios disponíveis para acesso a informação e 

entretenimento. A TV é capaz de promover comportamentos, hábitos, consumo, 

discussões sobre valores e diversidades e também, de ser uma ferramenta política e 

econômica ao ditar modas e regras sociais atuando diretamente na formação da opinião 

pública. 
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Resumo 

O ensaio abordará um fundamento da publicidade: o direcionamento ao público infantil, mais 

especificamente à geração do final dos anos 90, relacionando a exposição à mídia e o aumento do 

consumo, e a influência sobre a formação e desenvolvimento do caráter da criança. Traremos 

como exemplo, o caso da marca de bolachas Trakinas. 

Palavras-chave: Publicidade. Formação. Caráter. Criança. 

 

Introdução 

 
Na vida, percebe-se que a formação do indivíduo é extremamente importante para o fluxo da 

sociedade, envolvendo uma cultura que esta interligada aos valores, crenças e costumes de um 

conjunto de pessoas. A sociedade, no entanto tem sido controlada pela comunicação de massa, 

muito focada no momento mais imaginativo e ingênuo: na infância. 

A sociedade como um todo é formada por pessoas, um sistema e o espaço. Mas tudo provém 

de uma base, comparativamente, podemos compará-la à árvore, que possui raiz, caule, frutos e 

sementes. Metaforicamente, as sementes são as crianças que representam o futuro, e a terra 

responsável pelo crescimento de uma planta, seria como a educação abordada pelas instituições 

como família, escola, veículos de mídia e a publicidade. 

Tal educação, como formação complexa de caráter individual, é principalmente influenciável 

na fase infantil. Em oposto aos adultos, a criança não tem o julgamento de que a necessidade é 

diferente do desejo, estando mais vulneráveis às mensagens publicitárias e a manipulação 

implícita de comportamentos apresentados nelas. 

“A publicidade de produto infantil se intensificou por volta de 1970, após a 

confirmação do crescente interesse dos anunciantes pelo público infantil e, na 

década seguinte, houve um fortalecimento das parcerias entre produtores da 

mídia e fabricantes de produtos” (PECORA, 1998 apud STRASBURGER; 

WILSON; JORDAN, 2011), frequentemente caracterizada pela sua 

mensagem simples, apelo imagético e trilha sonora alegre. 

Desenvolvimento 

 

Em outubro de 2003 a InterScience, instituição privada de pesquisa de mercado, realizou um 

estudo intitulado “Como atrair o Consumidor Infantil, atender expectativas dos Pais e ainda, 

ampliar as Vendas...”¹; a pesquisa informa que: 71% das crianças influenciavam nas compras, 

63% influenciavam na escolha de marca, apontando ainda a sensação positiva das mães que 
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tinham seu filho (a) acompanhando na compra. O sentimento de negação da criança é analisado 

pelos perfis socioeconômicos, assim como a frequência de compra em supermercados: o produto 

mais pedido são produtos alimentícios supérfluos (principalmente biscoitos/bolachas) embora 

encontrem resistência por parte dos pais. 

Estando esse produto nos pedidos de 87% das crianças, os fatores que influenciam o 

consumo de produtos infantis em geral são importantes na análise do comportamento da criança: 

principalmente a propaganda na TV e embalagem que chama a atenção. Para as mães: marca de 

confiança/conhecida e que seja saudável, que tenha informações nutricionais e seja prático. 

 

A constituição da identidade da criança e do adolescente se dá através de um 

longo e sucessivo processo de identificação com imagens, que são produzidas 

e propostas a partir de instâncias socializadoras que veiculam os ideais em 

voga numa determinada cultura. Dentre essas instâncias socializadoras, a 

mídia ocupa um lugar de extremo destaque, funcionando como uma central 

distribuidora de sentido, e suas corporações, como fábricas de imaginário, 

constantemente produzindo e oferecendo modelos que servem de suporte para 

as identificações constitutivas do sujeito. (ALCÂNTARA; CAMPOS, 

2006, pp.145-146) 

 

Como exemplo de marca referência de sucesso com a publicidade para jovens da época era 

Trakinas, então marca de bolacha da Nabisco, comprada pela poderosa Kraft Foods em 2000: o 

produto foi relançado no mercado com mudança de embalagem (muito mais impactantes), novo 

posicionamento e novos produtos, se tornando uma grande diversão para a criançada. As 

campanhas publicitárias sempre traziam situações de interação entre as crianças e suas famílias, 

em associações com esperteza, traquinagem e vitalidade, que personificam a marca e seus 

consumidores. A partir da conquista da liderança de mercado, a marca vem constantemente 

lançando novos e surpreendentes produtos, como por exemplo, em 2003 quando as carinhas 

ganharam novos formatos (alto relevo) e novos desenhos (10 novas carinhas) com a introdução 

da Trakinas Super Carinhas. 

Em sua publicidade televisiva empregava uma estratégia para atingir o seu público-alvo 

infantil ao mostrar situações na família, amigos e escola para que as pessoas correlacionavam e 

comparavam seu cotidiano com o anúncio, criando-se um estilo de comportamento, estimulando 

as crianças (usuários) a um determinado hábito e os pais que são os decisores e compradores em 

sua maioria a aderirem ao produto por influência dos mesmos. 

Dois vídeos demonstram essa situação veiculados no ano de 2000 e 2003 na televisão. Com a 

decupagem das cenas é notável estas características presentes e como ocorreu na prática, a 

aplicação da estratégia em apenas 30 segundos de propaganda. 

Anúncio Trakinas escola (2000) 

A cena se passa em uma escola na sala de aula, a professora avisa que não quer 
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ninguémcomendo bolacha na sala pela questão da sujeira, neste tempo as crianças estão jogando 

aviãozinho de papel na aula e passando o pacote um para o outro para esconder e não haver 

desconfiança, quando a professora virá de costas Carlitos come o biscoito, escutando o barulho 

da mordida, a professora percebe e pergunta quem foi, nesse tempo Carlitos fica com rosto de 

Trakinas e diz que não fez nada e que não desobedeceria jamais a mentora, assim ela pergunta 

para outro aluno procurando o culpado. 

O anúncio possui os dois lados da moeda, a parte positiva se refere ao humor da peça, mas a 

parte negativa, possui uma grande importância na influência e no comportamento das crianças. 

No momento em que Carlitos mente para a professora, a desobediência dos alunos incitando a 

baderna mostrado no início do vídeo com a guerra de aviãozinho de papel, e o tratamento perante 

a mentora dos alunos, são transmitidos valores que não condizem com o bom senso e um pensando 

de empatia com o outro. Deste modo a propaganda da Trakinas passa a não se tornar apenas uma 

divulgação e promoção de um produto, mas também uma ferramenta formadora de opinião. 

Anúncio Trakinas casa da árvore (2003) 

A cena se passa em cenários de uma casa: as crianças no quintal com uma casa na árvore com 

uma janela para a cozinha onde a mãe se encontra. Cenas gravadas em sequência cortada e em 

planos abertos, médio e fechados. 

 

 

 

 

 

 
0:00 Música animada de aventura 
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0:04 Menino 1: “Alvo localizado, dê o sinal! 

“. 

Menino 1: faz sinal para menino 2, “Vai! ” 

 

 
 

 

0:07 Menino 2: pega Trakinas pela janela e 

música muda. 

0:10 Menina: “Missão cumprida, devorar! ” 
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0:15 Mãe: “Crianças! Alguém pegou o Trakinas que tava na 

cozinha? ” 
 

 

 

0:18 Menino 2: “Não mãe” 0:19 Mãe: “Tenho quase certeza que tava 

lá... Vocês não levaram o biscoito ai pra 

cima não? 
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0:23 Menino 2: “Claro que não mãe” 0:25 Menina: “De jeito nenhum” 
 

 

0:26 Menino 1: “Que isso” 
 

0:27 Chamada: “Trakinas, o biscoito que é 

a sua cara. 
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A forma como a publicidade forma o caráter e valores individuais é relativa a um contexto 

complexo da pessoa, mas para os jovens nascidos na década de 90, que foram marcados pelo 

surgimento de canais independentes e a proliferação da tevê a cabo, propagandas como a Trakinas 

escondida da mãe pode ser uma mensagem negativa direta para o comportamento da criança. 

Tanto é assim, que em 2008 a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados 

aprovou um Projeto de Lei Substitutivo ao PL nº 5.921/2001, no qual (dentre outras mudanças) 

procurou-se redefinir os conceitos de publicidade e comunicação mercadológica voltados para o 

público infantil, considerando os seguintes aspectos: I– linguagem infantil, efeitos especiais e 

excesso de cores; II –trilhas sonoras de músicas infantis ou cantadas por vozes de criança; III – 

representação de criança; IV – pessoas ou celebridades com apelo ao público infantil; V– 

personagens ou apresentadores infantis; VI – desenho animado ou de animação; VII – bonecos 

ou similares; VIII – promoção com distribuição de prêmios ou de brindes colecionáveis ou com 

apelos ao público infantil; X – promoção com competições ou jogos com apelo ao público infantil. 

Conclusão 

 
A infância é o momento de descoberta e de muita absorção, sejam de momentos, vivências, 

conhecimentos, aprendizados e principalmente de formação. Criança é sinonimo de futuro e de 

esperança, não dar importância e um olhar atento a este público é semelhantemente virar as costas 

para aquilo que está por vir. Neste sentido, a publicidade tem uma papel fundamental na formação 

desses individuos, com a jornada de trabalho rigida, entrada da mulher no mercado de trabaho, e 

a rotina intensa dos pais, a atenção a pequenas mensagens passadas sejam elas sucintas e 

subliminares, podem mudar hábitos, pensamentos e o caráter adquirido na raiz da vida de uma 

pessoa. O exemplo de Trakinas resume o papel realizado pelo mercado no inicio do século 21 e 

ainda reflete nos dias de hoje como um assunto tão relevante para a sociedade, dado que 

atualmente o público infantil possui ainda mais acesso à publicidade. 
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Resumo 

O artigo tem como o objetivo analisar obras famosas do Pop Art e mostrar a forte 

influência que ele tem nas produções artísticas contemporâneas. Com foco em traçar 

paralelos entre tal arte popular e a música pop, mostrando que a relação entre os dois vai 

além de dividirem o mesmo país de origem, e que pode-se observar que o Pop art foi 

incorporado aos videoclipes do pop, onde os cantores usam e abusam do da estética como 

inspiração na iconografia de seus videoclipes. 

Palavras-chave: Arte; História; Videoclipe; Iconografia 

 

 
Introdução 

O Pop Art foi um movimento artístico dos anos 50, que tinha como inspiração o 

cotidiano, o meio urbano e os hábitos de consumo daquela época. Era um estilo 

irreverente, repleto de cores e energia… Essa estética foi incorporada a iconografia de 

videoclipes pop. A música pop também surgiu por volta dos anos 50 na Inglaterra e nos 

Estados Unidos, é um estilo eclético que busca inspiração em vários outros estilos. E isso 

não podia ficar de fora na produção de seus clipes; Elementos como repetições, cores 

fortes e traços cartoonescos , tão presentes no estilo artístico, agora são vistos em 

performances musicais por todo o mundo. Especificamente, abordaremos neste artigo a 

análise de dois clipes: Bang, da cantora brasileira Anitta. E Rude Boy, da cantora Rihanna, 

um sucesso internacional. 

A Influência Do Pop Art na Iconografia de Video Clipes de Música Pop 

Toda a história datada da humanidade é acompanhada por um período artístico, 

dentre eles nos chamou a curiosidade o período Pop Art, que teve seu início em 1950 e é 

amplamente utilizado até os dias atuais como iconografia de clipes e álbuns do universo 

da música pop, servindo como inspiração para clipes extremamente coloridos e 

energizantes. 

mailto:brunasallescoelho@gmail.com
mailto:juliatakita@gmail.com
mailto:marypaolla@gmail.com
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A música pop hoje é um dos estilos musicais mais ouvidos, com vídeos que 

chegam a milhões de visualizações no youtube. E é na produção desses clipes que a 

música e a arte se encontram. Muitos músicos e diretores utilizam em seus videoclipes 

referências de períodos artísticos e há aqueles que fazem videoclipes inspirados na 

história da arte em si, como é o caso da artista chinesa “Jane Zhang” no clipe de Dust My 

Shoulders Off, onde a personagem principal atravessa quadros de vários artistas passando 

por diferentes épocas e estilos artísticos. 

Tanto o pop art como a música pop são irmãos em seu nascimento, sendo 

paralelamente desenvolvidos e muitas vezes andando como parceria, pois ambos foram 

produzidos para a massa, no âmbito musical e visual respectivamente. O pop trouxe 

muitas pessoas para as pistas de dança com suas batidas contagiantes e letras que ficam 

na cabeça. A pop art trouxe um visual irreverente, um mix de inspirações e referências 

juntos a uma explosão de cores, retratando objetos do cotidiano com grandiosidade em 

forma de crítica aos hábitos de consumo massificados. E com essa fusão obtêm-se 

resultados perfeitamente condizentes, portanto já são muitos os artistas pop que utilizaram 

da influência no período para compor a iconografia de seus clipes, como Pharrell 

Williams, Gwen Stefani, Marina and the Diamonds, Beyoncé, Anitta, entre outros. A pop 

art conversa diretamente com o estilo desses cantores: a irreverência e o dinamismo 

comandam as músicas produzidas por eles. 

Bang - Anitta 

 
O sucesso “Bang”, da cantora Anitta foi um sucesso que marcou o ano de 2015 

em todo território brasileiro, não havia uma pessoa que conseguisse tirar o refrão chiclete 

da cabeça. Talvez seu sucesso tenha sido uma combinação de fatores que agradam o 

público geral, o refrão marcante, a coreografia um tanto quando sensual e a iconografia 

do clipe: pop art. 

Vemos no clipe, um cenário simples com o fundo em branco e nos fica claro quem 

é a estrela e o foco do clipe: Anitta, cercada de ornamentos explosivos de formas 

orgânicas e detalhes coloridos, tornando destaque seus movimentos de dança e certas 

partes do seu corpo. Durante todo o clipe vemos elementos onomatopaicos - inclusive no 

próprio nome da música, o visual incorporado para tais elementos é semelhante ao do 

mundo dos quadrinhos, característica forte no estilo visual do movimento, criando uma 

união do mundo real com o lúdico. Podemos ver, também, objetos e formas interagindo 
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com a cantora e suas dançarinas - como a lingua, os chifres e tridente, ou os óculos 

trazendo o nome “Anitta”, dentre vários outros elementos incorporados ao decorrer do 

clipe. 

Outra característica típica da pop art presente no clipe é a repetição, e podemos 

vê-la em alguns momentos que mostram a cantora multiplicada ou com sua imagem 

refletida. A paleta de cores é expressiva e intensa, utilizando do preto e branco para a 

imagem-base da cantora e suas dançarinas. O vermelho, azul e amarelo foram utilizados 

para os elementos posteriormente incorporados ao videoclipe, são cores primárias e 

vibrantes, que exprimem a essência da pop art. 

O estilo gráfico que observamos no clipe, dentro da pop art, se assemelha bastante ao 

estilo do artista Roy Lichtenstein, que utilizava elementos dos quadrinhos para fazer suas 

obras, geralmente ilustrando moças jovens em situações adversas. As linhas e formas 

abstratas que observamos no clipe, também encontramos como plano de fundo nas obras 

do artista. 

 

Figura 1. Imagem do clipe “Bang” Figura 2. Obras do artista Roy 

Lichtenstein 

Rude Boy - Rihanna 

 

Rude boy é o single da cantora Rihanna, lançado em 2010, atualmente conta com 

mais de 400 milhões de visualizações no youtube. Rihanna é uma das cantoras pop mais 

aclamadas no cenário mundial, conhecida por seu estilo ousado e irreverente. E toda essa 

rebeldia é mostrada em seus clipes, inclusive em “Rude Boy”, o qual estilo escolhido 

como referência foi o pop art, com elementos utilizado do começo ao fim do clipe. 

No seu primeiro segundo já observamos uma combinação de cores saturadas que 

giram em torno de vermelho, amarelo e verde. A cantora aparece como figura principal 
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e, para realçar sua presença, assim como no estilo artístico de referência, é utilizada a 

multiplicação da sua imagem, ora de forma repetida ora como se fosse um reflexo 

simétrico. As cenas mudam de acordo com o ritmo da música, às vezes com efeito 

caleidoscópio, causando um efeito visual um tanto psicodélico. Cores vão sendo 

acrescentadas à medida que o ritmo vai crescendo, e cada vez mais a referência ao estilo 

artístico é reforçada com tons cada vez mais extravagantes. 

Os elementos gráficos utilizados como plano de fundo ou na interação com a 

cantora não tem haver com a letra que está sendo cantada, pois assim como na pop art, o 

importante é o movimento, as formas e as cores dos objetos, não necessariamente seu 

significado em si. 

Há um abuso de contrastes na paleta de cor do clipe, a cantora passa por diversas 

colorações e, o fundo, mais ainda. Os dois juntos formam uma combinação que se fundem 

em uma coisa só, uma montagem que trabalha as diferenças de profundidade, de forma e 

cores opostas na escala cromática. 

Outra inspiração muito marcante do estilo artístico que se faz presente são os 

balões cartoonescos com onomatopeias que surgem de acordo com as ações dos 

dançarinos do clipe. Ora aparecem apenas apenas bocas cantando, com uma sombra 

ilustrada, pode-se fazer um paralelo dessas características às obras do artista Andy 

Warhol, pois os traços são extremamente semelhantes e presentes em suas obras: a 

repetição de um mesmo objeto ou imagem repetidamente representada com cores fortes 

e opostas - características já identificadas ao longo de todo o clipe. Já a parte das 

montagens e sobreposições ficam por conta da influência no artista Robert Rauschenberg, 

artista que incorpora imagens diversas para fazer uma composição única de arte. 

 

Figura 3. Imagem do clipe  “Rude Boy” Figura 4. Obras do artista Andy 

Warhol 
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Considerações finais 

Repertório é fundamental na vida de quem pretende trabalhar com qualquer tipo 

de criação, e podemos observar embasamentos de tais referências em diversos tipo de arte 

e produções, assim como nos clipes musicais. Esses são só alguns exemplos de como a 

arte se faz presente nos vídeos. O estilo pop art e a música pop conversam entre si, um se 

alimenta do outro. As referências utilizadas são as mais diversas e não se limitam apenas 

a música pop do Estados Unidos, como também a brasileira busca inspiração nessa arte. 

As cores e formas são utilizadas como iconografia dos clipes de uma maneira que trazem 

vida às músicas, que embalam a vida e a noite de muitas pessoas ao redor do mundo. 

Ambas artistas analisadas seguem um estilo de carreira jovem e descontraída, com 

forte presença de coreografia em seus clipes, tendo completa coerência o uso de uma arte 

moderna e chamativa como a pop art para referência visual. Os músicos do estilo pop se 

sentem à vontade para incorporar tal estilo aos seus vídeo clipes pois a pop art é como se 

fosse uma representação imagética da cultura pop presente em todo o mundo. 
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Resumo 

O mais famoso e genial piloto de Fórmula-1 que o Brasil já teve, inspirou milhões de 

brasileiros em suas batalhas diárias com sua perseverança e carisma, tornando-se um tipo 

de ídolo que, atualmente, não se encontra mais. Um homem que extrapolou as barreiras 

do esporte e serviu de exemplo como ser humano. Desta forma, a Audi, marca 

automobilística que chegou ao país através de forte influência de Ayrton Senna, e o 

renomado grafiteiro Eduardo Kobra resolveram manter as chamas da idolatria e da 

saudade acesas em nossos corações com uma homenagem feita em arte pública e urbana 

na cidade natal do piloto, São Paulo. 

Palavras-chave: Audi; Ayrton Senna; Eduardo Kobra; grafite, marketing. 

 

Introdução 

Ayrton Senna Da Silva foi considerado pela crítica especializada o mais talentoso 

e o maior piloto que o automobilismo brasileiro já teve. Seu talento e determinação 

fizeram dele um exemplo, um ídolo perante a maioria da população nacional. Foram 

diversas as vezes em que o país parou aos domingos de manhã para acompanhar as 

corridas em que o piloto exibia todo seu talento, sua técnica e competência. Afinal, após 

a ditadura militar, com um cenário conturbado no qual o país atravessava, política e 

economicamente, com alta de juros, inflação absurdamente indomada e até no processo 

de impeachment do até então presidente da República, Fernando Collor, ídolos que 

representariam toda a luta e a batalha do povo brasileiro, viriam a ser exaltados pelo 

mesmo. E foi isso mesmo o que aconteceu: Milhões de brasileiros viam em Senna, uma 

esperança de que o futuro seria melhor, ou tinham um gap no processo de preocupação e 

dor, que o Brasil passava. 

Tricampeão da mais respeitada categoria automobilística mundial, Ayrton 

começou sua caminhada em 1984, pilotando pela escuderia Toleman. Depois, passou três 

anos em uma equipe maior, a Lotus, onde conquistou suas primeiras vitórias. Contudo, a 
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fase áurea do piloto se deu, de 1988 a 1993, quando pilotou pela McLaren, gigante da 

categoria, no momento em que conquistou o tricampeonato. Infelizmente, a morte de 

Senna foi oriunda de um acidente horrível no GP de Ímola, em San Marino no ano de 

1994. Era a “última volta” da vida de Ayrton, entretanto, nesse momento, ele se eternizara 

como herói nacional. 

Tendo isso como premissa, a Audi, montadora alemã, a qual tinha laços estreitos 

com o piloto, pois, Ayrton Senna em meados de 1993, foi o responsável por trazer a marca 

para o Brasil, através de sua importadora, pensara em uma maneira de, de fato, eternizar 

o piloto na sua cidade natal, e alimentar a saudades de seus fãs. Foi então, que passou a 

existir a parceria entre a gigante automobilística com o renomado grafiteiro paulistano, 

Eduardo Kobra, que realizou um enorme retrato do piloto na fachada lateral de um 

edifício, localizado em uma das esquinas mais movimentadas da capital paulista, da Rua 

da Consolação com a Avenida Paulista. 

Tal muro viria a ser relacionado com a campanha de alcance nacional da marca, 

nomeada de “#aLendaDoBrasil”, que posteriormente, surpreenderia com outras ações 

interessantíssimas. 

 

Justificativa 

 
Desde o falecimento de Ayrton, o Brasil se vê um tanto quanto órfão de ídolos ou 

heróis nacionais. E quando se tem alguém com a história que o piloto construiu e a 

identidade que assumiu frente ao país inteiro, seria de extrema relevância homenageá-lo 

e aguçar as diversas memórias dos brasileiros simultaneamente com o início de uma linha 

de fabricação nacional da Audi. 
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Jörg Hofmann, presidente e CEO da Audi do Brasil, afirmou: 

 
Ficamos honrados em dar esse presente para a cidade de São Paulo. Além 

de ídolo do esporte internacional, o Senna foi muito importante para a 

história da Audi no Brasil e essa homenagem não poderia ter vindo em 

melhor hora. Acabamos de iniciar a produção do A3 Sedan no país, por 

isso esse mural chega para relembrar a trajetória da marca e reafirmar 

nosso crescente sucesso. http://www.audi-imprensa.com.br/press- 

releases/audi-e-kobra-oferecem-homenagem-a-sao-paulo-com-mural-de- 

ayrton-senna/ , disponível em 28/08/2017. 

Objetivo 

 
Essa pesquisa propõe investigar e compreender o significado e a importância da 

persona “Ayrton Senna” para o brasileiro em geral, e observar como a empresa Audi e o 

grafiteiro Eduardo Kobra transformaram toda a paixão e a saudade em arte e em 

comunicação, com o intuito de confortar, homenagear e eternizar o maior piloto brasileiro 

de todos os tempos, em sua cidade natal, São Paulo. Além de divulgar, fortalecer e agregar 

valor à marca em âmbito nacional, essa ação mostra a relevância e a amplitude da arte de 

rua e o seu papel social, quando bem utilizada. 

Métodos 

 
A arte de rua é caracterizada por ser uma das mais importantes manifestações 

culturais e sociais da modernidade. É como se fosse uma maneira do povo representar 

seus sentimentos, agonias, críticas e emoções por meio de grafites, esculturas ou 

instalações na imensa selva de concreto das cidades. 

Desde as pinturas rupestres, passando por afrescos, mosaicos e até hoje com os 

grafites, a humanidade deixa sua marca e sua mensagem nos trajetos por onde passa. Em 

São Paulo, por exemplo, é bem comum encontrar esse tipo de representação espalhada 

pela cidade. A arte pública, urbana e especialmente os grafites, dão vida a cidade e voz 

aos cidadãos. Ela ganha também um papel na sociedade cada vez mais importante, pois é 

um incansável ativo da inclusão e inserção cultural e social. Esse contexto parece fazer 

sentido na campanha A lenda do Brasil, da Audi em parceria com o grafiteiro Eduardo 

Kobra. 

http://www.audi-imprensa.com.br/press-releases/audi-e-kobra-oferecem-homenagem-a-sao-paulo-com-mural-de-ayrton-senna/
http://www.audi-imprensa.com.br/press-releases/audi-e-kobra-oferecem-homenagem-a-sao-paulo-com-mural-de-ayrton-senna/
http://www.audi-imprensa.com.br/press-releases/audi-e-kobra-oferecem-homenagem-a-sao-paulo-com-mural-de-ayrton-senna/
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Sendo um pouco mais direto, a campanha teve como alicerce a arte urbana, a voz 

entalada na garganta de muitos brasileiros com menos poder de voz, e ainda pode 

devolver bons frutos à sociedade brasileira. Ela se deu a partir do retrato grafitado de 

Ayrton Senna, que possui 41 metros de altura e 17,5 metros de largura e que foi concluído 

na semana do GP do Brasil de Fórmula-1 - 2015. Um carro da montadora também foi 

customizado com a imagem editada da pintura de Kobra homenageando Senna, o qual 

após um tempo de exposição no Audi Lounge e em eventos de marketing da marca por 

todo o país, será leiloado e a quantia será inteiramente revertida para o Instituto Ayrton 

Senna, que possui cunho social. 

A marca enxergou na paixão do país pelo piloto (aproveitando-se da antiga relação 

com Ayrton) e na carência da aproximação do brasileiro com seus ídolos atuais, uma 

maneira inteligente de fortalecer o conceito de branding e posicionamento, expandir seu 

mercado e aumentar o carinho da população junto à ela, além de divulgar a nova linha de 

fabricação automotiva em solo nacional. Mostrando que sim, é possível e persuasivo usar 

da arte como meio de se comunicar, de atingir os objetivos de campanha e emocionar. 

 

Considerações Finais 

 
A campanha foi um sucesso, não só no cenário nacional, assim como no exterior, 

onde também foi reconhecida e comentada. Nas redes sociais, as fotos do retrato 

localizado na Rua da Consolação, ou do carro com as cores inspiradas no capacete do 

piloto, foram milhares de vezes compartilhadas e curtidas, sendo responsáveis por uma 

exposição exponencial espontânea. Afinal, ao juntar um dos maiores artistas de rua do 

mundo, com um dos maiores e mais carismáticos pilotos da Fórmula 1, já visto na história 
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do automobilismo, os resultados não poderiam ser diferentes, a não ser a majoritária 

aceitação de todo o público. 

Coincidência ou não, esse é um infográfico que representa as vendas da Audi, 

dentre outras montadoras de luxo. Assim, é possível identificar a evolução do mercado 

após o ano de lançamento da campanha, quiçá o ápice da marca no país, ao atingir a 

liderança de mercado de automóveis acima de R$ 100 mil. Esse é o reflexo da paixão nos 

inputs e nas decisões de compra de um país que carece de alguns bons ídolos de verdade. 
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Resumo 

 
Marcas têm dialogado, cada vez mais, com o público LGBT, antes não presente em suas 

propagandas e ações de marketing e comunicação. Por trás do que parece ser uma afinidade com 

esse público esconde-se o verdadeiro interesse no grupo: capitalizar e rentabilizar ao atrair a 

atenção e simpatia dos que, segundo pesquisas, movimentam bilhões de reais anualmente no 

Brasil. 

Palavras-chave: Mercado de consumo LGBT; As marcas e o público LGBT; Público LGBT e a 

publicidade, 

Introdução 

 
Cada vez mais, têm se feito presentes nas marchas do orgulho LGBT, marcas que 

usam da aglomeração de pessoas - que estão ali para celebrar e lutar por respeito e 

reconhecimento de sua classe - para divulgar produtos, serviços e mostrarem-se a favor 

da luta pregada pelo evento. Seriam, essas, tentativas das empresas de apenas mostrarem- 

se abertas à diversidade ou aproximarem-se de um novo nicho de mercado? 

As campanhas pelo reconhecimento de uniões homossexuais, desde 2011 no 

Brasil, e a grande influência financeira do grupo, que movimenta R$150 bilhões por ano, 

segundo a Associação Brasileira de Turismo para Gays, Lésbicas e Simpatizantes (Abrat- 

GLS), têm incentivado investimentos e ações de marcas para atrair a simpatia de possíveis 

consumidores presentes em manifestações grandiosas pela causa. 

Marcas de roupas, serviços de transporte, alimentos e cosméticos aproveitam-se 

destes movimentos para mostrar apoio e construir uma imagem de marca mais digna da 

confiança do consumidor homossexual. 

Mostrarem-se “mente aberta”, acolhedoras e respeitadoras, porém, esconde a real 

intenção das marcas: Capitalizar e entrar num novo nicho de mercado composto por 

pessoas LGBT que, segundo censo do IBGE de 2010, é formado por 18 milhões de 

brasileiros que gastam, por ano, R$6,9 bilhões, segundo o Data Popular. A renda elevada 

deste grupo, segundo pesquisa da inSearch Tendências e Estudos de Mercado, explica o 

interesse das marcas. 36% dele pertence a classe A e 47% a B. 

mailto:leo.porcelli@yahoo.com.br
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Desenvolvimento 

 
Empresas têm movido seus funcionários LGBT para apoderarem-se do discurso 

de aceitação e procurar novas formas de abordar pessoas que, cada vez mais, têm se 

aceitado sem receio da sociedade e procuram aceitação dos outros ambientes pelos quais 

frequentam e serviços/produtos que usam. 

Estereótipos do homem gay, mulher lésbica, transsexuais, bissexuais e outras 

denominações têm mudado. Antes, pessoas destes grupos eram retradados na grande 

mídia como algo engraçado e, por vezes, ridicularizado. Agora, porém, vemos o lado 

humano dessas pessoas e as grandes marcas têm ajudado a mostrar e conscientizar sobre 

a realidade destes. Campanhas que usam desse grupo em suas peças têm se mostrado 

efetivas e rentáveis. 

Em 2015, por exemplo, a AlmapBBDO ganhou, com o Boticário, o Grand Effie, 

do Effie Awards Brasil, com o comercial de dia dos namorados que mostrava casais 

heterossexuais e homossexuais se encontrando para trocarem presentes. 

 

FONTE: Meio& Mensagem [On Line, 2016] 

 
Conclusão 

 
O consumidor LGBT, portanto, não é mais do que um consumidor comum que 

demanda representatividade social. As marcas, atentas à isso, importam-se com a imagem 

que eles terão de sua empresa quando se sentirem (ou não) representados. 

Colocar somente em suas peças exteriores casais homossexuais e não ter uma boa 

proporção dentro de sua empresa de pessoas assumidamente homossexuais indica 

oportunismo destas empresas à esse grupo. 

Por outro lado, mostrar que há diferentes formas de sexualidade fora dos padrões 

normais ajuda, sim, a romper preconceitos e construir novos valores para a sociedade 

brasileira que, segundo dados da Rede TransBrasil e do Grupo Gay da Bahia (GGB), é a 
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que mais mata LGBTs no mundo. Foram 123 assassinatos entre outubro de 2015 e 

setembro de 2016 sendo que, no primeiro quadrimestre de 2017, esse valor subiu em 18% 

em comparação ao mesmo período do ano anterior. 
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Resumo 

Baseado em um  contexto no qual  as notícias falsas, ou Fake News, perpetuam cada  

vez mais, nosso trabalho consistiu em conhecer e reconhecer a atuação das agências     

de Fact-Checking, responsáveis por verificar a veracidade de notícias e frases que 

circulam pela rede e que possuem relevância no debate público. Durante o Jornalismo 

Sem Fronteiras - Buenos Aires, curso ambientado na Argentina cujos integrantes 

conhecem e entram em contato com correspondentes internacionais, a diretora da agência 

Chequeado, Laura Zommer, e a responsável de comunicação, Ana Paula Valacco, 

conversaram com os participantes sobre a importância do Fact-Checking e como é 

trabalhar na área. Utilizamos essa conversa e outras pesquisas, juntamente com uma 

entrevista que fizemos com Patrícia Figueiredo, repórter do Truco, projeto de Fact- 

Checking da Agência Pública, para produzir uma matéria para o jornal Acontece. 

Palavras-chave: Fact-Checking; IFCN; Fake News; Chequeado; Laura Zommer. 

 

 
Entrevista com laura zommer e ana paula valacco 

Ana: “É um meio apartidário e sem fins lucrativos que se dedica ao Fact-Checking, e 

estamos ativos desde 2010. O Chequeado é o principal projeto da Fundação La Voz 

Pública. Quando começamos, não havia ninguém fazendo checagem na América Latina, 

agora já existem 12 agências. O Brasil tem três e é o país que mais tem na América 

Latina”. 

O que exatamente o chequeado faz? 

Laura: “Contrastar o que líderes e pessoas públicas dizem com os fatos e os melhores 

dados que encontramos. Selecionamos frases, não só de líderes políticos, mas 

empresários, lideres sindicais, meios de comunicação, meios sociais,...”. 

Laura: “Monitoramos o avance de diferentes promessas ou políticas de governo 

vinculadas ao sistema de Open Data, acesso a informação”. 

Como vocês definem seu posicionamento político? 

Laura: “Somos uma organização não lucrativa e apartidária. Em uma organização como 

a nossa, é vital que não somente sejamos apartidários, mas que pareçamos apartidários. 

Então quando fazemos essas checagens precisamos equilibrar como selecionamos as 

frases, para que possamos chegar tanto à fonte oficial como à oposição”. 

 

Como vocês selecionam o que irão checar? 

mailto:lyralary@gmail.com
mailto:renatacerdeiras@gmail.com
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Laura: “Nós escrevemos sobre aquilo que acreditamos que o público tenha dúvida ou não 

entende de forma íntegra, mas muitas vezes os próprios leitores nos pedem pra escrever 

sobre determinados tópicos”. 

Laura: “Muitas vezes os jornalistas, assim como os acadêmicos, escrevem olhando para 

o próprio umbigo. Às vezes, coisas que são essenciais para os cidadãos, pra nós é uma 

besteira sobre a qual nem vale a pena investir tempo”. 

Laura: “Estamos muito convencidos de que o jornalista que cresceu escrevendo pra si 

mesmo morreu. Para ele o público já deu as costas, e é por isso que as pessoas estão se 

informando com as redes sociais, acreditando mais no que diz um amigo do que no que 

diz um jornalista que seus pais acompanharam a vida toda”. 

Laura: “Parte do nosso trabalho é identificar quais são esses temas que não estão claros, 

a relevância deles, o alcance, ou até o porquê de tal assunto poder ser importante mais pra 

frente, explicar tal assunto da forma mais fácil possível, de maneira que não deixe de ser 

nem preciso nem profundo, ou seja, que seja com uma linguagem mais simplificada não 

significa que o assunto não seja crucial”. 

Laura: “Os meios tradicionais cobrem o que passa no dia a dia e não necessariamente 

explicam a relevância dos tópicos que abordam”. “Nem sempre o publico entende o 

porquê  tais  notícias  estão  sendo  dadas,   por   isso   dizemos:   “Você   nunca   vai   

ler Chequeado pra se informar sobre o que está acontecendo, mas pra entender o que está 

acontecendo””. 

Laura: “O Fact-checking obriga a quem faz jornalismo de checagem e verificação de 

discursos a se ocupar de uma agenda. O ruim disso é que os temas que não estão na agenda 

política ou na agenda midiática não são abordados por um checador”. 

Como vocês sabem quais dados utilizar? 

Laura: “Fazemos o que metodologicamente fazem os acadêmicos: não usamos dados que 

não sejam válidos. Comparamos dados com os de períodos que os acadêmicos nos 

afirmam que são válidos, dados do instituto de estatísticas”. 

Como alcançar um grande público quando se trata de assuntos políticos? 

Laura: “Estamos pensando o tempo todo em formas da informação chegar a mais gente, 

então convertemos algumas checagens em GIFs, que não deixam de ser precisos, e, como 

é algo pensado para redes sociais, eles acabam fazendo com que haja mais acesso as 

informações do que as checagens tradicionais”. 

Laura: “Sabemos que há muita gente que nunca vai nos ler, mesmo com todo um conteúdo 

audiovisual. Então decidimos fazer cinco jogos que resumem as diferentes investigações 

sobre temas locais que fizemos, que não existem só em formato de livretos, mas que 

também estão em praças públicas, dos lugares sobre os quais as investigações foram 

feitas, com seus tamanhos aumentados, para alcançarmos gente que normalmente não 

alcançaríamos e elas se informarem o que está acontecendo onde vivem”. 

Que tipo de projetos vocês têm envolvendo checagem de informação? 
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Laura: “Nosso principal projeto na educação é o “Chequeado +: O Futuro do Debate”. 

Nos demos conta de que os modelos de simulação da ONU são muito bons, porque os 

jovens aprendem oratória e retórica, mas em nenhum momento trabalhavam com que os 

discursos apresentados pelos participantes fossem baseados em dados e evidências, então 

pensamos “ai estão parte dos futuros líderes que vamos checar, então porque não 

trabalhamos com eles desde o início de suas vidas públicas ou seus envolvimentos com 

essa?!”. O que fizemos foi nos associar com as organizações que fazem modelos da ONU 

e adicionar a esses um modelo de checagem. Há uma equipe de checadores que se junta 

a esses modelos e fornece durante todo o evento uma noção de checagem, que qualquer 

um dos participantes pode fazer. Assim como eles são ensinados algumas capacidades e 

habilidades, também são ensinados a fazer um discurso baseado em dados”. 

Laura: “Temos uma seção chamada ‘mitos e fraudes’, que são coisas que as pessoas 

repetem o tempo todo sem saber se são verídicas. Nós mesmos, como sociedade, 

reproduzimos coisas sem muito rigor, então o que buscamos é falar para o cidadão “Ei, 

tem coisas que você está falando das quais não se há prova ou evidência”. Se queremos 

um debate mais baseado em evidências não temos que olhar só para o presidente, ou para 

o ministro, mas pra nós mesmos”. 

Laura: “Estamos trabalhando junto com a organização inglesa Full Fact em automatizar 

parte das checagens, por agora temos um robô que nos ajuda a encontrar as frases mais 

rapidamente”. 

Atualmente, o que define um bom jornalista? 

Laura: “Um bom jornalista hoje é aquele que chega primeiro à melhor fonte e que 

consegue contatos com especialistas, para que possa confirmar as informações com maior 

facilidade, sem perder muito tempo”. 

Laura: “Cada um é bom em uma coisa, uns em uma área, outros em outra. Então o que 

acontece é que você é incentivado a compartilhar algo no qual você é bom ou esteve 

trabalhando, porque sabe que quando, no futuro, esteja por enfrentar um mesmo desafio 

que outros, alguém provavelmente já o enfrentou e vai compartilhar coisas com você 

porque você já fez isso por outros”. 

Matéria para o jornal acontece 

Fact-Checking ataca Fake News 

Agências verificam e esclarecem notícias enganosas espalhadas pela rede 

Aspecto confiável, mas com conteúdo enganoso: assim são as Fake News ou notícias 

falsas, que estão cada vez mais dispersas, principalmente através das redes sociais. A 

rapidez com que esse tipo de informação se espalha e a sua repercussão levou ao 

surgimento de veículos especializados em checá-las e derrubá-las: as agências de Fact- 

Checking, responsáveis por verificar a veracidade dessas notícias. 

Esses projetos de checagem são responsáveis por verificar o que dizem figuras públicas 

a partir do que mostram os dados e a opinião de especialistas, analisando, em geral, frases 

de tais personalidades e as que circulam sem autoria, como correntes no Whatsapp. Cada 

site de checagem possui suas próprias classificações, cujos selos de comprovação 



387 
 

transitam entre o “verdadeiro” e o “falso”. “O que as pessoas mais têm dificuldade em 

entender é o Distorcido”, conta Patrícia Figueiredo, 22, repórter do Truco, projeto de Fact- 

Checking da Agência Pública. “Ele quer dizer que o número pode estar certo, pode ter 

uma fonte confiável, mas ele foi interpretado errado”, continua. 

Criada pelo Instituto Poynter, a Rede Internacional de Fact-Checking (IFCN, em inglês) 

reúne um fórum de agências de checagem do mundo inteiro. Essa comunicação entre 

portais de todas as partes do globo possibilita a criação de diversos projetos envolvendo 

verificação de informação, como a criação de um robô de checagem, que surgiu da 

parceria entre o Chequeado e a inglesa Full Fact. De acordo com Ana Paula Valacco, 

responsável de comunicação do Chequeado, site de Fact-checking argentino, o Brasil é o 

país com mais agências desse tipo em toda a América Latina, possuindo três das 12 

existentes na região. 

Uma das preocupações de qualquer agência de Fact-checking é analisar pontos de vista e 

discursos diferentes, sem se posicionar em nenhum dos lados. Segundo Laura Zommer, 

43, diretora executiva do Chequeado, para manter e aparentar o viés apartidário, é vital 

nesse meio que as frases analisadas sejam bem selecionadas, abordando tanto o lado de 

quem fala como o lado da oposição. 

Apesar de apartidários, a principal dificuldade das agências de checagem é vencer a 

desconfiança das pessoas e, principalmente, tornar tal trabalho conhecido. “As pessoas 

estão se informando com as redes sociais, acreditando mais no que diz um amigo do que 

no que diz um jornalista que seus pais acompanharam a vida toda”, conta Laura. Já para 

Patrícia, isto ocorre porque Fact-Checking ainda é um gênero recente no Brasil. 

Devido à grande repercussão das Fake News, redes sociais estão fazendo parcerias com 

portais de Fact-Checking para alertar os usuários quando algo que estão pesquisando ou 

estão prestes a compartilhar foi checado e é falho. O Facebook e o Google são algumas 

dessas redes, apesar da parceria ainda não ter chegado ao Brasil. Neste contexto, se a 

notícia ou frase for enganosa, o usuário, ao pesquisa-la ou tentar compartilha-la, receberá 

a notificação de que a mesma foi comprovada falsa pelas agências de Fact-Checking, ao 

lado de um selo de checagem. “Isso é muito legal, porque muita gente não pesquisa o 

assunto, só pesquisa a frase, pesquisa a tal da mentira às vezes, e também dá um destaque 

para a gente de certo modo”, diz Patrícia. 

Segundo Patrícia, é de interesse da sociedade que haja um aumento do alcance das 

notícias verdadeiras, não somente a identificação de notícias falsas. Para isso, a 

colaboração das pessoas é muito importante, porque o ocorrido em muitos casos é o 

compartilhamento de Fake News por não fazerem uma boa leitura da matéria que contém 

as tais. “Se queremos um debate mais baseado em evidências, não temos que olhar só 

para o presidente, ou para o ministro, mas para nós mesmos”,afirmaLaura. 

 

Considerações finais 

Conhecer o Fact-Checking foi muito importante para nós e nos acrescentou muito 

como jornalistas. Nunca tínhamos ouvido falar sobre o assunto e achamos um projeto 

muito interessante, principalmente para nós, que queremos nos dedicar à comunicação. 
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Poder conversar com Laura Zommer, conhecer a redação do Chequeado e saber sobre os 

projetos com os quais ele está envolvido foi uma experiência muito enriquecedora. 
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Resumo 

O objetivo deste paper é apresentar, através da análise de dados quantitativos, 

considerações a respeito de como a pesquisa de marketing contribui para a elaboração de 

um mix de comunicação mais eficiente. Toda a análise está calcada numa pesquisa 

primária de dados e tem como objeto de estudo a comunicação elaborada por uma rede 

de supermercados ao lançar um determinado serviço de assinaturas de vinhos. 
 

Palavras-chave: vinho; pesquisa; comunicação. 

 

Introdução 

O conteúdo a seguir, tem como relevância apresentar a análise realizada na 

divulgação do clube de assinaturas Viva Vinhos, do Grupo Pão de Açúcar (GPA), com o 

intuito de constatar a eficiência da comunicação em informar a existência do serviço para 

os consumidores, tanto no meio off-line quanto on-line e qual seria o interesse do 

consumidor em adquirir o serviço após conhecê-lo. 

 

Justificativa 

Conhecemos o Viva Vinhos por meio de uma pesquisa qualitativa com a finalidade de 

traçar a persona dos consumidores de vinho. A pesquisa obteve sucesso, no entanto, ao 

visitar alguns pontos de venda do GPA, percebemos que eles não utilizavam a 

comunicação como ferramenta para divulgação do clube de assinatura. Sendo assim, 

através do nosso conhecimento acadêmico, optamos por realizar uma pesquisa utilizando 

os métodos quantitativos a fim de apurar se os potenciais clientes do Pão de Açúcar, têm 

conhecimento e interesse no serviço. 

 
Objetivo 

Problema de pesquisa: os clientes do Pão de açúcar que consomem vinhos têm 

consciência do serviço de assinaturas Viva vinhos do Grupo Pão de Açúcar? 

mailto:aleatoriogp@gmail.com
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Objetivo primário: analisar o conhecimento dos clientes do Pão de açúcar que 

consomem vinho em relação ao serviço de assinatura Viva vinhos. 

Objetivos secundários: 

 
- Verificar a comunicação do serviço via off-line. 

 
- Verificar a comunicação do serviço via on-line. 

 
- Verificar o interesse no serviço pelos possíveis consumidores. 

 
Métodos 

Utilizamos como método, uma pesquisa quantitativa, que possuía 2 "filtros" 

capazes de afunilar nosso público a ser pesquisado: Era necessário consumir vinho e 

frequentar as lojas do Pão de Açúcar. 

Para realizar a mensuração, utilizamos 4 ferramentas para a análise dos dados: Escala 

Likert, Média, Coeficiente de variação e a Correlação de Pearson. 

Escala Likert: utilizamos para mensurar a percepção e expectativa do consumidor, 

com afirmações que possuíam 5 graus de concordância: Concordo plenamente, concordo, 

indiferente, discordo e discordo plenamente. 

Em seguida, numeramos esses 5 graus de concordância de 1 a 5. 

 
Média: foi utilizado para descobrir qual a média das respostas de cada afirmação. 

 
Coeficiente de variação: utilizamos para analisar o grau de variabilidade das 

respostas. Quanto menor a porcentagem, maior será o grau de semelhança e 

homogeneidade do grupo que respondeu a pesquisa. 

Correlação de Pearson: foi utilizado para cruzar todas as afirmações, e analisar 

quais respostas apresentam um maior grau de correlação. Quanto mais próximo do 

número 1, mais correlação há entre as respostas. 

Resultados 

A pesquisa realizada obteve 114 respostas. 

 
Coeficiente de Variação (CV) e Média 

 

CV MÉDIA AFIRMAÇÃO 

 

15% 
 

4,2 
"Eu considero importante a divulgação do programa Viva Vinhos 

dentro das lojas Pão de Açúcar" 
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18% 4,1 
"Eu acredito que um clube de assinaturas online, deve estar presente 

nas redes sociais" 

19% 4,0 
"Ao experimentar e gostar, eu recomendaria o serviço de assinatura 

para outra pessoa" 

21% 3,7 
"Eu considero uma grande iniciativa da marca, trabalhar com o 

programa Viva Vinhos" 

23% 3,9 
"Eu considero importante ser informado sobre as seleções mensais 

dos vinhos antes de recebê-los" 

24% 3,9 
"Experimentar um vinho exclusivo da assinatura, ao frequentar o 

mercado, aumentaria minha chance de aderir a assinatura" 

24% 3,7 
"Ao tornar-me cliente da assinatura, eu espero que o Viva Vinhos 

mande mensagens sobre novidades para me manter atualizado" 

24% 3,6 "Eu me identifico com a marca Pão de Açúcar" 

28% 3,5 "Para mim, o clube de assinatura de vinhos é algo inovador" 

31% 3,2 "Eu adquiriria o programa Viva Vinhos" 

 

Analisando os dados da tabela, é possível perceber que as afirmações como "Eu 

considero importante a divulgação do programa Viva Vinhos dentro das lojas Pão de 

Açúcar" e "Eu acredito que um clube de assinaturas online, deve estar presente nas redes 

sociais" resultaram numa média acima de 4, deixando evidente que grande parte dos 

consumidores concordam com as afirmações citadas. 

Correlação De Pearson 
 

AFIRMAÇÃO A 
RAZÃO DA 

CORRELAÇÃO 
AFIRMAÇÃO B 

  
 

0,16 

"Eu considero importante 

"Para mim, o clube de ser informado sobre as 

assinatura de vinhos é algo seleções mensais dos 

inovador" vinhos antes de recebê- 
 los" 

 
"Eu me identifico com a 
marca Pão de Açúcar" 

 
0,43 

"Eu considero uma grande 

iniciativa da marca, 
trabalhar com o programa 

Viva Vinhos" 

"Ao experimentar e gostar,  

0,44 

"Eu considero uma grande 

eu recomendaria o serviço 
de assinatura para outra 

iniciativa da marca, 
trabalhar com o programa 

pessoa" Viva Vinhos" 
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"Ao experimentar e gostar, 

eu recomendaria o serviço 

de assinatura para outra 

pessoa" 

 

0,49 

 
"Eu adquiriria o programa 

Viva Vinhos" 

 

Analisando os dados da tabela, é possível perceber que as afirmações como "Para 

mim, o clube de assinatura de vinhos é algo inovador" e "Eu considero importante ser 

informado sobre as seleções mensais dos vinhos antes de recebê-los" possuem baixo grau 

de correlação. Em contrapartida, podemos perceber que as afirmações "Ao experimentar 

e gostar, eu recomendaria o serviço de assinatura para outra pessoa" e "Eu adquiriria o 

programa Viva Vinhos" possuem um grau mediano de correlação. Informações como 

essas são de extrema importância para a equipe de marketing do Grupo Pão de Açúcar, 

pois são capazes de orientar qual estratégia pode ser mais eficiente para conquistar cliente 

da marca e potenciais clientes que consomem vinho. 

 

Conclusão 

Após a análise dos dados, foi possível perceber que, grande parte dos clientes do 

Grupo Pão de Açúcar, não conheciam o clube de assinaturas, mas durante a apuração, 

respondiam que o serviço deveria estar presente tanto nas redes sociais, quanto dentro das 

lojas físicas do supermercado. 

 

Não sabemos quais as estratégias de comunicação estão sendo utilizadas pelo GPA 

para promover o clube de assinaturas Viva Vinhos, porém, podemos afirmar que durante 

toda nossa pesquisa, não presenciamos nenhuma divulgação dentro dos estabelecimentos, 

mas em contrapartida, foi possível presenciar em mídias de audiência cativa, como em 

pontos de ônibus. Para nós, a iniciativa é inusitada, uma vez que marca opta por apresentar 

seu novo serviço para potenciais consumidores, antes mesmo de mostrá-lo aos seus 

clientes que já passaram pelo processo de fidelização. 
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Resumo 

 
A influência exercida pelos stakeholders determina a dependência institucional para com 

os mesmos nos processos decisórios. Considerando a relevância em analisar essa relação, 

este artigo objetiva caracterizar como os principais stakeholders da marca Ben & Jerry’s 

afetam os processos decisórios da mesma. Ben & Jerry's, é uma empresa americana que 

fabrica sorvete, iogurte congelado e. Foi fundada em 1978, em Burlington, Vermont, e 

opera globalmente como subsidiária do conglomerado anglo-holandês Unilever. Sua sede 

está em South Burlington, Vermont, com sua principal fábrica em Waterbury, Vermont. 

Palavras-chave: Stakeholder, sorvete, ativista, fazendeiros, ONG 

 
Introdução 

 

Em 1978, dois amigos chamados Bem e Jerry decidiram se aventurar no mercado 

de sorvetes e abriram sua primeira sorveteria. Desde a sua inauguração, a proposta de 

fabricar o melhor sorvete possível, usando o negócio para fazer o bem e se divertir, 

continua até hoje. Sendo a própria empresa, se não diversão em fazer não tem motivos 

para fazer. Porém, para entender como a marca se posiciona no mercado é preciso criar 

uma linha cronológica e refazer toda a trajetória da empresa: 

1970: Bem e Jerry abriram sua primeira sorveteria em um posto de gasolina 

reformado em Burlington, no estado de Vermont. A inauguração só foi possível por conta 

de um curso de 5 dólares em fabricação de sorvetes que eles fizeram e um investimento 

de 12.000 dólares, sendo que 4.000 foram emprestados. 

Após um o primeiro aniversário da loja, a primeira ação envolvendo um dos 

stakeholders (consumidor) acontece. A empresa promove o Dia da Casquinha Gratuita, a 

celebração dura um dia inteiro. A distribuição de anual de sorvetes gratuitos permanece 

até hoje. 

mailto:witai.guilherme@gmail.com
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1980: A dupla de empreendedores decide alugar um espaço em uma antiga fábrica 

de tambores e bobinas, em Burlington, e começaram a embalar os sorvetes que produziam 

em porções de aproximadamente meio litro. A expansão tinha como objetivo a 

distribuição desses potes para mercados e lojas. 

Com o sucesso da empresa, surge a primeira sorveteria franqueada em Shelburne, 

Vermont, após 10 anos desde sua criação. 

O sorvete produzido pela Ben&Jerry’s foi a matéria-prima do “maior sundae do 

mundo”, produzido em St. Albans, Vermont, pesado 12,30 quilos. 

Os fundadores decidem fundar a “Fundação Ben&Jerry’s”, doando cerca de 7,5% 

de todo o lucro anual da empresa para projetos sociais. 

Ben&Jerry’s também lançam o “Cowmobile”, um trailer modificado usado para 

distribuir casquinhas de sorvete gratuitas entre os países. Porém, na viagem de retorno, o 

trailer pegou fogo. Ninguém foi ferido. 

 

 

A marca decide batizar um dos seus sorvetes de Cherry Garcia, em homenagem 

ao guitarrista Jerry Garcia. Foi o primeiro sorvete batizado em homenagem a uma lenda 

do rock. 
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Ben e Jerry foram nomeados “Personalidades de Pequenos Negócios do Ano dos 

EUA” pelo presidente Reagen, em uma cerimônia no White House Rose Garden. 

Ben&Jerry’s se manifestam contra o Hormônio Recombinante de Crescimento 

Bovino (Rbgh), por conta da preocupação sobre o impacto econômico negativo nas 

explorações agrícolas familiares e na confiança do público na integridade dos produtos 

leiteiros. 

1990: Eles decidem melhorar o seu produto com um impacto social amplificado. 

Por isso, produziram oito milhões de potes de sorvete carregando a mensagem “Apoia a 

Farm Aid” como iniciativa de apoia a Farm Aid, uma organização sem fins lucrativos que 

tem a missão de mantes as famílias dos produtores agrícolas nas suas terras. 

Ben&Jerry’s juntaram-se a uma Campanha com o Children’s Defense Fund, 

fundação sem fins lucrativos. O objetivo da campanha é levar necessidades básicas das 

crianças para o topo da agenda nacional. Mais de 70.000 cartões postais foram enviados 

ao Congresso com preocupações sobre as crianças e outras questões dos EUA. 

Wavy Gravy lidera o conjunto de novos sabores. É nomeado em homenagem à 

famosa personalidade do Festival Woodstock de 1960, que é hoje uma empresa de um 

homem só e sem fins lucrativos que ajuda crianças. 

A empresa apresenta os Sorbets feitos com água pura de nascente e as melhores 

furtas e sabores. A nova linha de produtos reflete sobre a responsabilidade da marca em 

entregar sorvetes que respeitem as questões de sustentabilidade e agradem os 

consumidores. 

A marca recria sua identidade visual. 

 
No Reino Unido, Ben&Jerry’s lançaram o Flying Friesian, um ônibus de turismo 

equipado para diversão, com o objetivo de levantar fundos para a Childline, rede de 

crianças carentes do Reino Unido. 

2000: A empresa tornou-se uma subsidiária integral da Unilever. Um Conselho de 

Administração foi criado para garantir uma liderança focada em preservar e expandir a 

missão social e integridade da marca, e a qualidade dos produtos. 

Ben&Jerry’s se juntaram com Dave Matthews e SaveOurEnvironment.org em 

uma campanha para lutar contra o aquecimento global. 
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Em protesto à exploração de petróleo no Ártico, a marca construiu um “Alaska 

Cozido” de 408 quilos com o seu próprio sorvete. E levaram para a relva da capital dos 

EUA e serviram com a ajuda do GreenPeace e do Alaska Wilderness League. 

 

 

A marca continuou apoiando os esforços do Comércio Justo. A certificação de 

Comércio Justo garante que os fazendeiros que cultivam baunilha, cacau e café recebam 

um preço justo pela sua colheita, permitidno que reinvistam em suas terras e 

comunidades. 

Ben&Jerry’s organizaram um concurso internacional para encorajar as pessoas a 

compartilharem suas ideias para um sabor de comércio justo. O concurso foi nomeado 

como “Faça um sabor ao mundo”. 

2010: A empresa se comprometeu a utilizar ingredientes de Comércio Justo e dar 

suporte a esse movimento. O objetivo é melhorar a qualidade de vida dos fazendeiros, 

fortalecendo suas comunidades e protegendo o meio ambiente. 

A Ben&Jerry’s não possui um órgão administrativo convencional. Ela possui um 

Conselho Administrativo independente, conforme foi citado acima, responsável por 

proteger e defender a integridade da marca, sem prejudicar a qualidade do produto. 

A empresa também garante que os seus funcionários de nível inicial entrem para 

a empresa com um salário digno. 

Segundo o site da Ben&Jerry’s a missão do Conselho é preservar e expandir a 

missão social do Ben&Jerry’s, a integridade da marca e qualidade dos produtos, 

fornecendo orientação e esclarecimento sobre a missão social para garantir que estamos 

fazendo o melhor sorvete possível da melhor maneira possível. 
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Os valores da empresa operam através de uma missão social de três partes que tem 

como objetivo criar uma rede de prosperidade linkada com todos aqueles que estão 

integrados ao nosso negócio: fornecedores, funcionários, fazendeiros, lojistas e 

sociedade. 

A missão da marca é divindade em três partes. Uma delas aborda a missão do 

produto, onde eles se comprometem a criar sorvetes fantásticos, com diferentes 

combinações e com um compromisso continuo de incorporar ingredientes naturais e 

saudáveis, promovendo práticas comerciais que respeitam a terra e o meio ambiente. 

A missão econômica exige que eles gerenciem a empresa visando um crescimento 

financeiro sustentável e ampliação das oportunidades de desenvolvimento e crescimento 

de carreira para os seus funcionários. 

E por último (e não menos importante), a missão social que os incentiva a usar a 

marca de forma inovadora para tornar o mundo um lugar melhor, buscando alternativas 

para melhorar a qualidade de vida local, nacional e internacional. 

Para alinhar a missão com o desenvolvimento das ações. A Ben&Jerry’s aplica 

todos os seus valores em sua ampla área de atuação. Por exemplo, por conta do 

desperdício a empresa se esforça para minimizar o impacto negativo no meio ambiente. 

Reconhece que ainda há diferença entre ricos e pobres e busca criar oportunidades 

econômicas para aqueles que ainda não conseguiram se impulsionar no mercado. Além 

de oferecer suporte sustentável e métodos seguros de produção alimentícia que reduzem 

a degradação ambiental. 

A empresa também disponibiliza em seu site como eles atuam, desde a escolha de 

ingredientes até a sua relação com o consumidor final. 

Em relação a escolha de ingredientes, por exemplo, os ovos que compram vêm de 

galinhas criadas em fazendas certificadas com práticas de produção em liberdade. Sendo 

que os certificados padrões de práticas de produção em liberdade asseguram que as 

galinhas recebam alimentos nutritivos e integrais, acesso a agua limpa e espaço suficiente 

para mantes seu comportamento normal, dentre outros critérios elaborados por 

veterinários profissionais. Quando se trata de processo de manufatura, a marca possui 

uma embalagem de papelão com certificado do Forest Stewardship Council, o que 
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significa que a fauna selvagem, a biodiversidade e sustentabilidade das florestas estão 

protegidas desde o início. 

Stakeholders 

 
Stakeholder significa público estratégico e descreve uma pessoa ou grupo que tem 
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Interesse em uma empresa, negócio ou indústria, podendo ou não ter feito um 

investimento neles. Em inglês stake significa interesse, participação, risco. Holder 

significa aquele que possui. ”Análise das relações entre os stakeholders e a Ben&Jerry’s, 

considerando a missão e valores da empresa: 

Funcionários: A Ben&Jerry’s, além de estimular os seus profissionais, garante que 

os funcionários de nível inicial entrem para a empresa com um salário digno. 

Fazendeiros: A empresa apoia o Comércio Justo, garantindo que os fazendeiros 

que cultivam baunilha, cacau e café recebam um preço justo pela sua colheita, permitindo 

que reinvistam em suas terras e comunidades. Além de apoiar organizações sem fins 

lucrativos que buscam manter as famílias dos produtores agrícolas nas suas terras. 

Governo: A empresa participou de uma campanha para levar necessidade básicas 

às crianças. Foram mais de 70.000 cartões postais enviados ao Congresso levantando essa 

preocupação e outras questões dos EUA. 

Sociedade: A marca se envolve constantemente com serviços comunitários, ações 

social e questões que atingem diretamente as comunidades locais, nacionais e 

internacionais. 

Lojistas: As lojas parceiras são as sorveterias Ben&Jerry’s pertencentes e 

operadas por organizações sem fins lucrativos. 

Ativistas: A Ben&Jerry’s tem um histórico de se juntar com organizações que 

defendem causas sociais e ambientais como, por exemplo, a SaveOurEnvironment.org. E 

por conta da responsabilidade ambiental, a empresa divulga anualmente um relatório 

informando o progresso na redução da emissão de gases poluentes. Além de utilizar 

embalagens de fonte sustentável e freezers mais ecológicos e menos poluentes. 

Consumidores: Uma das ações direcionada para os consumidores foi o patrocínio 

de uma live com digital infuencers no youtube. A live no canal oficial da TNT Brasil 

comentava sobre a edição de 2017 do Acadamy Awards (Fererico Devito comentando 

sobre a ação https://www.youtube.com/watch?v=9gjllCyiOx8). Nas redes sociais da 

marca o Bem & Jerry’s oferece diversas grades de conteúdo diferentes, sempre pensando 

em construir um posicionamento na mente dos consumidores, entre os temas abordados 

estão receitas, discussões políticas, história e valores da empresa, divulgação dos produtos 

https://www.youtube.com/watch?v=9gjllCyiOx8)
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além de vídeo cases de ações de relacionamento direto com os consumidores, por 

exemplo uma ação de distribuição de sorvete de domingo na Avenida Paulista. 

Na tentativa de se posicionar e fazer jus ao seu posicionamento (Paz, Amor e 

Sorvete) a marca criou uma campanha que coloca pessoas com diferentes 

posicionamentos ideológicos frente a frente para discutir suas diferenças. No fim, o 

sorvete era um agente aproximador entre as pessoas. 

Além de tudo isso, a marca realiza anualmente o Free Cone Day, evento global da 

marca e extremamente conhecida, no qual a marca distribui gratuitamente em suas lojas 

bolas de sorvete. Essa é uma das ações mais icônicas da marca e de maior recall de 

lembrança, inclusive sendo aguardada por muitos consumidores. Mais que sorvete grátis, 

a ação aproxima a marca dos consumidores em potencial e gera experimentação, podendo 

assim, atrair novos consumidores fidelizados. 

Conclusão 

O posicionamento da marca é consistente em todas as ações e decisões estratégicas 

que toma. Desde posicionamento ativista externo ao core business da empresa (ou seja, 

movimentos sociais e culturais que não estão ligados diretamente ao business, como o 

movimento LGBT) até seu comprometimento sustentável com os fazendeiros, a marca 

mantém sua essência como norte para o relacionamento com os stakeholders. 

O maior ponto positivo da empresa é que a ideia vendida em todos os pontos de 

contato com os consumidores, seja ele a sustentabilidade e o ativismo da marca, não é 

apenas discurso de comunicação. A marca realmente tem uma preocupação em ser 

verdadeiro com todos os públicos que lida, tanto externo quanto interno. 

Ser verdadeiro em todas as ações tomadas é tão importante para a empresa que foi 

desenvolvido um Conselho Administrativo com o objetivo de julgar as iniciativas 

tomadas para que nenhuma se perca ou fuja dos pilares ideológicos da Ben & Jerry’s. 

 

Sugestões: 

Já que é estratégia da marca abordar temas sociais relevantes, e com isso se 

posicionar de forma ativista, a marca poderia criar iniciativas mais profundas no assunto. 

Criar rodas de discussões, eventos, debates, incentivar a conversa nas redes sociais, 

patrocinar grupos ou ONG’s que têm como foco esses problemas sociais (por exemplo: 

desigualdade social, causa LGBT, entretenimento para comunidades, entre 

outros). 
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Tornar a marca mais ativista, causando mudanças sociais relevantes para a sociedade. 
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Resumo 

 

O presente ensaio apresenta um assunto delicado: quando pensamos em uma língua 

estrangeira e em sua aquisição, o discente tem de lidar com vários desafios, entre eles as 

questões gramatical e cultural. Embora a educação seja uma área que sofre bastante 

mudanças nos últimos tempos, ainda existem problemas para unir a gramatica com a 

cultura. A melhor forma de fazer isso é utilizando a arte em aulas, como dizem os 

educadores Christison (2005) e Shier (1990). Seguindo essa linha, didática será discutida 

a produção de materiais voltados para essa área. 

 

Palavras-chave: multiculturalidade; educação; artes; identidade; língua. 

 

Introdução 

 
A aquisição de um idioma é um assunto delicado quando pensamos no português, 

nossa língua materna, a qual, na teoria, é mais fácil de aprender e compreender. A situação 

fica mais difícil e delicada quando pensamos em estudar uma língua estrangeira: sempre 

há um certo receio, visto que programamos nossa mente para acreditar no quão difícil é 

realizar esta tarefa. 

O estudante de uma língua estrangeira (LE) enfrenta múltiplos desafios para 

aprender o novo idioma, como o domínio linguístico e a troca de contexto cultural. Para 

facilitar todo esse processo, podemos fazer uso das artes, tanto verbais quanto não- 

verbais, como ao ministrar aulas envolvendo pintura, fotografia, grafite, música, 

literatura, entre outros, utilizando a arte e, por meio dela, favorecendo a aprendizagem da 

língua estrangeira (SILVA, 2015). 

Desenvolvimento 

 
A área da educação, embora tenha passado por diversas mudanças ao longo de sua 

criação, continua mantendo como base o professor à frente de uma sala cheia de alunos, 

que dificilmente estão interessados em aprender. Se pararmos para pensar, muitas vezes 

uma escola utiliza o mesmo material durante um longo período; afinal, não é rentável a 

contratação de empresas para produção de material didático para a troca anual. 

mailto:leticia.tiemi@hotmail.com
mailto:pedro.silveira@mackenzista.com.br
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A produção de um conteúdo didático tende a girar em torno de assuntos que não 

prendem a atenção de estudantes — principalmente na adolescência, quando os jovens 

cursam alguma LE, majoritariamente, porque seus pais acreditam que será bom para seu 

futuro. Além disso, o material é desenvolvido em massa, sem levar em conta os diferentes 

tipos de estudantes, tornando as aulas entediantes e forçando professores a seguirem 

programas que não irão resultar em aprendizado — nem gramatical e muito menos 

cultural. Esse tipo de cronograma, que deve ser seguido aula após aula, é, segundo Alves, 

Um cardápio de saberes organizados em sequência lógica, estabelecido 

por uma autoridade superior invisível, que nunca está com as crianças. 

Os saberes do cardápio não são ‘respostas’ às perguntas que as crianças 

fazem. Por isso as crianças não entendem por que têm de aprender o 

que lhes está sendo ensinado. (ALVES, 2011, p.54) 

Trabalhar com os domínios afetivos e cognitivos do conhecimento, unindo-os à 

arte, é de extrema importância, como os educadores Christison (2005) e Shier (1990) 

defendem. O domínio afetivo é tudo aquilo que se refere às emoções, enquanto o domínio 

cognitivo remete às formas racionais do pensamento. Ambas estão inseridas nas 

interações sociais de cada indivíduo e devem ser aplicadas de forma constante numa sala 

de aula, para que, dessa maneira, haja envolvimento eficaz entre professor e aluno, 

gerando confiança e produtividade. 

Ao trabalhar com um material autêntico e com o qual os alunos possam se 

envolver mais ativamente, as aulas se tornam mais dinâmicas e o discente pode 

desenvolver muito melhor suas habilidades, que são prezadas pela sociedade, como ouvir, 

falar, ler e escrever, mas também podem ir além disso, potencializando seu pensamento 

crítico e sua consciência multicultural. 

A arte permite que os estudantes explorem novas experiências, afinal, não são 

todos que possuem conhecimento sobre pintura, por exemplo; e, como os discentes atuais 

nasceram numa era extremamente tecnológica, todos são muito visuais: as informações 

começam e deixam de circular num curto período de tempo — tudo torna-se ultrapassado 

muito mais rápido. 

Devemos pensar, entretanto, no desenvolvimento dos alunos, já que esse tipo de 

aula proporciona experiências ricas na língua alvo e também na cultura dos países 

falantes, propagando, assim, o multiculturalismo. A produção de atividades artísticas por 

parte dos alunos ajuda a concretizar o que lhes foi ensinado, utilizando da criatividade 

para obter resultados proveitosos e muitas vezes divertidos, podendo, assim, ser 
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compartilhados com outros estudantes. De uma maneira simples, os alunos conseguem 

entender sobre respeito e compreensão, além de trabalharem com a questão da confiança. 

A confiança, aliás, é uma habilidade que pode e deve ser melhorada dentro da sala de 

aula. Muitos estudantes sentem-se desconfortáveis e desmotivados dentro do ambiente 

escolar, onde o medo de errar, que não deveria existir, alastra-se sempre que o professor 

começa a circular pela sala. Esse é um problema sério e que deve ser levado em 

consideração, pois um aluno que não confia em si mesmo não tem motivação para estudar, 

pois pode acreditar que não levará a lugar algum. 

Algumas escolas adotam tipos de aula diferenciados, como mostra o documentário 

‘Quando Sinto Que Já Sei’ (2014), no qual mostra-se a formação de grupos de estudos 

específicos com alunos de todos os anos e um professor-mediador. O docente está 

presente apenas para tirar dúvidas; no entanto, os assuntos abordados, assim como a 

discussão e a dinâmica geradas em aula, ficam por conta dos próprios estudantes. Dessa 

forma, caso alguém do grupo tenha dúvidas, seus colegas de estudo o ajudam, de modo 

similar ao da Escola da Ponte, que é segundo Rubem Alves “a escola dos sonhos”. 

Essa é outra forma de tentar evitar as aulas clássicas, cujo foco é chegar ao 

vestibular e também nas quais os estudantes mantêm a eterna dúvida “onde usar isso? ”. 

Alves, que era um grande educador, sempre dizia: 

A memória é um escorredor de macarrão. O escorredor de macarrão 

existe para deixar passar o que não vai ser usado: passa a água, fica o 

macarrão. Essa é a razão por que os estudantes esquecem logo o que 

são forçados a estudar. Não por falta de memória. Mas porque sua 

memória funciona bem: não sei para que serve; deixo passar... (ALVES, 

2012, p.56) 

É importante notar também como o aprendizado fica idealizado— considerando 

que, se os alunos não entendem onde utilizar algum conteúdo, simplesmente não o irão 

utilizar. Existe um conceito, denominado por Paulo Freire () de educação bancária, que 

diz que o saber é uma doação dos que julgam ser sábios aos que julgam nada saber, assim 

depositando conhecimentos e valores que refletem a sociedade opressora por meio da 

cultura do silêncio. É por esse motivo que devemos repensar, além do método de ensino 

atual, nossas avaliações: se os discentes sabem quando será a prova, que define se eles 

passam ou não, será simples estudar no dia anterior e decorar tudo para depois esquecer 

e seguir em frente, passando níveis e séries. 
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Considerações Finais 

 
Segundo Silva (2015), a arte possui uma profunda capacidade de enriquecer todos 

aqueles envolvidos por ela e pode ser uma ferramenta inestimável para os professores, a 

fim de auxiliar e melhorar o ensino e a aprendizagem de língua estrangeira. Mantendo 

sempre em mente, como diziam grandes autores e educandos brasileiros, que “Ensinar 

não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua própria produção ou a 

sua construção” (FREIRE, 2016) e “A inteligência é essencialmente prática” (ALVES, 

2001), ou seja, o nosso aluno só irá aprender quando conseguir relacionar o que está sendo 

estudado com suas experiências de vida. Todos os conhecimentos passados na escola 

parecem abstratos, principalmente pela forma como estão sendo transmitidos. Fazendo 

uso de situações mais próximas da realidade dos estudantes, ficará mais fácil a 

compreensão e absorção dos saberes. 
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Resumo 

Neste artigo, iremos abordar as diferenças de crossmídia e transmídia. Ressaltando a 

importância da transmídia para os níveis que as publicidades veem alcançando, onde elas 

saem do comum e já abordam diversos meios contando uma única história. Indo um pouco 

mais a fundo e questionando as interferências que tudo isso pode causar no ser humano. 

Podendo assim, ir além das barreiras digitais. 

 

Palavras-chave: Crossmídia; transmídia; publicidade; meios; barreiras digitais; 

interferências. 

 
 

Introdução 

 
O tema que iremos abordar, tem essa escolha por ser um assunto ainda muito 

pouco discutido e debatido na zona publicitária brasileira, assunto esse que é cada vez 

mais visto em grandes e pequenos cases publicitários, causando o despertar e gerando 

assim, mais conhecimento sobre o mesmo. 

Fundamentando e quebrando mitos sobre o assunto, Henry Jenkins, conhecido 

como um dos maiores pesquisadores sobre mídia dos dias atuais, decorre sobre o tema 

em seu livro “Cultura da convergência”. No livro fica nítido a nossa relação pessoal com 

as mídias, tirando de pensamento que essa relação não existe ou que as velhas mídias 

estão morrendo lentamente. Tudo isso fica claro a partir de uns dos pioneiros sobre o 

conteúdo interativo transmídia, segundo Mark Marshaw (2008), mencionado por Jenkins 

(2009, p. 10), ”as velhas mídias não morreram. Nossas relações com elas é que morreu. 

Estamos numa época de grandes transformações. ” 

Sabendo que essas grandes transformações vêm do consumo e participação ativa 

dos receptores, uma incógnita surge: O expectador jovem brasileiro entende a narrativa 

transmídia? Infelizmente em meu meio fica nítido que não, passando por um tema 

desconhecido quando abordado por amigos, colegas ou conhecidos. 

Não apenas consumir esse modelo, mas também o entender é de grande vantagem 

para todos. Entender como o jovem decifra a transmídia, como ela interfere, como ela 

mailto:mateusrodriguesjunior@gmail.com
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pode ajudar na educação e a forma como a publicidade pode se potencializar nesse mundo 

cada vez mais atual e extenso no Brasil. 

A transmídia se expande cada vez mais, criando maneiras diferentes de conteúdo. 

Através da análise da imagem a seguir podemos ver diversos reflexos da transmídia no 

brasil, por meio dos produtos consumidos da franquia StarWars desenvolvida pela 

Lucasfilm. 

 

 

 

 

Figura1: Representação dos produtos de Star Wars 1 

Fonte: https://www.slideshare.net/pratyushdas/transmedia-11377670 (acesso em 02 de abril de 2017) 

 

 

Diante disto, fica notório a forma que a cultura de convergência vem 

desencadeando diversas novas maneiras de como assistir um conteúdo, a transmídia 

abre um novo leque de opções para aqueles que trabalham e estudam com os veículos 

de comunicação. Henry Jenkins em seu livro decorre sobre essa nova maneira, de 

acordo com Jenkins (2009, p. 10) a cultura de convergência é “onde as velhas e as 

novas mídias colidem, onde mídia corporativa e mídia alternativa se cruzam, onde o 

poder do produtor e o poder do consumidor interagem de maneiras imprevisíveis” 

http://www.slideshare.net/pratyushdas/transmedia-11377670
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Podemos utilizar diversos veículos midiáticos para contar diversas histórias, onde elas 

tendem a se completarem. Estamos vivendo em um momento de transição, sabendo que 

o velho vem sendo adaptado e repensado para cada vez mais interagir e se envolver com 

os receptores. Sabemos então, que de uma maneira sucinta, os conteúdos pensados na 

transmídia já estão sendo implantados, sendo de grande importância para a publicidade, 

que anunciam produtos que veem aderindo a transmídia, poder entender um pouco mais 

sobre como esse modelo atinge os receptores 

Para ver essas consequências, é necessário compreender o que é esse novo modo de 

entregar conteúdo, entendendo todo o processo, como ele é, quanto é utilizado, quem são 

os receptores, quem são as coorporativas que estão inserindo esse modelo, para assim, 

ver diversas consequências, sendo elas boas e ruins. Por meio desse conhecimento, 

podendo também entender como a publicidade, vinculada por meio da transmídia, pode 

interferir na vida social dos receptores. 

Fundamentação teórica 

Para entendermos melhor a proposta, precisamos compreender o que é a 

transmídia e o que seria ir além das mídias sociais. Com todo esse avanço de tecnologias 

e esse grande aumento da interação da sociedade com o mesmo, essas duas vertentes 

estão fortemente ligadas, desencadeando consequências ao decorrer dos anos. 

O que é a transmídia? 

A transmídia já é praticada desde 1990 pelo produtor americano Jeff Gomez, 

presidente e CEO da Starlight Runner Entertainment, participando de projetos como: 

“Avatar”, “ Piratas do Caribe” e “As Tartarugas Ninjas”. Mesmo sendo praticada desde 

1990, a expressão transmídia storytelling só foi usada em 2006, pelo Henry Jenkins em 

seu livro “ A Cultura da Convergência”, mostrando as transformações culturais ao 

decorrer da evolução da convergência midiática. 

Jeff Gomez em uma entrevista feita em um evento aqui no Brasil, conceitua de 

forma simples o que é transmídia, ele diz: “Transmídia storytelling é a arte e a técnica 

de transmitir mensagens, temas ou histórias através de diferentes plataformas de mídia. 

” 

Temos então como transmídia, toda aquela história que é contada e distribuída 

através de diversos meios através da ideia de “continuidade”. Sendo compatível para 

diferentes plataformas, como em histórias em quadrinhos que possuem filmes, séries, 
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jogos para videogames e celulares. Como em um conjunto, onde essas histórias se 

completam, aumentando a experiência do consumidor. 

Hoje possuímos diversos exemplos de empresas que usam a transmídia para 

contar e mostrar seu conteúdo, tais como: MARVEL, DC, LUCASFILMS, DISNEY, 

UNIVERSAL, entre outras, produtoras brasileiras de grande e pequeno porte. 

A forma como essas diversas histórias são distribuídas por diferentes meios, 

ajudando e melhorando a experiência do consumidor, fica melhor demonstrada com a 

figura a seguir. 
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Figura 1: Exemplos visuais sobre narrativas crossmídia¹ Figura 1: Exemplos visuais sobrenarrativas 

transmídia¹2 

 
2Fonte: Imagem: Revista Geminis I Ano 2 – n. 2, página 267 

 
Fica claro na imagem, que na crossmídia os conteúdos ficam distantes uns dos 

outros, não tendo conexões entre eles. Já na transmídia é de acordo com Jeff Gomez 

defende, sendo apenas a capacidade de se comunicar através de diversas plataformas de 

algum modo significativo. 

Todo esse leque que é aberto pela transmídia pode acarretar diversas 

consequências, podendo ser positivas como gerar um melhor conteúdo, uma maior 

conectividade entre as plataformas, uma intimidade entre os receptores e as empresas 

que comunicam e vendem seus produtos e entre outras. Mas essa intimidade que a marca 

consegue gerar, junto a grande conectividade e a diversidade de plataformas gera 

problemas que vão além das barreiras digitais. 

Além das barreiras digitais 

Ir além das barreiras digitais é muito necessário por refletir diretamente em nosso 

modo de vida, costumes, vida social e nas redes que construímos com o decorrer de 

nossa vivencia. Com essa intimidade criada pela transmídia, as marcas vão além de 

apenas vender seu produto. Essa intimidade cria um fanatismo que muitas vezes é 

dosado de forma extrema e impede as pessoas de diversas coisas. 

A vida social muitas vezes é colocada de lado por alguns com a transmídia, e se colocada 

de lado, ela é afeta diretamente na vida, de modo geral, dos receptores. Mudando seu 

modo de pensar, de agir, suas prioridades, modo de assistir e interagir com os receptores. 
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Ao entender como a vida é levada, indo além dos meios digitais, entendemos como 

os conteúdos em formato de transmídia afeta o nosso viver, sendo de grande vantagem 

para a publicidade, pois assim, pode-se atingir de maneira mais efetiva o público alvo. 
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Introdução 

 
A arte comunica, ensina, denuncia e se manifesta das mais variadas formas. Ela 

permite uma interação e uma troca de informações que atravessa os séculos. Exerce uma 

função cultural, política e social que possibilita o conhecimento de períodos históricos e 

da relação do homem com o espaço que o cerca. 

Com foco em duas manifestações artísticas, este trabalho consiste em analisar 

obras de arte de diferentes épocas, mas que contém mensagens das quais podem nos 

conduzir as mais diversas interpretações e questionamentos, além de criar um novo olhar 

sob as obras que não se limitam apenas a valores estéticos. 

Desenvolvimento 

 
Quando o assunto é expressão artística, a história não falha em nos mostrar as 

mais variadas formas nas quais a arte foi se manifestando ao longo das épocas. No caso 

do afresco, sua presença é relatada até mesmo na antiga cidade de Pompéia, destruída 

pela erupção do vulcão Vesúvio, onde arqueólogos encontraram diversos afrescos que 

representavam a vida cotidiana da civilização presente. Muitas décadas depois, já na 

Idade Média, essa técnica artística que assume frequentemente a forma de mural foi 

utilizada para representar as inúmeras mudanças que ocorreram no período medieval, com 

destaque para as cidades. Como afirmam Marilda Mazzurana e Terezinha Oliveira (2009, 

p.1): 

As imagens do espaço citadino medieval 

possibilitam vislumbrar as transformações 

históricas que fizeram surgir nova mentalidade, 

novas formas econômicas, culturais, artísticas e 

sociais para o homem medieval do Ocidente deste 

período, mudando assim, o rumo da evolução da 

história da humanidade. 

Ambrogio Lorenzetti foi um dos artistas que se preocupou em demonstrar essa 

mudança no período medieval através de suas obras, com destaque para o afresco do 

mailto:larissa.romelli@gmail.com
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Palácio Público de Siena, na Itália. Em sua criação, Lorenzetti retrata atividades como o 

comércio, as oficinas, o trabalho, além da presença da instrução educacional, pois deter o 

conhecimento já era uma característica primordial na nova vida urbana. 

Essas modificações foram de extrema importância para o homem medieval, assim 

como também foi de grande valia registrá-las. 

Entrando no período do renascimento que marca a transição da Idade Média para 

a Idade Moderna, sua principal característica no âmbito artístico era a razão. O conceito 

de beleza vinha acompanhado da lógica racional e a arte greco-romano serve de grande 

influência para os pintores da época. 

Um dos afrescos mais famosos desse período é a Escola de Atenas, do pintor 

italiano Rafael Sanzio. A obra que atualmente reside no Vaticano, representa a 

continuidade do pensamento filosófico ao representar diversos intelectuais das mais 

variadas épocas, com destaque no centro para Platão e Aristóteles. 

 

Imagem 1 – “Escola de Atenas”30 

Fonte: Saber Cultural 

 
Tomando estes dois filósofos para analisar parte da obra, é possível notar que 

Platão aponta para o alto, simbolizando um dos principais conceitos de sua filosofia: o 

mundo das ideias. 

Para ele o mundo das ideias é imutável e absoluto, enquanto o que ele denomina 

ser o mundo sensível é ilusório, imperfeito e afasta o homem da verdade. Uma forma 

adequada para, então, compreender as aparências que nos cercam no mundo sensível seria 

abstrair suas imperfeições para chegar até a verdadeira essência, até o ideal. Logo, o 

mundo sensível é constituído por formas passageiras, que são meras cópias do que se 

 

30 Disponível em: <http://www.sabercultural.com/template/obrasCelebres/A-Escola-de-Atenas.html> 

Acesso em ago. 2017. 

http://www.sabercultural.com/template/obrasCelebres/A-Escola-de-Atenas.html
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encontra no mundo perfeito, ou seja, no mundo das ideias. Através de uma alegoria que 

é comumente conhecida como “Mito da Caverna”, Platão relata nesse texto metafórico 

que desde o nascimento, homens viviam aprisionados dentro de uma caverna. Sua noção 

de realidade se baseava nas sombras projetadas nas paredes graças a iluminação da luz de 

uma fogueira. Supõe-se que um dos homens conseguiu sair da caverna e quase ficou cego 

ao entrar em contato com a verdadeira luz do mundo externo. Ele se adapta, vê como a 

natureza, os seres e animais são de verdade e percebe que a realidade que o cercava 

anteriormente não era nada além de uma ilusão. Ao voltar para a caverna com o intuito 

de compartilhar seu mais novo conhecimento com o restante dos prisioneiros, o homem 

é ridicularizado e o seu relato é ignorado. Esse mito nos leva a entender que nós, seres 

humanos, estamos acorrentados dentro de uma caverna (mundo sensível), onde julgamos 

e acreditamos em falsas imagens e informações que recebemos ao longo da vida. Portanto, 

para nos libertamos dessa ilusão seria necessário se desprender dessas influências afim 

de buscar o verdadeiro conhecimento em um plano sem distorções. Este seria o mundo 

das ideias. 

Em contrapartida, Aristóteles, que caminha ao lado de seu professor, tem a mão 

aberta e com a palma virada para baixo, representando o mundo sensível. Dissemelhante 

do pensamento de Platão, Aristóteles acreditava que o conhecimento vinha através das 

frequentes experiências presentes na vida do ser humano. Para ele, a capacidade de 

entender e compreender o que nos cerca vem por intermédio dos sentidos, que são 

singulares ao indivíduo. Esses sentidos são conservados em nossa memória e são através 

desses dados armazenados em nossa mente que a experiência se forma. Aristóteles, então, 

critica a duplicação dos fatos em um mundo sensível e um mundo das ideias, e acredita 

em somente um único mundo: o que nós vivemos. Sendo assim, é somente nessa realidade 

que encontramos as bases sólidas que nos permitem observar, analisar e tirar nossas 

próprias conclusões afim de chegar ao conhecimento. 

Em suma, é interessante notar que ao analisar somente uma parte do afresco 

“Escola de Atenas” já podemos retirar diversas informações e interpretações sobre 

assuntos que são pertinentes até os dias atuais. Esse tipo de reflexão e questionamento é 

algo que atravessa os séculos e pode também se aplicar nas expressões artísticas em 

tempos contemporâneos. Por exemplo, o grafite. 
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O grafite atual tem seu surgimento datado no final da década de 1970, na cidade 

de Nova York, nos Estados Unidos. 

“A configuração singular da cidade de Nova York – na qual 

se encontram, lado a lado, as ruas sujas do Harlem e o 

ambiente glamoroso da Broadway – parece ter sido solo 

fértil para os primeiros artistas grafiteiros, reunindo 

diferentes culturas e problemas de classe em um único 

lugar. Esse ambiente alimentou uma batalha artística contra 

os donos do poder na sociedade e possibilitou que certos 

artistas saíssem da pobreza e do gueto” (GANZ, 2008, p.8) 

São técnicas e desenhos elaborados que vão formando o grafite, comumente 

encontrado em muros e galerias pelo mundo inteiro. Ele é inusitado e atrai nosso olhar 

para as mais variadas formas de representação que o compõem, trazendo vida a tantos 

espaços cinzas que nos rodeiam. Porém, mesmo com a sua grande popularização, a arte 

do grafite ainda é tachada como algo marginal e é usualmente ligada ao vandalismo. 

Embora já existam leis que regularizam o espaço em que possa ocorrer tais manifestações 

artísticas, o grafite ainda é taxado como uma poluição visual e sofre constante 

preconceito. Contrário a qualquer tipo de opinião popular, é nítido como os artistas 

preocupam-se em expor de maneira nua e crua a realidade que os cerca. A arte urbana 

transmite uma mensagem, uma forma de comunicar e expor para a sociedade problemas 

que são, ou pelo menos deveriam ser, uma preocupação de todos. 

Um artista que resume bem esta linha de pensamento é o brasileiro Alexandre 

Orion. Autor de diversos projetos, Alexandre Orion nasceu em São Paulo e sob a 

influência do hip-hop e do skate começou a desenvolver sua arte pelas ruas da cidade. Ele 

é responsável por realizar uma intervenção urbana nas paredes do túnel Max Feffer, 

localizado na Avenida Faria Lima, em São Paulo. 
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Imagem 2 – “Ossário”31 

Fonte: Cargo Collective 

 
 

Denominado “Ossário”, o projeto realizado em 2006 veio à tona após o artista 

descobrir que por trás de toda fuligem, as paredes do túnel possuíam a coloração amarela. 

Determinado a chamar a atenção da população para o problema de saúde pública e 

denunciar o descaso com a manutenção do túnel, Orion utilizou somente um pano úmido 

e foi desenhando caveiras humanas, retirando a fuligem e expondo as linhas da sua obra. 

A intervenção artística que Orion caracterizou como um grafite reverso teve grande 

repercussão nos meios de comunicação. Sua arte obteve êxito e causou um impacto não 

só nos moradores da grande metrópole, como também na prefeitura da cidade que apagou 

somente as paredes em que Orion tinha realizado sua obra. A censura mascarou-se em 

forma de limpeza. 

Mesmo sendo uma criação realizada de maneira não muito convencional, a 

mensagem que Alexandre Orion quis passar ainda sim foi transmitida. Ele viu o que 

ninguém até então tinha visto ou ao menos tinha dado a devida importância. A sua forma 

inovadora de arte contém um discurso, uma denúncia relevante que nos leva a pensar 

sobre quais questões nós deveríamos dar mais prioridade. Afinal, uma manifestação 

artística de rua deveria ser muito mais problemática do que uma questão de saúde pública? 

Em meio a todas essas análises e questionamentos, é possível notar que mesmo 

obras distintas como o afresco e o grafite, de artistas com estilos completamente 

diferentes e de épocas divergentes, o objetivo de passar uma mensagem ou de resgatar 

um pensamento é presente em ambas. Ainda que a organização da sociedade em questões 

sociais, culturais e econômicas tenha passado por fortes mudanças de tempos em tempos, 

 

31 Disponível em: < http://cargocollective.com/alexandreorion/OSSARIO> Acesso em ago. 2017. 

http://cargocollective.com/alexandreorion/OSSARIO
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as manifestações artísticas não devem ser subjugadas pois a sua apreciação vai muito 

além de padrões estéticos. Independente das preferências pessoais, a arte e tudo que a 

compõe serve como objeto educador e libertador que atravessa épocas e confronta 

preconceitos. 

Considerações finais 

 
Nesse trabalho, buscou-se compreender como a arte serviu não só como forma de 

registro, mas também como uma ferramenta que se comunica e auxilia na propagação de 

ideias, além de disseminar conhecimento. O ato de mudar ou até mesmo de se reinventar 

não se restringe somente as sociedades, mas também percorre um caminho entre o que 

compõe as mais variadas formas de expressões artísticas. Cada época tem um lugar e 

espaço para que ocorra manifestações no âmbito das artes e saber interpretar a linguagem 

própria dessas imagens nos permite descobrir seus significados e os papéis que exercem 

em cada ambiente. 

O afresco e o grafite podem ser de períodos históricos diferentes, porém não 

falham em contribuir para um olhar mais sensível em relação a produção artística e para 

um amadurecimento e compreensão de diferentes projetos visuais que, independente dos 

gostos pessoais, são tão importantes e relevantes como quaisquer outras obras. 
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Resumo 

Este trabalho objetiva estudar o assédio sofrido por mulheres em locais públicos, 

ambiente laboral e de estudo, abrangendo do colégio – ensino fundamental e médio – à 

faculdade. No sentido de aprofundar o conhecimento acerca da questão, buscamos 

aprofundar a pesquisa apenas sobre o assédio sexual, não abrangendo o assédio moral. 

Para a coleta de dados foram utilizadas enquetes online e entrevistas presenciais. 

Palavras-chave: violência contra a mulher; assédio sexual; gênero 

Introdução 

O assédio sexual está entre uma das maiores aflições e formas de violência que 

atingem mulheres de todas as idades, classes e etnias. Por poder ocorrer em todo e 

qualquer ambiente, público ou particular, o assédio se torna muitas vezes socialmente 

invisível, e a importância de tratar do assunto em questão é cada vez mais depreciada. 

Neste estudo buscamos refletir sobre as causas estruturais dessa violência, bem 

como melhor descrevê-la, como ela é abordada na sociedade, e pensar nas consequências 

dos atos sofridos pelas vítimas. 

Objetivos 

a) Apresentar, com base em enquete, a perspectiva feminina sobre o assédio e suas 

características, assim como analisar a vivência de cada mulher e seus episódios 

particulares. 

b) Apresentar, por meio das leis presentes no ordenamento jurídico brasileiro, as 

possibilidades para as vítimas do crime de assédio sexual buscarem justiça, e a 

punibilidade daqueles que cometem o crime. 

c) Analisar os impasses para a resolução de problemas referentes ao crime 

abordado nesse estudo e suas causas e consequências na sociedade. 

d) Por fim, contextualizar nosso principal objeto de estudo, o assédio sexual, a 

partir das informações obtidas na pesquisa de campo (enquete) e na pesquisa 

teórica. 
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Justificativa 

A escolha do tema deste texto está na possibilidade de promover uma breve análise 

sobre o Assédio Sexual na sociedade, apresentando os elementos necessários para se 

compreender a maneira como esse crime é abordado, suas penalidades na justiça, as 

consequências nas vítimas, além de explicar as dificuldades tanto em se levantar questões 

sobre esse impasse quanto para solucioná-lo. 

Material e métodos 

Os dados utilizados foram coletados a partir de uma pesquisa (enquete) realizada 

com 200 mulheres, que teve seu foco entre mulheres majoritariamente entre 14 e 23 anos. 

Conjuntamente foram reunidos mais de 100 depoimentos sobre episódios de assédio. Para 

discorrer sobre o cenário judicial foram usadas as referências das leis citadas no artigo. 

A conduta do assédio 

Ao se abordar o assédio sexual um ponto essencial de se destacar é o fato de esse 

ato não se referir à sexualidade, e sim ao poder. A ideia de poder foi criada por meio da 

naturalização da disponibilidade do corpo feminino no espaço público, o que faz com que 

a compreensão da negativa feminina, e a ausência de reciprocidade de uma tentativa de 

aproximação sexual, não seja respeitada. 

O assédio sexual ocorre de diferentes maneiras. Ele pode ser falado ou insinuado, 

escrito, ou também por meio de ações e gestos. É apresentado como uma coerção, um 

constrangimento, ou até uma maneira de chantagem profissional, quando advindo de 

alguém hierarquicamente superior na relação laboral, considerando o ambiente de 

trabalho e o escolar. A marca dessa violência é um comportamento repetido e que é 

repelido, tornando-se angustiante para a mulher e a colocando em situações de apuro. 

A partir desses fatos foram elaboradas as seguintes perguntas, feitas para as 

mulheres por meio da enquete realizada: idade; a ocorrência ou não do assédio; a maneira 

como ele ocorreu; e o local onde o assédio teve sua maior frequência. 

Os dados mostraram o predomínio de mulheres de 13 a 18 anos, com 67%, seguido 

dos 33% das mulheres de 19 a 23 anos, e 1% das mulheres de 46 a 51 anos. A afirmação 

da ocorrência do assédio foi de 99% em contrapartida de apenas 1% das que afirmaram 
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nunca terem passado por esse tipo de violência. Para aquelas cuja resposta foi afirmativa 

na questão da ocorrência, a incidência teve resultados similares nas alternativas “assédio 

somente verbal” com 49% e “assédio tanto verbal quanto físico” com 50%. Já o assédio 

unicamente físico teve apenas 2% de respostas 

Os locais onde os assédios tiveram sua maior frequência: 
 
 

Rua 

Festas/baladas 

Escola/colégio/faculdade 

Transporte público 

Casa 

Trabalho 
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Analisamos, por meio da enquete, como o assédio é interpretado e a maneira como 

as mulheres se insurgem em relação ao mesmo. Quando perguntadas sobre o que 

pensavam a respeito de assédio cometido em locais públicos, descrito na pesquisa 

realizada como “assédio na rua”, 98% disseram o considerar perturbador e ofensivo, e 

somente 2% relatou o assédio como “normal/neutro”. 

Com relação às reações ao acontecido as respostas foram: 
 

 

Fugi/ Corri/ Sai de perto 
   

12% 

 
Reagi/ Respondi de volta 

    
21% 

 
Ignorei 

    
29% 

 
Fiquei quieta/ Sem reação 

    
22% 

 

 

 

A criminalização 

No Brasil o assédio sexual só foi considerado uma das formas de violência contra 

a mulher em 1995, por meio da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar 

a violência contra a mulher (popularmente conhecida como “Convenção de Belém do 

Pará”). Atualmente, o Código Penal Brasileiro dispõe de somente um crime chamado 

“assédio sexual” (ARTIGO 216-A). Contudo, não se trata do assédio cotidiano que 

engloba toda a esfera público-privada, mas somente uma figura muito específica, ocorrida 

 

    51   

   34  

  24   

 9    

3     
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apenas no contexto da relação de trabalho. Sua caracterização se dá por constrangimentos 

e ameaças com a finalidade de obter favores sexuais, feita por alguém que se favorece de 

posição hierárquica superior à vítima, ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, 

cargo ou função. 

No ordenamento jurídico brasileiro as contravenções penais nas quais atos que 

consistem em importunar alguém em lugar público, ou acessível ao público, de modo 

ofensivo ao pudor, onde o assédio é cometido através de palavras (de teor sexual), através 

de olhares e gestos, ou ainda se o agressor mostrar as partes íntimas em local público ou 

simular masturbação, sexo oral e outros, são, respectivamente “importunação ofensiva ao 

pudor” e “ato obsceno”, com penas respectivas de uma multa e pena de três meses a um 

ano. 

Dentre as dificuldades em denunciar esse tipo de crime está o reconhecimento do 

autor – por muitas vezes o crime ser praticado por desconhecidos –, a obtenção de provas 

e o desencorajamento diante da constante e habitual culpabilização da vítima. O atributo 

da vítima deter a culpa do crime ocorrido parte, principalmente, de questionamentos sobre 

seus comportamentos, vestimentas, local e horário onde estava na hora do episódio, a 

falta de companhia masculina, ações ou à falta delas, entre outros. Diversas mulheres que 

se percebem nessa situação de violência sentem culpa e medo e, devido a esses 

sentimentos, acabam por silenciar. 

Ao serem perguntadas sobre terem prestado queixa do assédio sofrido 93% 

disseram que não e somente 7% foram a delegacias prestar queixa. Para aquelas cuja 

resposta foi negativa, na questão do registro da queixa, quando questionadas do motivo 

para o qual, somente 160 das 186 mulheres com essa resposta, decidiram se justificar: 
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11 

18 
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“Não achei necessário” 

“Acontece tantas vezes que acostumei” 

“Não tinha provas ou coragem” 

“Não levariam a sério” 

“Preferi ignorar por ser considerado “normal” " 

"Não ia adiantar nada" 46 

Medo 

Vergonha 

 

Resultados e discussão 

Após a apreciação dos dados obtidos em campo, foi analisado um determinado 

padrão de conduta das vítimas. Entre esses padrões está a falta de credibilidade na ação 

judiciária, devido à ineficácia de levar as vítimas a sério, se tornando a principal causa do 

baixo índice de registros de ocorrência nas delegacias. As reações ao assédio que 

predominaram entre “não ter reação” e “ignorar o acontecido” são resultantes do medo 

por um retorno violento dos agressores. 

Considerações finais 

O propósito deste artigo foi o de apresentar, de forma preliminar, as vertentes, 

causas e consequências do assédio sexual. Além disso, também permitiu uma pesquisa de 

campo para obter dados mais consistentes sobre a violência contra a mulher, sua 

frequência no cotidiano destas, e sobre a variedade de opiniões que diferentes vítimas 

encaram sobre o mesmo acontecimento. 

Devido ao fato de a criminalização da violência contra a mulher ser recente no 

Brasil, tendo menos de três décadas vigentes, as penalidades e eficácia por parte da ação 

pública fazem com que a confiança nos mecanismos da lei seja ainda muito baixa. 

Entretanto, a importância do registro do ocorrido é crucial, não somente para a justiça ser 

alcançada para a vítima, mas também para fins de estatística, o que pode pautar políticas 

públicas e até mesmo ocasionar edição de leis mais firmes sobre o assunto. 

Independentemente da maneira como ele ocorra, o local, ou a gravidade em que 

aconteça, de acordo o instituído na lei, o assédio sexual é um problema evidente e 

cotidiano na vida das mulheres, e da mesma maneira como sua presença é constante, os 
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debates e levantamentos desse assunto devem ser presentes na mesma intensidade, para 

que esse impasse diminua, soluções sejam encontradas, e o problema pare de afligir a 

vida de tantas mulheres 
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Resumo 

É notável o quanto a tecnologia avança cada dia mais, com isso o interesse por essas novas 

ferramentas vai surgindo assim como a vontade de entender esse processo de adaptação. Ao 

assistir a série Black Mirror é inevitável não querer se aprofundar no assunto, ainda mais quando 

a série critica e mostra um lado que pode virar a ser a sociedade contemporânea, baseado nisso o 

trabalho vai abordar o tema do imaginário sobre tecnologia fazendo uma análise da realidade 

virtual na série e sua possível utilização publicitária. 

Palavras-chave: imaginário; realidade virtual; persuasão; Black Mirror; publicidade. 

Introdução 

Este estudo busca analisar o imaginário acerca da realidade virtual na cultura 

contemporânea, contexto que aparece na série Black Mirror que será estudada nesta pesquisa. 

Dentro do imaginário sobre tecnologia, persuasão e jogos – um dos conteúdos da série Black 

Mirror - o tema realidade virtual pode ser relacionado com aspectos sobre o comportamento do 

consumidor, ampliando as imagens que as pessoas fazem sobre o futuro das formas como o 

consumo vai se desenvolver mostrando que a realidade virtual atua como elemento persuasivo. 

Para o estudioso francês Gilbert Durand (1989) a imagem é a matéria de todo o processo 

de simbolização e fundamento da consciência na percepção do mundo. O imaginário é a 

capacidade individual e coletiva de dar sentido ao mundo, é um conjunto relacional de imagens 

que dão significado a tudo que existe. Isso pode ser relacionado com o fato das pessoas ainda se 

assustarem com essa nova tecnologia de realidade virtual que será abordada mais profundamente 

com o desenvolvimento da análise. 

Devemos levar em conta que vivemos em meio a uma sociedade que busca por emoções, 

e com o lançamento de jogos com realidade virtual, as pessoas têm a oportunidade de mexer com 

o seu imaginário, de fazer com que todos os signos presentes no jogo façam sentido e transmitam 

sensações a eles. 

Em relação a realidade virtual pode se dizer que se trata de uma nova tecnologia que 

utiliza softwares que simulam objetos “reais”, sons e outras sensações. Podemos definir como 

realidade virtual uma imersão a simulação da realidade, num ambiente tridimensional, usando um 

software interativo você pode ter a experiência controlando os movimentos do seu corpo. A 

mailto:marina.strumiello@gmail.com
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pessoa que está em meio a esse equipamento pode olhar 360 graus para obter informações 

completas do ambiente virtual em que está. 

Exemplificando isso, os irmãos Lumière, que foram inventores do cinematógrafo (1892 

na França), 32tiveram sua primeira exibição pública comercial de filme (1895) conhecida como 

“o dia que a plateia fugiu da sala acreditando que o trem saia da tela”. Nada mais nada menos do 

que vivemos hoje, essa magia do imaginário, essa junção de signos, significantes e significados 

mexem com todos os nossos sentidos, e atualmente vivemos isso com os novos jogos de realidade 

virtual. Muitas pessoas que experimentam os jogos pela primeira sentem que realmente estão 

fisicamente no campo virtual. Existem jogos de montanha russa ou escalada onde pessoas 

realmente caem no chão por acreditarem, imaginarem, que estão caindo. Ou seja, sempre a 

tecnologia vai estar a desenvolvimento de mexer com os nossos sentidos sensoriais e potencializar 

as emoções. 

Ainda não é algo do dia a dia da cultura contemporânea participar de jogos com realidade 

virtual, no entanto se torna um grande atrativo para a experimentação desse novo produto. Com 

isso cabe discutir como as pessoas imaginam a utilização desta tecnologia em seu dia a dia. 

Dentro do contexto comunicação, para Jowett e O’Donnell (1999, p.6), “a propaganda é 

a tentativa deliberada e sistemática de moldar 

percepções, manipular cognições e direcionar 

comportamentos a fim de alcançar uma resposta 

que promove a intenção desejada pelo 

propagandista”. É também definida como 

“qualquer mensagem destinada a formar, 

reforçar ou alterar as respostas dos outros” 

(MILLER, 1980, apud KLUCHAREV, SMIDTS e FERNÁNDEZ, 2008, p.12) pode impactar no 

processo de decisão dos consumidores. De acordo com a forma pela qual são abordados ou como 

recebem as mensagens comunicando sobre um novo produto ou serviço, eles podem tomar 

decisões completamente opostas no momento de uma compra. Persuasão é uma estratégia de 

comunicação que utiliza de recursos lógicos-racionais ou simbólicos por sua vez para induzir 

alguém a aceitar uma ideia, uma atitude ou realizar uma ação. Emprega argumentos com o 

propósito de conseguir que outros indivíduos adotem certas linhas de pensamento, teorias ou 

crenças na série de ficção. 

 

 

32 http://lounge.obviousmag.org/bibliotela/2014/03/ha-119-anos-os-irmaos-lumiere-exibiram-o-primeiro- 

filme-ao-grande-publico-dando-inicio-a-magia-do-ci.html 

http://lounge.obviousmag.org/bibliotela/2014/03/ha-119-anos-os-irmaos-lumiere-exibiram-o-primeiro-
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Nesta perspectiva a série Black Mirror, tem como evidencia a importância do mexer com 

o imaginário. Podemos ter como objeto de análise como funciona essa potencialização do 

imaginário e como a persuasão aparece como a oferta de se jogar o jogo mais realista do mundo, 

utilizando seus medos para torná-lo mais emocionante e fazer com que o imaginário te remeta a 

realidade. Realiza isso com projeções realistas, tiradas da mente do jogador, utiliza de sons 

fazendo com que recrie sensações na sua mente. 

Não podemos deixar de abordar sobre a teoria social. Levando em conta os pensamentos 

do teórico cultural Stuart Hall (1990) que estudava o comportamento e identidade cultural na pós- 

modernidade. Ele chama atenção para a “crise de identidade” onde as pessoas se sentem 

deslocadas por conta das transformações da sociedade ocorridas em escala global. Na série Black 

Mirror, podemos perceber que a sociedade retratada na série ainda está em processo de 

conhecimento e estudos sobre a realidade virtual assim como “na vida real”. Com essa tecnologia 

de realidade crescendo, o debate precisa avançar, criando hipóteses e pesquisando sobre como 

isso vai afetar a sociedade em que vivemos por conta de nossa cultura. 

Sobre a presença de realidade virtual como signo no imaginário midiático. 

 
Ainda sobre a série, é preciso enfatizar que se trada de uma série de televisão britânica 

que atualmente faz muito sucesso no Brasil, após ser inserida no catálogo da Netflix, por conta 

de ser inteligente e intrigante. Charlie Brooker apresenta temas de ficção especulativa, de forma 

satírica, sobre um futuro próximo que examina a sociedade contemporânea relacionando com as 

consequências imprevistas das novas tecnologias. 

A série pode ser considerada influenciadora de novas tecnologias, mais especificamente 

o segundo episódio da terceira temporada, “Versão de Testes”, que mostra sobre um videogame 

que utiliza dos medos contidos em nossos cérebros para nos amedrontar e tornar o jogo mais 

emocionante. 

A compra de jogos que proporcionam ao cliente experiências cada vez mais realista são 

tendência para o futuro. 

Com esses problemas e críticas a sociedade 

contemporânea, esse estudo busca entender a 

abordagem que Black Mirror faz ao tema de 

potencializar o imaginário das pessoas. Na série 

vemos a sociedade retratada em processo de 

conhecimento e estudos dessa nova tecnologia que 

interfere e influencia no sensorial e não só no visual. 

Com essa tecnologia de realidade virtual devemos nos perguntar mais a afundo o quanto isso 
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interfere nas relações pessoais na sociedade contemporânea. A que nível essa tecnologia pode 

mexer com o nosso imaginário através de signos cheios de significantes e significados. 

Relacionando com o lado de comunicação o estudo será direcionado ao quão persuasiva 

essa realidade pode ser para o consumidor. Essa estratégia utiliza de recursos lógicos-racionais 

ou simbólicos que por sua vez induzem as pessoas, no entanto nesse contexto a ser estudado 

aborda a análise de realidade virtual como uma possível utilização publicitaria. 

É evidente que a série Black Mirror critica a sociedade contemporânea e de certa forma 

enfatiza seus problemas. Vivemos num mundo rodeado por tecnologias, celulares, televisões, 

computadores e usualmente não os vemos como uma ameaça. Na série podemos repensar sobre 

como usamos essa tecnologia e se são a nosso favor ou a favor de outros. As pessoas pouco a 

pouco estão perdendo o senso das coisas, por exemplo, muitas pessoas não conseguem viver sem 

os celulares, precisam sempre estar divulgando o quanto estão felizes e a serotonina é liberada o 

quanto mais likes tiver em algo divulgado. As pessoas buscam reconhecimento por coisas 

aleatórias, buscam ser conhecidas, buscam por emoções que o dia a dia não traz. 

Hipótese 

 
Como hipótese principal é preciso entender que estamos em fase de adequação a essas 

tecnologias de realidade virtual que cada vez mais fazem parte do nosso dia a dia, a cultura 

contemporânea aos poucos irá se acostumar com essas novas tendências de meios de comunicação 

mais tecnológicos e realistas. 

Logo a hipótese que trabalhamos para esses problemas apresentados acima é de que a 

realidade virtual, potencializando o imaginário, também pode ser um elemento persuasivo na 

publicidade e propaganda. 

As pessoas ainda estão em processo de adaptação a essa nova tecnologia, no entanto 

podem surgir diversos problemas em meio a essa adaptação como relações sociais. 

Em Black Mirror a realidade virtual funciona com o intuito de potencializar o imaginário 

e a persuasão aparece como a oferta de se jogar o jogo mais realista do mundo, utilizando seus 

medos para torná-lo mais emocionante e fazer com que o imaginário te remeta a realidade. 

Podemos traze isso para a vida real e realmente ver o quão interessante pode ser mexer dessa 

forma com o imaginário. 
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Resumo 

 

Em uma realidade de crise econômica, na qual as pessoas tendem a cortar gastos altos e 

supérfluos, as marcas precisam entender como seus clientes percebem os produtos e 

pensar em estratégias de construir a lealdade em suas mentes. A marca em questão é a 

Mr. Cheney, famosa por seus cookies e por seu preço alto em relação aos concorrentes. 

No entanto, seu valor de marca é percebido de modo a fazer seus clientes os mais fiéis 

possíveis. 

 

Palavras-chave: marca; lealdade; cookie; preço; Mr. Cheney. 

 

 
Introdução 

É comum todas as pessoas elegerem alguma marca como a melhor em algum 

produto ou segmento. A Mr. Cheney é um exemplo claro de preferência quando se trata 

de doces, mais especificamente, cookies. No entanto, em um cenário de crise, em que as 

pessoas diminuem seus gastos, o que as incentiva a continuarem pagando mais caro por 

esse produto? 

Com base nisso, a pesquisa teve como foco investigar como é criada a lealdade 

dos clientes da marca em questão e qual é seu valor percebido. Segundo Mowen e Minor 

(1998): 

A lealdade pode ser definida como o grau em que o cliente possui uma atitude 

positiva, apresenta comprometimento (vínculo emocional) e pretende continuar 

comprando no futuro. 

Porém, não é possível afirmar que os clientes são fiéis apenas por um vínculo 

emocional, levando em conta que há características racionais e quantitativas importantes 

e expressivas em seus produtos. Um pensamento que concretiza esse raciocínio é de 

Aaker (1998), o qual considera que a lealdade assume um papel fundamental no brand 

equity e que a sua relação com as outras dimensões não é plenamente estabelecida. 

Salienta que, em alguns casos, a lealdade poderia surgir, principalmente, da qualidade 

mailto:anabeatriz_nv@outlook.com
mailto:elisa_ss98@outlook.com
mailto:femartinscoelho1@gmail.com
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percebida. Baseado nisso, é plausível que exista a correlação entre a lealdade e a 

qualidade percebida e que sustenta lealdade sobre a lembrança/associações da marca. 

 

A pesquisa de como a lealdade é construída é importante para analisar qual é a 

posição da marca no mercado e como ela é percebida por seus clientes. Também ajuda a 

analisar quais os pontos mais fortes e mais fracos da marca, indicando o que poderia ser 

melhorado para aumentar essa questão de valor percebido, juntamente com uma maior 

concretização de qual a mensagem a Mr. Cheney quer passar. 

 

Justificativa 

 
O que nos motivou a essa pesquisa foi a questão do cenário de crise econômica, 

em relação ao consumo da marca Mr. Cheney, que, segundo a nossa opinião, apresenta 

um custo alto em seus produtos. Essa situação nos fez pensar em como é construída a 

lealdade dos clientes em relação à marca mesmo em um cenário de crise. 

 

Objetivo 

Para a realização dessa pesquisa, o objetivo primário teve como foco descobrir o 

que torna os clientes da marca Mr. Cheney tão leais mesmo pagando mais caro por seus 

produtos, comparados ao mercado. 

Com base nisso, os objetivos secundários procuraram entender quais são as 

premissas do perfil dos consumidores da marca (gêneros predominantes, faixa etária, 

tempo de consumo, descoberta da marca, renda do consumidor e escolaridade); quais 

produtos são mais consumidos, o grau psicométrico em relação ao acompanhamento dos 

consumidores nas redes sociais da marca e à recomendação para outras pessoas. 

 
Métodos de pesquisa 

 
Esta pesquisa tem como foco uma investigação de cunho exploratório, interessada 

em conhecer o fenômeno da lealdade face ao consumo de uma marca de produtos 

originalmente norte-americanos. Como é uma pesquisa inicial, a ênfase da pesquisa ainda 

é compreender o comportamento do consumidor desta marca. Além do mais, pela falta 

de algum outro estudo paralelo e anterior ao proposto, foram utilizados dados primários. 
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O desenvolvimento da pesquisa foi por meio de métodos quantitativos, ou seja uma 

pesquisa racional com a aplicação de um questionário, nesse caso virtualmente, para um 

determinado número de pessoas. 

 

Resultados 

Como resultados, a pesquisa obteve informações cruciais do perfil 

comportamental dos consumidores e características da marca Mr. Cheney, as quais 

contribuíram para a conclusão de como a lealdade da marca é construída. 

Seus clientes, em grande maioria heavy consumers , dado que 61% da amostra 

consomem doces todos os dias, conheceram a marca nos pontos de venda, sendo em 

quiosques dentro da faculdade até em shoppings – 73% das respostas. Isso indica que a 

comunicação física e visual da marca é atrativa ao público, sendo positivo para a 

construção de valor percebido. No entanto, ao serem questionados sobre o grau de 

acompanhamento da Mr. Cheney nas redes sociais, 93% dos consumidores negam 

completamente algum vínculo com essa atitude. Não há comunicação forte da marca em 

quaisquer mídias sociais, sendo algo negativo para seu nome, uma vez que as pessoas 

tendem a ficar cada vez mais conectadas. 

Além de conhecida por seus produtos, a marca tem uma questão muito 

significativa ao comparada com sua concorrência: o preço. Por isso, a pesquisa também 

levantou esses dados e concluiu que o preço é uma característica a qual contribuiu para a 

diminuição da frequência de compras, visto que 37% concordaram e 34% concordaram 

totalmente com atitude, ainda mais em um cenário de crise econômica, como o Brasil está 

passando. Contudo, esse problema não atinge a percepção de valor de seus clientes, uma 

vez que em todas as perguntas realizadas em relação ao sabor e qualidade dos produtos 

da Mr. Cheney obtiveram ótimos índices. 51% da amostra concordaram totalmente com 

a frase “Eu acredito que os cookies da marca são diferenciados pelo sabor de uma forma 

positiva” e “Mesmo com o preço alto, a Mr. Cheney ainda está entre meus favoritos”; 

52% com a frase “Os produtos da Mr. Cheney atenderam às minhas expectativas em 

relação ao sabor”, sendo apenas 1% contrário à situação. Além disso, quando 

questionados qual é a palavra que define a marca, o maior resultado foi o sabor (36%), 

seguida de qualidade (16%). 

Depois de analisar todas as respostas, é perceptível que não é a comunicação, o 

atendimento e muito menos os preços que criam consumidores tão fiéis à marca, mas sim 
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o sabor e a qualidade dos produtos, que são incomparáveis a quaisquer concorrentes. É 

isso que torna a marca Mr. Cheney tão querida pelos amantes de cookie. 

 

Considerações finais 

 
Não há dúvidas de que a qualidade e o valor percebidos da marca Mr. Cheney são 

pontos muito fortes e expressivos para a criação da lealdade dos consumidores. Porém, 

em uma sociedade que tende a se reinventar a cada minuto, por meio do mundo digital, 

ignorar o fato de que esses consumidores não têm quaisquer vínculos com as mídias 

sociais da marca é um erro enorme. 

 

Redes sociais, digital influencers, criadores de conteúdo. As marcas estão se 

inserindo nesse mundo digital e seguindo essa tendência para fazerem parte do top of 

mind de seu público. A marca estudada possui uma ótima reputação ao olhar de todos, e 

isso deve ser aproveitado para a geração de conteúdo nas redes sociais. No entanto, esse 

conteúdo tem que ser estudado, planejado por meio de um plano de comunicação, para 

que seus customers tornem-se promoters. Além disso, é importante para possivelmente 

gerar uma maior conversão de leads qualificados. 

 

A comunicação da Mr. Cheney tem potencial para ser funcional, ela é o diferencial 

no universo dos doces, principalmente dos cookies e isso a torna única, fazendo com que, 

mesmo pelo preço mais caro, as pessoas a escolham ao invés de algum outro concorrente. 
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Resumo 

 
O presente paper tem como objetivo elucidar a aplicação de conceitos de branding numa visão de 

localidade (neste caso, num país - country branding) e evidenciar como sua boa aplicação pode 

trazer resultados positivos em esferas econômica, social e principalmente mercadológica. As 

campanhas de branding da Colômbia servirão como caso exemplo para melhor compreensão do 

tema. 

Palavras-chave: branding, country branding, América Latina, Colômbia, place branding, 

storytelling. 

Introdução 

 

Durante todo o processo de expansão dos estudos em comunicação, o estabelecimento de 

um sistema que compreenda e avalie noções de imagem e os diálogos entre marcas e 

público se torna peça chave em diversos estudos. Índices, rankings, pesquisas e estudos 

tentam compreender o universo do branding e quantificar qualidades atribuídas a 

companhias de bebidas, tecnologia, entretenimento, entre outros. Conectar uma marca (e 

isso inclui ideias, características, histórias, cores, nomes) a sua respectiva organização e 

gerenciar todos os movimentos comunicacionais possui uma relação direta e intrínseca 

ao seu movimento dentro de um mercado ou esfera econômica. 

Antes de mais nada, é necessário trazer o conceito de branding. Busca-se este conceito 

nas palavras de Philip Kotler: 

Branding significa dotar produtos e serviços com o 

poder de uma marca. Está totalmente relacionado a criar 

diferenças. Para colocar uma marca em um produto, é 

necessário ensinar aos consumidores quem é o produto 

batizando-o, utilizando outros elementos de marca que 

ajudem a identificá-lo bem como a que ele se presta e 

por que o consumidor deve se interessar por ele. 

(KOTLER, 2005: 269/270). 

mailto:valteradspereira@gmail.com


441 
 

O conceito de branding é comumente aplicado em organizações de todos os três 

setores, mas o compreensão de um país ou lugar como marca é um tanto quanto nova. Os 

estudos de country branding são poucos comparados ao que se pesquisa na área, porém, 

alguns recentes casos obtiveram sucesso e estimularam ainda mais a produção científica 

deste tema e impulsionaram agências, governos e empresas a pensar conjuntamente em 

estratégias de marca para tornar países mais relevantes. 

Contexto histórico e social 

 
A década de 1990 foi marcada por índices alarmantes de violência na Colômbia. O país 

era dominado pelos cartéis de drogas, e cidades como Medellín e Cali se tornaram “cidades-sede” 

dos maiores cartéis do país na época. Com seu início na década de 1980 e apogeu na década de 

1990, os grupos do narcotráfico ameaçavam a ordem pública colombiana e atuaram como uma 

forma de quarto poder. O domínio do narcotráfico marcou a história do país naquela década e 

trouxe índices alarmantes para o país: só em Medellín, a média de homicídios era de 440 para 

cada 100 mil habitantes - a média mundial se encontrava em torno de 10 homicídios para 100 mil 

habitantes. A cidade foi considerada pela revista Time como a mais violenta do mundo, em 1988. 

A onda de violência e domínio do narcotráfico, que teve início na década de 1940, manteve a 

Colômbia na posição de um dos países mais desiguais e violentos do mundo. Em 1992, após 

pedido de ajuda do governo colombiano aos Estados Unidos, uma operação para conter a onda de 

violência deu início. Em 1993, Pablo Escobar, maior narcotraficante colombiano, foi morto. As 

iniciativas para reviver a Colômbia tiveram, então, mais força. 

Os primeiros anos da década de 2000 foram de reorganização e incentivo à 

reabilitação do país. Projetos governamentais para fortalecer a educação, a reurbanização 

e a cultura foram desenvolvidos em Medellín e a cidade viu seus índices de violência e 

criminalidade despencarem. A taxa de homicídios caiu para 40 a cada 100 mil habitantes. 

Foi quando, em 2012, a cidade foi considerada a mais inovadora do mundo pela ONG 

Urban Land Institute. 

A construção da marca “colômbia” 

Após as iniciativas sociais e econômicas que reduziram os índices de violência 

colombianos, aumentaram o acesso à educação e trouxeram novas políticas culturais, viu- 

se necessário reconstruir a imagem de um país visto como perigoso e nada atrativo para 

turistas e investidores. Era necessário comunicar a mudança no país para o resto do mundo 

e, para isso acontecer, esforços de comunicação começaram a existir a partir de dentro do 

país. A iniciativa “Vive Colombia. Viaje por ella.” (“Viva a Colômbia. Viaje por ela.”) 
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Foi uma estratégia que influenciava o turismo doméstico, promovido através do 

estabelecimento das denominadas “rotas seguras”, que mostravam o momento de 

segurança vivenciado pela Colômbia. Tal estratégia deu aos colombianos a confiança 

necessária para viajar dentro do país. Estes crescentes níveis de segurança favoreceram o 

posicionamento internacional da Colômbia como um país turisticamente atrativo. O país 

também trabalhou iniciativas de proteção à sua biodiversidade e investimentos em 

infraestrutura para recepção de turistas foram feitos, além de mudanças para tornar a 

obtenção de visto turístico mais fácil. Então, com mudanças efetivas em segurança e 

infraestrutura, o país pôde começar a investir em uma campanha e estratégias de 

comunicação. 

Em 2002, uma identidade nacional de marca (com esforços em negócios, cultura, 

relações diplomáticas e turismo) foi pensada, desenvolvida e aplicada: “Colombia Es 

Pasión” (“Colômbia É Paixão”). A imagem de um coração demonstrava a característica 

apaixonada e acolhedora do povo colombiano, além de trazer elementos que remetiam à 

um dos ícones colombianos: seu café, um dos mais exportados do mundo. Foi um esforço 

visual simples, claro e bastante objetivo e eficaz na sua mensagem. 

Em uma estratégia ousada, a Colômbia decidiu não esconder o seu passado 

conturbado e violento e lançou a sua marca turística: “Colombia, el riesgo es que te 

quieras quedar” (“Colômbia, o risco é querer ficar”). Foi uma iniciativa corajosa para 

transformar sua imagem negativa e mostrar os pontos positivos agora vivenciados pelo 

país. A noção de risco foi mudada para indicar algo positivo e levou as pessoas a 

considerarem visitar o país, num convite que trazia a ação de arriscar como algo positivo 

e até humorado. Este movimento só foi assertivo e realmente funcionou pois ele 

representava a verdade: que a Colômbia realmente tinha se tornado um país mais seguro 

e atrativo turisticamente. Como resultado: o número de visitantes dobrou entre 2003 e 

2008; seus índices de exportação cresceram 150% (2002 - 2007); a taxa de desemprego 

caiu em 29% (2002 - 2007); a ocupação hoteleira aumentou em 32% (2002 - 2007); o 

índice de confiança da população colombiana cresceu em 75% (2002 - 2007). 

Conclusão 

 

A comunicação e o branding tiveram um importante papel na retomada da 

Colômbia como um país atrativo para investidores e turistas. O processo de comunicação, 

iniciado de dentro para fora, reconstruiu a imagem do país como uma nação segura para 
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turistas, interessante para investidores e motivo de orgulho para seus cidadãos. A 

atribuição de uma narrativa que conseguisse renovar a imagem da Colômbia em contextos 

externos e internos foi peça central de uma série de atividades comunicacionais que 

afetaram positivamente o desenvolvimento da economia do país. 

Desde a campanha “Colombia Es Pasión” o país continua trabalhando e dirigindo 

esforços em estratégias de country branding para posicionar constantemente sua marca. 

Hoje, o país trabalha com duas frentes: “The Answer Is Colombia” (“A Resposta É 

Colômbia”) e “Colombia Es Realismo Magico” (“Colômbia É Realismo Mágico”) Não 

coincidentemente, outros países latinos como o México e Peru também vêm definindo, 

trabalhando e propagando suas imagens - através da criação de logomarcas, slogans e 

frases de atribuição, propagandas e planos de comunicação direcionados para seu 

desenvolvimento econômico. 

Apesar de ser algo bastante novo em se tratando de comunicação e marketing, o 

country branding já se mostrou como uma estratégia interessante para países que querem 

redirecionar sua reputação ou, até mesmo, explorar a imagem já percebida por seus 

cidadãos e outros países. Por fim, é importante notar que esta estratégia só vale a pena e 

tem um efeito positivo se o país comunica a realidade local com verdade e permanece 

conectado à sua essência de marca. 
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Resumo 

O trabalho a seguir pretende analisar a relação entre o hiperconsumo e a relação da 

Felicidade Paradoxal na terceira fase do consumo descrita por Lipovetsky. Esse estudo 

será baseado no comportamento dos consumidores em geral que são influenciados por 

publicidades que estão em um estágio extremamente emocional por se deixar levar pela 

compra impulsiva. Lypovetsky foi escolhido para ser a base desse trabalho, pois analisa o 

assunto do hiperconsumo e sua relação com a questão da felicidade. Trata-se exatamente 

da associação, entre o elo do produto, publicidade e consumidor que será abordado como 

foco do trabalho. 

 

Palavras-chave: Hiperconsumo, Felicidade Paradoxal, Publicidade 

 

 

 
Introdução 

O mundo passa por um processo de globalização que se acelerou à partir do final 

do século 20 e início do século 21, onde a sociedade se torna cada vez mais individualista 

e influenciável por discursos emocionais da publicidade, o que faz com que esses 

indivíduos desenvolvam um hiperconsumo. A partir dessa reflexão, esse projeto de 

pesquisa pretende analisar a relação entre a ideia que o ser humano está se tornando 

impulsivo e hiperconsumista por conta da velocidade das novas tecnologias da 

comunicação e influências da publicidade contemporânea que está trazendo para o 

consumidor estratégias que pretendem despertar novas sensações, através de experiências 

diferentes, resultando em um novo comportamento. 

Após a revolução industrial, houve uma grande mudança mundial, onde todo o 

mundo passou por um grande avanço tecnológico facilitando então as questões de 

consumo, pois houve o desenvolvimento de mercados virtuais. Por conta desses fatores, 

esse processo desenvolveu o indivíduo hiperconsumista. Na visão de Lipovetsky, 

segundo estudos e analise do livro Felicidade Paradoxal (2007), o comportamento da 

sociedade mudou perante o consumo. Os novos consumidores ampliaram as compras por 

impulso. O consumo deixa de viver por necessidade, passa a viver por status, e agora vai 

se transformando para um consumo de prazer por experiência. 
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As empresas procuraram entender esse novo comportamento e perceberam que o 

consumidor está muito mais sensível ao meio. Eles se deixam levar facilmente por 

publicidades onlines bem-criadas, como novas campanhas que são divulgadas em redes 

sociais, merchandising em sites, promoções, entre outras estratégias. 

Entretanto o indivíduo passa por um processo na qual seu desejo se transforma em 

necessidade momentaneamente e realizara então a compra impulsiva. No momento em 

que o indivíduo se apega à determinado desejo, passará por um estágio de felicidade sem 

explicação e pode-se entender que Felicidade Paradoxal é uma felicidade passageira, feito 

o consumo, entrelaçada nesse meio efêmero na qual vivemos. 

Atualmente a facilidade de compra e acesso aos produtos é extremamente prático 

e rápido. As empresas aproveitaram essa oportunidade e desenvolveram um método para 

que seus consumidores fizessem compras online. Ao analisar que a sociedade fica mais 

de 90% do seu dia conectada a redes sociais, as empresas aproveitaram e criaram contas 

para suas marcas e por estratégia divulgam novas coleções de produtos, promoções, 

vídeos publicitários, atividades e jogos de interação para todo o seu target. Dessa forma 

essas empresas conseguem conquistar e induzi-los a compra online, onde elas 

disponibilizam seu site ou páginas de rede sociais para a venda de um determinado 

produto na qual foi divulgado. 

Há um mundo das qualidades puras, um mundo das percepções. Há um mundo 

das coisas reais, um mundo das reações, que se caracteriza pela secundidade, 

e um mundo das representações, das leis, do simbólico. (OLVIDAR, 2011, p. 

81). 

Pode-se concluir que o público dessas empresas passa a ser atacado por uma 

severa publicidade enfatizando então a sua marca durante todo o momento para que ela 

fixe em sua cabeça. No off-line as empresas procuraram outras estratégias de 

comunicação mexendo então com os 5 sentidos do consumidor, induzindo-o para 

despertar seus desejos de compras e transforma-los novamente em uma grande 

necessidade. 

Atualmente o indivíduo busca, mais que o status através da marca, procura, sim, 

o prazer, a experiência e o conforto. A construção da identidade e da segurança desses 

indivíduos, se dava por estar bem posicionada perante a sociedade, mas agora se liga ao 

prazer instantâneo do consumo, o que lhe dá, segundo Lipovetsky (2007) uma Felicidade 

Paradoxal. 

A sociedade de consumo tem como base de suas alegações a promessa de 

satisfazer os desejos humanos e um grau que nenhuma sociedade do passado 
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pôde alcançar ou mesmo sonhar, a promessa de satisfação e permanece 

sedutora enquanto o desejo continuar insatisfeito” (BAUMAN, 2008, p. 63) 

 

Justificativa 

Acredita-se que o consumo faz parte da vida do ser humano contemporâneo e a 

partir dessa ideia pretende-se analisar o comportamento e as características que induzem 

eles a uma compra assustadoramente impulsiva. Iremos então compreender seus hábitos 

de consumo e as relações com a visão dos três períodos do consumo de Lipovetsky. Essa 

análise se faz necessária, pois poderá auxiliar pesquisadores a compreender melhor os 

hábitos de consumo contemporâneo, poderá apresentar teorias que avaliam o que se 

denomina hiperconsumo, além de ser um estudo que poderá auxiliar profissionais de 

comunicação na compreensão dos fenômenos de consumo, tudo isso poderá auxiliar a 

produção publicitaria a desenvolver-se de maneira mais eficiente diante do novo 

consumidor que surge na contemporaneidade. 

Problemas de Pesquisa 

 

• Qual a relação entre o consumidor e as influencias da tecnologia perante a 

compra? 

• De que forma o consumidor se deixa levar pela compra? 

• Qual é o efeito e a influência da publicidade? 

• Qual a relação entre felicidade paradoxal e hiperconsumo? 

 
Objetivo principal 

Identificar o principal motivo pelo qual a sociedade vem se tornando cada vez mais 

emocional e hiperconsumista. 

 
Objetivos secundários 

 

• Analisar o comportamento da sociedade 

• Analisar a influência da tecnologia perante a publicidade e identificar qual ponto 

que mais afeta no consumidor. 

• Entender a relação entre o hiperconsumo e a publicidade nas mídias 

 
Hipótese 

 

O ser humano está desenvolvendo um hiperconsumismo por conta influencias da 

Publicidade contemporânea que busca oferecer novas experiências e atingir o consumidor 
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com discursos emocionais. 

 
Metodologia de Pesquisa 

Para desenvolver essa pesquisa pretende-se utilizar o método bibliográfico, teórico, e 

exploratório de levantamento e revisão da literatura, principalmente dos textos de 

Lipovetsky. Além desse método pretende-se realizar uma pesquisa de campo, onde 

através de entrevistas qualitativas e quantitativas será possível definir os hábitos e 

comportamentos do consumidor perante o consumo que os levam ao hiperconsumo. Por 

isso a pesquisa será teórica, com uma revisão das teorias utilizadas, e exploratória, 

buscando demonstrar as características do fenômeno estudado, sugerindo interpretações 

e novas ideias. 

Referencial Teórico 

Pretende-se nessa pesquisa analisar as relações entre marcas, produtos, tempo 

efêmero e o comportamento dos consumidores através da teoria Gilles Lipovetsky. Para 

essa pesquisa será analisada o comportamento do consumidor na visão de lipovetskyl. 

Para isso serão utilizados os conceitos explicados, dos teóricos e psicólogos onde eles 

analisam a sociedade do hiperconsumo. 

 
Como a publicidade influencia à compra impulsiva de uma sociedade muito mais insegura 

emocionalmente, individualista e sensível. Essa análise será baseada nos estudos e 

métodos relacionados ao campo da psicologia do consumo das análises de Ivan Pavlov e 

a visão de Gilles Lipovetsky sobre a sociedade do hiperconsumo, bem como será 

destacada a relação entre o comportamento do homem em relação as novas estratégias de 

publicidade que levarão hiperconsumo. Durante a pesquisa serão feitos levantamentos 

bibliográficos e estudos de casos á partir da do estudo do comportamento do consumidor 

e comparar a classificação de Lipovetsky ao comportamento dessas deles em relação a 

publicidade e tecnologia atual. Toda essa análise será desenvolvida perante a sociedade 

do hiperconsumo. 

Considerações finais 

 
A sociedade está se deixando levar pela tecnologia e infelizmente esse processo 

que os indivíduos estão passando por ser tão sensíveis e emocionais ao meio só tende a 

crescer. Logo a publicidade irá se fortalecer com suas técnicas para desenvolver ainda 

mais o hiperconsumismo nesse mundo tão capitalista na qual vivemos. Pensar na 
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possibilidade desse meio piorar é extremamente negativo, pois isso implicará em 

resultados péssimos, desenvolvendo então seres humanos ainda mais superficiais, 

diversas doenças emocionais e impulsão para compras e eles quererem estar seguindo e 

dentro do padrão onde a sociedade impõe nesse mundo tão alienado. 



449 
 

Referências 

 
DUGNANI, Patrício. O Profano e o Sagrado no Barroco e na Pós-modernidade. 

Dialogos: set-dez 2015, Vol. 19 Issue 3, p1141-1159. 19p. 

LAVER, James. A Roupa e a Moda: Uma história concisa. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2006 

LIPOVETSKY, Gilles. A Felicidade Paradoxal: ensaio sobre a sociedade de 

hiperconsumo. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 

MCCRACKEN, Grant. Cultura e Consumo. Rio de Janeiro: Maud, 2006. 



450 
 

Crítica Cinderella at the kitchen fire 

Paula Reinaux de SÁ 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

Alunos: Paula Reinaux de Sá - E-mail: paula.sa.reinaux@gmail.com 

Orientador: Prof. Ms. Arthur Morton 

 

 

Introdução 

 
Minha primeira visita ao Museu de Arte de Dallas não poderia ser melhor. Já 

estive em museus antes, mas desta vez era diferente. Fiz uma pesquisa pessoal da minha 

pintura favorita. Entre todas as obras-primas, apenas uma ficou presa em minha mente. 

Foi Thomas Sully, "Cinderella at the Kitchen Fire" 1843, óleo sobre tela. 

 

 
Desenvolvimento 

 

O foco principal desta pintura é a menina Cinderela, no meio da cena. Tem tons 

claros como rosa, marrom, branco e cinza. Esses tons são todos tons quentes, que trazem 

sentimentos de lar, fogo e tristeza. Ela está separada das outras garotas, o que também 

ajuda a trazer o sentido de solidão. Primeiro, todos os itens estão fortemente separados 

uns dos outros, por isso parece estar desconectado da casa. Embora a garota pareça estar 

em um lugar sujo, sozinha e no chão, ela tem uma expressão de felicidade em seu rosto, 

apesar da situação, ela continua sendo amável e feliz por dentro. A pintura faz com que 

você sinta a solidão, mas ironicamente também traz uma sensação de esperança e 

felicidade. 

Além disso, o autor usa detalhes precisos sobre Cinderela, mas sobre as meninas 

no segundo plano e a casa, ele usa pinceladas para minimizar a importância e, portanto, 

toda a atenção é direcionada para a Cinderela que enfatiza sua juventude, inocência e 

beleza. Sully joga com espaço, contorno e diferentes cores naturais para fazer o 

espectador se sentir bem, dando à pintura um intenso senso de atrativo e calor estético. 

Thomas Sully tentou usar cores mais escuras como o marrom para criar uma 

barreira entre a primeira cena proeminente da Cinderela e o fundo das irmãs. 

Essa tentativa de separar as duas cenas me causa uma sensação de exclusão. As 

irmãs postiças estão no fundo numa realidade completamente diferente. Estão vestindo- 
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se e são representadas com grande clareza e luz, mostrando a felicidade que eles sentem 

para ir ao baile. Por outro lado, a Cinderela é representada no escuro à parte da felicidade 

e proibida de ir. Mas estar no escuro não tira a luz que vem dela. 

Eu também notei o gato e como ele representa a inocência e o bem na menina, 

ela está acariciando o animal com bondade, criando uma sensação mais pacífica, que 

mantém o equilíbrio entre escuro e claro. 

Em muitos lugares da obra de arte, como na parte de trás da pintura sobre as 

irmãs ou as ferramentas de cozinha atrás da Cinderela, podemos ver o uso da técnica de 

Sfumato, onde as bordas são alisadas por cores fumegantes. Aqui Sfumato é usado para 

criar a sensação de distância e para direcionar os olhos do espectador para a garota no 

centro da imagem. Algumas partes da tinta, por exemplo, possuem linhas e textura 

definidas, que ajudam com a vivacidade e o brilho das meninas.Eu, pessoalmente sinto 

muita emoção ao olhar para esta cena, e ver a garota sozinha com um rosto tão angelical 

sendo confortada por um gato e um fogo no chão da cozinha. É interessante notar que as 

irmãs nem a vêem, é como se não se importassem, trazendo mais uma vez a sensação de 

solidão. 

Após as garotas e as irmãs, meus olhos se moveram em direção às ferramentas 

e coisas aos seus pés, porque representa tudo o que ela tem, Sully usa cores escuras para 

representar essas coisas, o que significa que tudo o que ela já teve foi as ferramentas de 

seu trabalho. Como tudo retratado na pintura, o artista usa valor e matiz para criar um 

gradiente entre a parede, a Cinderela e as irmãs na parte de trás da tinta. O autor começa 

com tons pastel quentes e, em seguida, transita a garota centrada para os tons escuros. 

Embora a garota esteja rodeada por escuras matizes, ela pode ser facilmente distinguida 

através da tonalidade mais escura por causa das cores claras usadas nela, como rosa e 

branco. Ela está sentada no chão enquanto descansava de um longo dia, lembrando mais 

uma vez a solidez e a tranquilidade, que são sentimentos que definitivamente é possível 

entender ao visualizar esta obra de arte. 

Então meus olhos se voltaram para a garota no meio da pintura, e eu vejo que 

ela não parece bagunçada ou suja de um árduo dia de trabalho. Ela parece linda e simples, 

com o cabelo caído no lado do pescoço e um laço na cabeça. Seu vestido também parece 

limpo e ela provavelmente está pensando em ir ao baile, mesmo que ela saiba que a 
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madrasta não a deixa. Além disso, ela está sentada em cima de algum tipo de caixa, 

coberta com um tecido. 

Isso me dá a impressão de que ela está escondendo alguma coisa, talvez seja 

que ela queira ir à festa ou que esteja representando seus sentimentos e emoções, que ela 

protege completamente. Por fim, fiquei atraída pela textura que se encontra na tinta. 

Parece que a pintura é tão suave e dá uma textura única que cria linhas e formas, que 

comunicam emoções e sentimentos. 

À luz de todos os detalhes desta pintura, aprecio como o artista organizou o 

espaço e a forma de colocar as meninas Cinderela no meio da cena com muita luz 

brilhando sobre ela e, ao mesmo tempo, as irmãs no fundo, em outra realidade. E o autor 

conseguiu usar as sombras para representar as emoções. Ao longo da pintura, ele usa 

muitos elementos, como linhas, valores, formas, textura, cor e pinceladas, para fazer a 

pintura completa e ter unidade, fazendo diferentes situações em diferentes partes da 

casa.Com essa análise eu consegui entender o que Thomas Sully estava tentando dizer e 

se comunicar com as pessoas que veriam sua obra de arte. Às vezes, as pessoas têm 

sentimentos e desejos secretos; No entanto, a vida e as pessoas que nos rodeiam nos 

mantêm no chão da cozinha, apenas imaginando o que seria fazer algo que realmente 

queremos fazer. 

Considerações finais 

 
Para concluir, realmente senti o sentimento de felicidade e tristeza. E desde o 

momento em que vi essa obra de arte, manteve-me pensando nisso e tentando descobrir 

todas essas emoções. Cheguei a perceber que a vida é uma mistura de muitos sentimentos. 

Portanto, às vezes, todos precisamos nos afastar das pessoas e nos encontrar sentados no 

chão. Posso me conectar com esta pintura, e acho que todos podem porque alguma vez 

em nossas vidas estaremos separados dos outros e querendo algo que parece estar muito 

longe da nossa realidade. Thomas Sully criou uma bela obra-prima que evoca os 

sentimentos e as emoções de cada ser humano. 
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Resumo 

 
Este trabalho tem como finalidade estudar uma das diversas ferramentas do marketing, o 

product placement e em quais meios audiovisuais ele pode ser inserido. A relação entre a 

ascensão dos seriados de streaming, juntamente com suas diversas abordagens e assuntos 

como a temática LGBT, e o interesse das marcas em se filiar ao projeto. O episódio piloto 

da série Orange Is The New Black foi escolhido para exemplificar o estudo. 

Palavras chave: Audiovisual; LGBT; Product Placement; Série. 

 
Product placement e o audiovisual 

 

O product placement é uma ferramenta de marketing indireto para divulgação, 

usada muitas vezes em meios audiovisuais como: filmes, seriados e novelas. Nada mais 

é do que a inserção da marca nesses meios de forma que haja uma aparição ou citação de 

produtos ou serviços da mesma, podendo estar relacionados a um lugar ou até a um 

personagem. Surge com um contexto na narrativa obtendo uma naturalidade e 

neutralidade, logo o product placement não é impositivo ou agressivo. O espectador 

muitas vezes não percebe essa exposição como mais uma jogada de publicidade e sim 

como parte da história. Assim, usar essa ferramenta pode gerar um melhor custo benefício 

comparado à publicidade clássica. 

A história dessa técnica começou no cinema mudo, a primeira marca documentada 

foi a Red Crown Gasoline, aparecendo em “The Garage” (1920) com Fatty Arbuckle. 

Logo depois, o primeiro filme a ganhar um Academy Award de melhor filme, “Wings” 

(1927) teve o product placement da marca Hershey’s Chocolate. E até hoje é uma das 

diversas opções para as empresas que prezam o trabalho com o branding, a lembrança e 

identidade de marca. 

Existem vários modelos desse processo com diversas marcas e modos de inserção 

ao longo dos anos. Como o script placement: no qual a marca/produto é mencionada no 

roteiro em diálogos, mas sem a aparição visual do mesmo, usada geralmente como 

exemplos nas conversas. O screen placement: é a inserção, mas sem a introdução verbal, 

apenas com a exposição visual, muitas vezes em outdoors, ou o próprio produto sendo 
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utilizado ou a marca sendo exposta. E o plot placement engloba o audiovisual: produto 

inserido na trama, gerando um contexto. 

Encontram-se cenas icônicas e sucessos de venda como o caso da marca Hershey's 

no filme “E.T” com o produto: Reese’s Pieces recém lançado no mercado na época de 

estreia do longa metragem em 1989. O produto é usado no longa-metragem como se fosse 

um guia, no qual o personagem principal faz uma trilha com os chocolates para o E.T 

seguir os rastros. Gerando interesse por conta do primeiro contato com o extraterrestre ter 

sido por meio do Reese’s Pieces. 

Outro exemplo que entrou na história do marketing indireto foi o filme: 

“Transformers: Revange of the fallen” (2009) com cerca de 47 marcas envolvidas. 

Contando com múltiplas estratégias para cada marca inserida, como por exemplo o screen 

placement de Mountain Dew e SouthWest Airliness. E o plot placement de Cisco e 

Chevrolet. 

Até o universo literário que, nos moldes tradicionais, serviria às obras 

audiovisuais como argumento, pode ser publicizado via inserção em meio audiovisual. 

Um exemplo bem explorado é saga Harry Potter, que usou como forma de divulgação o 

product placement no filme: “The Devil Wears Prada”. Nesse exemplo como script 

placement há Miranda, a e sua assistente Andrea. Na cena, Miranda pede para que a 

Andrea encontre o manuscrito ainda não publicado de Harry Potter para suas gêmeas, 

pois elas querem saber o que acontece na história da saga. E como ameaça Miranda 

termina a cena com: “Você pode fazer qualquer coisa, certo? ”. O filme foi lançado em 

2006 e o livro seria apenas lançado em 2007. 

Formato seriado e streaming 

 

O formato seriado é uma oportunidade para uma história se desdobrar e ter mais 

abordagens e aprofundamento de personagens do que teria se o formato fosse de longa- 

metragem. Com o crescimento e fortalecimento das séries, junto com a ajuda das 

plataformas de streaming como a Netflix que disponibiliza seu serviço para mais de 190 

países. Muitas pessoas começaram a preferir passar seus dias se envolvendo com a série, 

pois não é necessário esperar um horário pré-determinado para assistir. Logo o lado 

emocional no momento de expectar é bem grande. 
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Uma curiosidade é que muitos produtores estão deixando de lado os longas- 

metragens e investindo mais em seriados quando o assunto é: dar vida à livros Best- 

Sellers e HQ’s. O que antes, para atingir um grande público, usava-se o cinema, hoje em 

dia se utiliza bastante o formato seriado. Uma jogada certeira, pois além de agradar os fãs 

das sagas, com adaptações mais profundas, está atraindo um forte público fiel. Um dos 

exemplos que obteve mais sucesso de audiência foi a série baseada na narrativa de George 

R. R Martin: “Game Of Thrones”. Dentre outros livros, há aqueles que ganharam uma 

segunda chance no meio audiovisual. Como por exemplo a saga de Lemony Snicket: “A 

Series of Unfortunate Events”, que no ano de 2004 teve sua primeira tentativa em um 

longa-metragem, porém sem sucesso, em 2016 a Netflix anunciou seu retorno. Já quando 

o assunto é o mundo infinito dos quadrinhos, uma boa jogada para introduzir personagens 

novos, muitas vezes desconhecidos ou com pouco destaque em filmes de longa-metragem 

é montando uma série baseada em sua trajetória, podendo dar força a vários HQ’s. 

Product placement em séries/ a temática lgbt em seriados 

 
Ao pensar no porquê investir em product placement em seriados, há diversos 

motivos como: Ter uma liberdade maior para explorar sua marca em determinados pontos 

e personagens da trama. A sazonalidade, escolher séries que tem suas temporadas em 

certas épocas do ano em que o produto venda mais. Crescer com a série desde a primeira 

temporada, ou ter noção já do público, da audiência e entrar em outras temporadas por 

segurança. 

Tudo que uma empresa precisa é de pessoas fanáticas, pois elas defendem, 

consomem e propagam os ideais da instituição. E o público de séries está cada vez mais 

propício a se tornarem fãs. Pois todas as pessoas procuram a cultura como forma de 

expressão e pertencimento a um grupo específico. Elas idealizam mitos, pessoas, para se 

projetar e admirar. O marketing cultural vê esse fenômeno como uma oportunidade de 

inserir novos mitos nas vidas alheias, e por que não os incluir em séries? Ou seja, se uma 

marca está em tal série ou está relacionada a tal personagem que faz bastante sucesso 

entre o público-alvo, esse target irá consumir seus produtos, frequentar lugares que o 

personagem frequenta fazendo com que o nível de consumo relacionado à produtos que 

estão inseridos na série aumente. 

Uma vez que as marcas buscam, para além de se tornarem memoráveis, o 

posicionamento junto com alguma forma de intervenção social, tem sido notável a 
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presença de product placement nos seriados com temática LGBT. Se isso de fato é alguma 

forma legítima de posicionamento, é tema para outra discussão. No entanto, ao menos 

pode-se dizer que no mínimo, é um índice de que o público está atento a temática. 

As séries além de entreter, procuram passar uma mensagem para os 

telespectadores. E como é transmitido para uma massa é preciso tomar cuidado ao abordar 

os assuntos, mas não se deve omitir eles. É necessária uma instrução e introdução. Por 

isso é normal encontrar em séries, personagens LGBT. Pois se elas tratam do cotidiano, 

seria um tabu excluir essa veracidade da sociedade. Então os personagens sempre 

aparecem com histórias para instruir espectador com discursos didáticos de uma forma 

natural. Para que o telespectador aprenda e se desprenda de preconceitos muitas vezes 

causados pela falta de informação no assunto. 

Product placement no episódio piloto da série 

 
Tomando como exemplo para uma breve análise de product placement inserido 

no episódio piloto foi escolhida a série: Orange Is The New Black. Por ser uma série atual, 

baseada no livro: “Orange Is The New Black: My Year In Prison” de Piper Kerman. 

Sendo uma das primeiras séries a ser produzida pela Netflix, na qual a temática LGBT é 

discutida de forma espontânea, assim como questões culturais, raciais e empoderamento 

feminino. O primeiro episódio introduz a personagem principal Piper, mostrando sua vida 

pessoal e sua decisão de se entregar por um crime cometido há anos atrás. Ao decorrer do 

episódio, ele revela as primeiras impressões da personagem sobre a cadeia, a relação dela 

com outras detentas, sempre ligados à flashbacks contando mais do passado de Piper. A 

história fala sobre a vida das detentas na prisão de Litchfield, entre o dia a dia e o passado 

das personagens. Mostrando como era a vida delas antes da prisão e o porquê foram 

presas. 

Ao assistir o episódio encontra-se os seguintes product placements: 

 
1- JKS Serump hard-cider: Screen Placement: durante a conversa de Piper com sua 

melhor amiga em um jantar, aparece de relance a garrafa de cidra com a marca exposta 

(03:57s). 

2- Iphone: Apple: Plot Placement: Piper está segurando um Iphone na espera para entrar 

na prisão e diz: “Quando eu sair, já terá passado umas 3 gerações de Iphone” (12:26s). 
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3- Tom’s: Script Placement: Piper ao receber a vestimenta que terá de usar na prisão, vê 

os sapatos e menciona: “Parece os Tom’s”; O Guarda questiona: “Quem é Tom’s? ” E ela 

responde “Tom’s são sapatos, você compra um par e a empresa dá outro para uma criança 

carente, são ótimos e tem de várias cores” O Guarda nada interessado corta o assunto 

com: “Que bom” (14:13s). 

4- Playmate: Screen Placement: Durante um flashback de Piper na praia junto com Lary, 

seu noivo. Aparece uma caixa térmica com a marca (18:57s). 

5- Amazon: Script Placement: Piper ainda no flashback da praia diz: “Eu vou ler tudo que 

tem na minha lista de desejos na Amazon”, remetendo aos futuros dias de prisão (19:30s). 

6- Dell: Screen Placement: Todos os computadores exibidos são da marca. (23:18s). 

 
7- Barney’s: Script Placement: Piper menciona na sua primeira entrevista com seu 

conselheiro na prisão a linha Popi: “ Uma linha de produtos para banho, que vão começar 

a vender no Barney’s” É interrogada: “Barney’s? ”. E responde: “É uma loja boa” 

(29:00s). 

O curioso é perceber que muitos product placements da série estão no diálogo entre os 

personagens. Com uma casualidade na conversa, como se as pessoas estivessem 

conversando no dia a dia, citando alguma marca, produto, seus benefícios sem a intenção 

de fazer uma propaganda e sim ressaltando o porquê da escolha. Ou usando trocadilhos e 

comparações. Além de dar abertura para plot placements futuros. 

O engajamento das marcas acreditando no poder e futuro da série é interessante. Pois ela 

foi apresentada às empresas como um projeto, no momento em que o streaming estava 

crescendo e no primeiro episódio já é encontrado 7 product placements de 7 empresas 

diferentes. 

Conclusão 

 
O product placement é uma ferramenta de marketing interessante e ainda pouco 

estudada em âmbitos acadêmicos. Com suas diversas aplicações e modos de inserção nos 

meios audiovisuais, de uma maneira mais discreta e estratégica, pode gerar ótimos 

resultados. Em uma época em que o intuito das marcas é estreitar relações com seu 

público-alvo, interagindo com ele, a comunicação sutil e sem imperativos, parece ser um 

caminho inteligente. 
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O formato seriado vem crescendo, e assim tem sido com suas legiões de fãs, 

gerando oportunidade para as marcas mostrarem seu posicionamento, missão, visão e 

valores através do discurso narrativo do seriado, ou associados à personalidade de um 

personagem. 

Cada vez mais os consumidores procuram marcas que se pronunciam em relação 

a diversos assuntos como sustentabilidade, preconceito e política. O seriado tem se 

tornado um meio indireto efetivo para tal, agregando às causas das minorias como, 

conforme ilustrado no ensaio, os LGBTs. Tais posturas quebram preconceitos para uma 

futura igualdade nos direitos humanos. Pois, afinal, somos todos iguais, independente 

inclusive, das marcas que elegemos. 
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Resumo 
 

Este texto visa desenvolver estudo um Comparativo dos Programas de Sócio Torcedor 

Avanti e Fiel Torcedor. O objetivo geral é: compreender o que motiva esses 

torcedores/consumidores a se manterem como sócios torcedores. A hipótese é que a partir 

do estudo e análise das estratégias de CRM no contexto do marketing de serviço e 

esportivo, o torcedor/consumidor não percebe um mix de benefícios, vantagens e 

relevância em participar e se relacionar como um sócio torcedor. 

Palavras-chaves: Sócio Torcedor Avanti; Fiel Torcedor; Maketing de Serviços; CRM; 

Estratégias. 

Introdução 
 

O programa de sócios torcedores tem se tornado umas das principais fontes de 

receita para os grandes clubes ao redor do mundo e a principal ferramenta do marketing 

esportivo para engajar, posicionar sua marca e se relacionar com seus torcedores. Visto 

que, do ponto de vista estratégico são seus principais consumidores. 

O principal desafio é mudar a cultura de torcedor do futebol brasileiro, apenas de 

um espectador do esporte para transforma-lo também em um consumidor do clube como 

marca. 

Analisando o esporte como indústria, em especial o futebol que movimenta 

bilhões de euros a cada ano. Como comprova o estudo publicado pela Deloitte, em seu 

último anuário de finanças do futebol divulgado. Em que, no ano de 2016, o tamanho do 

mercado europeu de futebol, sozinho, é superior a 25 bilhões de euros. Nessa perspectiva 

o Marketing esportivo possibilita a captação de receitas por meio de patrocínios, 

parcerias, vendas de produtos oficiais, dos direitos de transmissão de seus jogos e 

programas de sócio torcedor, tornando-se estratégia fundamental transformar esse cenário 

no mercado brasileiro. De maneira que, é essencial para a consolidação, desenvolvimento 

e crescimento sustentável do clube o relacionamento eficiente com seus torcedores. 

mailto:ÃƒÂtalo.cardoso11@hotmail.com
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Dentro dessa ótica, o problema de pesquisa desse trabalho é: identificar o motivo 

pelo qual há um grande crescimento no número de adesões de sócios torcedores no Brasil 

porém, ao longo do tempo esse nível de retenção diminui? 

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). 

O objetivo geral é: Compreender o que motiva esses torcedores/consumidores a 

se manterem como sócios torcedores. E os objetivos específicos são: Identificar os 

problemas de fidelização e relacionamento com os clientes que interferem no crescimento 

do número de inscritos; Descrever as ferramentas e estratégias mais utilizadas pelo 

marketing esportivo para manter a gestão eficiente de relacionamento com o cliente; 

Demonstrar a relação direta do aumento nas receitas dos clubes, a partir da a 

implementação do programa de sócio torcedor como uma ferramenta do marketing; 

Relatar a contribuição que cada uma das estratégias de CRM e marketing esportivo 

poderiam fornecer para manter a fidelização do torcedor/consumidor. 

Para subsidiar esse trabalho, procura-se abordar inicialmente os seguintes temas 

como referencial teórico: marketing esportivo, estratégias de CRM e marketing de 

serviços; outros temas pertinentes serão desenvolvidos conforme revelem-se necessários 

durante a execução do projeto. 

Referencial teórico 
 

O conceito de marketing é: “É um processo social por meio do qual pessoas obtêm 

aquilo de que necessitam e o que desejam através da criação, da oferta e livre negociação 

de produtos e serviços de valor com outros”. (KOTLER, 2000). 

O conceito de Marketing Esportivo é: Como apresentado por Kotler (1996) 

afirmando que, “embora a mentalidade e o processo de marketing sejam universais, cada 

ramo de negócios e cada mercado possuem características específicas”. O esporte, 

especificamente o futebol não foge a esse conceito. 

Segundo Siqueira (2014) para definirmos o conceito de marketing esportivo, é 

necessário analisar primeiramente a definição do chamado marketing tradicional. 

Processo social que se analisa as implicações das relações entre as “corporações” e o 

mercado. O “Mercado”, que significa grupos de clientes ou consumidores. Em que do 
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ponto de vista esportivo, “Corporações” passam a ser, basicamente, entidades esportivas 

(federações, clubes e promotores de eventos), enquanto “clientes” são praticantes, 

espectadores, mídia, governos e corporações em geral. 

Marketing Esportivo busca, em sua essência, captar e fidelizar 

clientes dentro desses diferentes mercados. Isso significa que 

todos os demais objetivos, de curto e médio prazos, almejando a 

sobrevivência e o crescimento das entidades esportivas, devem 

considerar essa linha mestra, no longo prazo. (SIQUEIRA, 2014, 

p.5). 

Já o conceito de marketing de serviços: Keller e Kotler (2006) definem serviço 

como "qualquer ato ou desempenho, essencialmente intangível, que uma parte pode 

oferecer a outra e que não resulta na propriedade de nada. A execução de um serviço pode 

estar ou não ligada a um produto concreto". Dessa forma, o Marketing de serviço pode 

ser definido com o conjunto de atividades que objetivam a análise, o planejamento, a 

implementação e o controle de programas destinados a obter e servir a demanda de algo 

intangível. Como caracteriza BITNER e ZEITHAML (2003) “Serviços são atuações e 

ações mais do que propriamente objetos, eles não podem ser vistos, sentidos ou tocados 

(...)". 

A Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) é uma estratégia empresarial 

que coloca o cliente como elemento central dos processos do negócio, entendendo e 

antecipando suas necessidades com o objetivo de atendê-las da melhor forma. 

A implantação do CRM embora esteja ligada à utilização de 

soluções tecnológicas, é muito mais ampla do que isso, pois 

envolve toda a filosofia e práticas gerenciais de produtos e serviços 

voltados ao cliente, objetivando processos e padrões bem definidos 

e mensuráveis. (VALLS; SOUZ; BERETTA, 2011, p. 14). 

Do ponto de vista de estratégia, são citados os autores Pan e Lee (2003), que 

consideram o CRM como uma estratégia de negócio que envolve a integração de pessoas, 

processos e tecnologia. Para Pedron e Saccol (2009) consideram CRM também como 

uma estratégia organizacional que irá dirigir planos funcionais e ações em direção à 

construção de melhores relacionamentos com os clientes. 

Desenvolvimento 
 

O método a ser utilizado terá cunho quantitativo, que segundo (Richardson et al. 

2007). “Caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta de 

informação quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas”. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa
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A partir do problema de pesquisa e de forma a cumprir os objetivos propostos, deverá ser 

realizada uma pesquisa de campo de acordo com as seguintes características definidos 

pelo conceito de pesquisa de marketing, de 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). 

 

A pesquisa aplicada será do tipo exploratória, justificando-se pelo interesse de 

investigação ao problema de pesquisa, e tem o objetivo de adquirir o entendimento geral 

sobre o problema. Frequentemente utilizada na geração de hipóteses e na identificação de 

variáveis que 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 compreender o que motiva esses torcedores/consumidores a se manterem 

como sócios torcedores deve ser realizada uma pesquisa quantitativa por meio de um 

questionário e revisão de literatura. 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). 

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; idenificar o aspecto visual; 

reproduzir o questionário; e fazer um pré teste. (MALHOTRA, 

2005, p.229). 

 
O método de coletas de dados utilizado foi a pesquisa exploratória de dados 

secundários que inclui artigos, colunas e literatura existente a respeito do marketing 

esportivo. Em seguida será feita uma pesquisa quantitativa, composta por entrevistas 
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pessoais por meio de questionários aplicados – via Google.docs – com 50 sócio torcedores 

do programa “Avanti” e de 50 sócio torcedores do programa “Fiel Torcedor”. 

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). 

 
Nesse estudo será realizado também umas entrevistas pessoal estruturada, no qual 

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). 

Os dados coletados serão documentados em arquivos digitais para que seja fácil e 

ágil o acesso as informações. 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 análise da pesquisa tem como objetivo conhecer a motivação que leva o 

torcedor/consumidor a se manterem como sócios torcedores. “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). 

A hipótese é que a partir do estudo e análise das estratégias de CRM no contexto 

do marketing de serviço e esportivo, o torcedor/consumidor não percebe um mix de 

benefícios, vantagens e relevância em participar e se relacionar como um sócio torcedor. 

Conclusão 
 

Este projeto justifica-se por integrar os construtos da aplicação e gestão do 

conhecimento e estratégias do marketing no desenvolvimento dos clubes como marca no 

contexto do esporte profissional. 

Dessa forma, a contribuição deste projeto, do ponto de vista acadêmico, será 

apontar a associação das estratégias de CRM, Marketing esportivo a fidelização e 

aumento do relacionamento dos sócios torcedores com os clubes em estudo. 
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A importância na investigação e aprofundamento nas pesquisas sobre as 

estratégias de CRM alinhadas ao Marketing esportivo e de serviços, está baseada no fato 

da tendência de mercado para os próximos anos apontar para uma profissionalização na 

gestão administrativa, sustentável e rentável dos clubes do futebol brasileiro. 

O método a ser utilizado terá cunho quantitativo, que segundo (Richardson et al. 

2007). “Caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta de 

informação quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas”. 
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Resumo 

O objetivo desse texto é analisar como o marketing esportivo pode alavancar a imagem 

positiva da marca de um clube. Para tanto o caso escolhido foi Ação da Ogilvy que 

transformou as mães dos torcedores do Sport Club Recife em seguranças de estádio, no 

dia nove de fevereiro de 2015. 

Palavras-chave: Sport Club Recife; Marketing Esportivo; Torcida Organizada; Ma~es: 

Segurança 

Introdução 

 

O conceito de marketing esportivo aplica os fundamentos conceitos do marketing 

porém adaptados para o esporte. 

O marketing esportivo é um novo segmento no mercado de 

comunicação. Trata-se de um tipo de marketing promocional. 

Diferencia-se da propaganda tradicional, veiculadas nas TVs, 

jornais, rádios e revistas pelos seguintes atributos básicos: faz do 

consumidor não apenas um objetivo a ser buscado, mas lhe dá 

também a chance de participar ativamente desse mercado de 

trabalho e chega ao consumidor de forma muito rápida e mais 

direta, possibilitando ótima resposta ao nível de imagem e de 

vendas.” (MELO, 2003, p.34) 

Dessa forma o marketing esportivo tem como objetivo expor as marcas, 

possibilitando maior envolvimento e proximidade com o público. Dentro do marketing 

esportivo deve-se considerar também a gestão e administração dos times, afinal estes não 

deixam ser uma marca com imagem e identidades totalmente próprias. A associação do 

time a uma marca (patrocinadora) não deixa de ser uma parceria. 

No marketing esportivo os quatro Ps tradicionais são adaptados sendo compostos 

dos seguintes elementos :produto – esporte, time, jogadores, atletas; preço – ticket 

médio, ingresso, sócio torcedor, direitos da transmissão dos jogos pela TV, licenciado; 

mailto:isadabori@hotmail.com
mailto:nataliatolosa95@gmail.com
mailto:fernaitzelf@gmail.com
mailto:victormsantos04@gmail.com
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praça – estágio, lojas próprias e os canais de comunicação relativos aos campeonatos 

(brasileirão- Brasil) e promoção – propaganda, patrocínio, assessoria de imprensa, 

merchandising, relações públicas, vendas diretas. 

Constitui também o mix do marketing esportivo um quinto P, o da paixão. 

Explorando esse a marca/time cria grandes oportunidades, podendo aumentar a 

visibilidade no mercado e fortalecer seu relacionamento com o consumidor. Se tratando 

de esporte no Brasil a perceptibilidade fica totalmente para o futebol. 

Desenvolvimento 

 
Segundo um case da Ogilvy produzido para o time Sport em Fevereiro de 2015, 

em 2014 as brigas entre as torcidas causaram dezenove mortes e deixaram cento e trinta 

e duas pessoas feridas. Então a agência propôs que as mães dos que eles chamaram de 

“troublemakers” (os mais violentos) fizessem a segurança do estágio (Arena 

Pernambuco) em um clássico contra o náutico para chamar atenção dos filhos (havia 

reforço policial caso necessário). 

O sucesso foi tão grande que teve até cobertura do Fantástico – programa de 

domingo na Rede Globo. Cerca de 30 mulheres, todas as mães de torcedores do Sport, 

foram treinadas e preparadas para ajudar a fazer a segurança no jogo contra o Náutico, na 

Arena Pernambuco. Elas estavam uniformizadas com coletes de segurança e devidamente 

posicionadas em pontos estratégicos do estádio, chamando a atenção de todos os 

presentes, incluindo aí os seus filhos, sobre a importância do combate à violência entre 

torcidas nos jogos de futebol. A comunicação da campanha "Mães Seguranças” para que 

todos os presentes soubessem da ação, ainda foi feita através dos telões e sistema de som 

do estádio. 

Fonte: on line 2017 
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A ação também acompanhou a reação de alguns rubro-negros mais fanáticos ao 

perceberem que quem estava fazendo a segurança da torcida do time era ninguém mais 

ninguém menos que as suas próprias mães. 

Para Fábio Silva, vice-presidente de responsabilidade social do Sport, a 

campanha gerou um impacto positivo em todos os presentes no local: 

"É um tipo de ação que pegou todos de surpresa. Ninguém poderia 

imaginar que encontraria com sua mãe em um jogo de futebol. E o 

mais interessante foi saber que ela estava ali trabalhando pela paz 

no estádio... O presidente João Humberto Martorelli não tem 

medido esforços para que o Sport contribua com a paz no futebol. 

Esta ação veio para impactar. O pensamento do clube é de que um 

espetáculo tão bonito não pode ser destruído por indivíduos que 

insistem em manchá-lo." [on line, 2015]. 

 

 
O resultado bastante emotivo, teve impacto positivo conseguindo atingir a marca 

dos zero incidentes no ano de 2015. 

Considerações finais 

 

Quando há briga entre torcedores a repercussão negativa se dá pela internet e em 

jornais prejudicando não só os envolvidos como também a imagem dos times e suas 

marcas parceiras. Assim a idéia de usar as mães para conter as brigas aumentou 

visibilidade para o Sport não só por ser uma propaganda como também trazendo mais 

integridade e segurança para a imagem do time evitando as brigas, podendo gerar 

oportunidades e atrair patrocinadores. O case foi vencedor de cinco leões de Cannes, 

sendo três de ouro e dois de bronze. "As empresas, ao decidirem investir no esporte, 

buscam reforçar a imagem de suas marcas. Este é o retorno que todas as empresas 

patrocinadoras buscam." (MELO, 2003, p. 60). 

Dessa forma, o marketing esportivo é uma ferramenta que auxilia não só no 

aumento das vendas como na consolidação da marca no mercado, sendo sempre uma 

relação benéfica para o time e as marcas parceiras. Por isso, evitando as brigas das 

torcidas, o Sport zela não só pela sua imagem, como também protege seus patrocinadores, 

atraindo investidores e consolidando o time. 
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Resumo 

 
Objetivo dessa pesquisa é estudar a viabilização de uma nova linha de produtos para a 

marca Açaí Frooty, tornando-o acessível em qualquer época do ano, deixando de lado, a 

questão da sazonalidade. Estudamos a possibilidade de implementar uma nova linha de 

produtos para marca, o suco de Açaí em embalagens Tetra Pack. A viabilização de uma 

nova linha, fora no nicho de congelados, fortificaria ainda mais a identidade da marca. 

Palavras-chave: Açaí Frooty, Marketing, Estratégias. 

 
Introdução 

 
A Açaí Frooty é uma empresa no ramo alimentício, e líder de mercado no 

seguimento de Açaí no Brasil. Possui formula diferenciada e produtos inovadores. Com 

suas propriedades naturais e benefícios, o açaí pode ser consumido a qualquer hora e por 

pessoas de qualquer idade, parece ter sido feito sob encomenda para a geração saúde e 

para os esportistas. Seu público alvo é formado, principalmente, por pessoas ligadas ao 

esporte e preocupadas com a alimentação, com a faixa etária abrangente de 18 a 37 anos. 

Pode ser encontrado em mais de 65.000 pontos de venda em todo o Brasil. 

Desde 2009, a empresa mantém uma loja na badalada Vila Madalena, em São 

Paulo, onde oferece como diferencial um cardápio saudável e variado que inclui, lanches, 

saladas, sucos e sobremesas com o delicioso açaí. 

Sua linha de produtos é formada por: Polpa de Açaí, Açaí com banana e granola, 

Açaí com morando e granola, Açaí Natural e o Açaí ZERO, com 0% de açúcar e 25% 

menos calorias, e pode ser consumido inclusive por diabéticos; 

Açaí Frooty tem o propósito de prover ao maior número de pessoas a energia, 

sabor e a saúde das “superfrutas” da floresta, afim de garantir um mundo melhor para 

essas, e as próximas gerações. A sua visão é ser referência de empresa global de alimentos 

feitos com “superfrutas” e com total presença na cadeia produtiva e como valor, 

proporciona paixão em todo serviço empregado, além de ética, respeito e verdade com os 

consumidores, clientes, fornecedores e colaboradores. Possui atitudes empreendedoras, 

mailto:lebruma@live.com
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comprometimento com os resultados, sobretudo responsabilidade social e com o meio 

ambiente. 

A marca procura atualizar as suas redes sociais e mídias digitais, com frequência 

diária, e a partir de outubro investirá na comunicação televisiva fechada, explorará novos 

canais de internet, revistas e publicidades em diversos pontos da cidade. Os preços são 

mais altos do mercado, devido a qualidade dos produtos e pela marca ser referência. 

Em junho de 2016, a marca colocou nas ruas a Kombi de Açaí, ou o “Frooty 

Truck”. A Operação fica por conta dos parceiros Conexão Food Truck que serão os 

responsáveis por levar o delicioso creme de açaí no pote em festivais gastronômicos e 

outros eventos. A Kombi personalizada da marca passará por diversas cidades do estado 

de São Paulo, incluindo litoral. Como concorrentes da Açaí Frooty temos: Ice Mix Açaí 

; Açaí Ouro Negro; Tribo do Açaí. 

 
Verificamos que com o planejamento de marketing podemos, sim, lançar um 

produto novo de qualidade no mercado. O Açaí Frooty tem potencial e vantagem de um 

público consumidor relativamente grande, é líder de mercado, e torna-se viável a 

inovação e a exploração mercadológica. 

Desenvolvimento 

 
Optamos por desenvolver uma pesquisa e estudo de mercado do Açaí Frooty no 

Estado de São Paulo, por ser uma cidade com grande potencial. Temos o propósito de 

viabilizar o lançamento de uma nova linha de sucos de Açaí, tendo em vista que é líder 

de mercado, a fim de aumentar ainda mais o número de consumidores. 

O objetivo geral é analisar a receptividade do público sobre uma nova linha de 

produto. E os objetivos específicos são: estudar o desenvolvimento de um novo produto; 

explorar a opinião de clientes sobre um novo produto; descobrir o que os clientes pensam 

sobre o produto (O que lhes agradam e os que não agradam); o que eles pensam em 

relação a concorrência; quais os meios de comunicação mais eficientes para viabilizar a 

divulgação da marca Açaí Frooty. 

Temos as seguintes hipótese levantadas: o Açaí Frooty sempre trabalhou com a linha 

exclusiva de congelados, criar um produto fora deste nicho ocasionaria uma rejeição; O 

suco inicialmente poderia ter sucesso, mas não é um produto que seria consumido no 

cotidiano, de parte ou total dos consumidores; Se o Açaí Frooty sair da linha de 
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congelados e passar a ter um novo produto - no caso dos sucos - e fossem parar nas 

gôndolas e prateleiras dos supermercados, facilitaria e fortificaria a memorização da 

marca; A utilização do "Frooty Truck" em eventos de grande porte intensificaria as 

vendas dos produtos Açaí Frooty e consequentemente fortificaria a identidade da marca; 

Seria interessante adequar a promoção e intensificação de vendas de determinados 

produtos do Açaí Frooty, de acordo com a sazonalidade. 

Metodologia 

 
Esse projeto será desenvolvido com estudos de pesquisas qualitativas e, por meio 

dessa metodologia, identificaremos a opinião do público-alvo sobre aspectos favoráveis 

e desfavoráveis da viabilização de uma nova linha de produtos no mercado. 

Porém, para melhor desenvolvimento de pesquisa, utilizaremos outras fontes como 

livros, textos, site oficial da marca, artigos e pesquisas periódicas. 

A pesquisa quantitativa, segundo Malhotra (2001, p. 155), visa entender os aspectos 

demográficos dos consumidores e suas opiniões em relação a marca Frooty, de forma 

clara e objetiva e, portanto, nos proporcionará melhor visão e compreensão do contexto 

do problema. 

Sobretudo, temos o objetivo de analisar a receptividade do público sobre uma nova 

linha de produtos, além de estudar o desenvolvimento de um novo produto, explorar a 

opinião de clientes sobre um novo produto, descobrir o que os clientes pensam sobre o 

produto (O que lhes agradam e os que não agradam), o que eles pensam em relação a 

concorrência e quais são os meios de comunicação mais eficientes para viabilizar a 

divulgação da marca Açaí Frooty. 

Resultados 

 
Através da pesquisa realizada na região de Higienópolis em São Paulo, 

confirmamos as hipóteses apresentadas, de que o suco poderia ter sucesso no início, mas 

não seria um produto a ser consumido no cotidiano, e sim poderia ocasionar uma rejeição, 

tendo em vista que a maioria das pessoas consome o açaí raramente, e preferem mais o 

suco natural. Porém, o consumo de suco de caixinha Tetra Pack, ainda é um dos mais 

fortes do mercado. Se o Açaí Frooty sair da linha de congelados e fosse parar nas gondolas 

e prateleiras do mercado, por exemplo, facilitaria e fortificaria ainda mais a memorização 

da marca. 
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Constatamos através da pesquisa que o Açaí Frooty é uma das marcas de açaí mais 

presentes na mente dos consumidores de açaí. Foi confirmada também a hipótese de que 

é viável a utilização dos “Frooty Trucks” em eventos de grande porte, por exemplo, ou 

em mais pontos variáveis no Estado de São Paulo, e isso, consequentemente, fortificaria 

a identidade da marca. Identificamos que é possível e viável lançar um novo produto de 

qualidade no mercado, fora do nicho de congelados, no caso do suco Açaí Frooty na 

caixinha Tetra Pack. A maioria das pessoas associam o açaí a um estilo de vida saudável, 

e por isso, pensamos também em combinações saudáveis, e voltadas ao público que gosta 

de malhar de praticar esportes. Combinações com uma variedade de frutas e sabores 

marcantes, como: banana, laranja, abacaxi, morango, e outras combinações com guaraná, 

granola, aveia, leite, etc. E que despertem também energia. 

Nos preocupamos também, com as combinações mais leves, menos calóricas, 

voltadas ao público feminino, que compõe grande parte dos consumidores de açaí. Pois 

muitas vezes, desejam aliar o consumo de açaí a uma dieta equilibrada, pois é rico em 

vitaminas, é saudável, e é gostoso. 

A Frooty é uma das marcas mais lembradas pelos consumidores de açaí, e a 

criação de um novo seguimento, que faça parte das prateleiras dos supermercados e 

gondolas, por exemplo, fortificaria ainda mais na questão da memorização da marca, 

conforme constatamos na análise de dados do gráfico 7, em que é perceptível o potencial 

do público do Açaí Frooty. Mesmo que os consumidores tenham preferência ao suco 

natural, conforme é notável pelos dados coletados, o consumo de suco de caixinha Tetra 

Pack ainda é também, um dos mais fortes do mercado, e com nosso diferencial e 

qualidade, temos uma perspectiva promissora de crescimento de vendas e atingimento de 

público. De acordo com os resultados obtidos na pesquisa, constatamos que o açaí é 

consumido de alguma forma, e com baixa frequência. 

Não é um produto a ser consumido no cotidiano, o que se relaciona também ao 

fato de que há poucos pontos de vendas espalhados por São Paulo, de acordo com os 

resultados obtidos conforme dados coletados, confirmados e explicitados no gráfico 4, 

embora haja uma pequena diferença em relação a porcentagem. Pensando nisso, 

deixaremos a marca mais próxima do consumidor, e agregaremos mais valor a marca, 

buscando tornar o açaí um produto de conveniência também. Um ponto forte estratégico 

é espalhar os “Frooty Trucks” em eventos de grande porte e outros pontos de venda 
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variáveis em São Paulo. Visto que os Food Trucks são tendência, auxiliam na expansão 

do negócio e alcançam o consumidor com grande facilidade. Em relação ao preço, as 

pessoas pagariam em média, o valor de R$ 7,00 a R$ 9,00 em uma porção de 300g de 

açaí, de acordo com a pesquisa realizada e dados apresentados conforme gráfico 5. De 

acordo com estudos, pensamos em como precificar também o suco de caixinha Açaí 

Frooty, o novo produto a ser lançado. 

A Frooty é uma marca referência no mercado e, desta forma, adota-se uma 

estratégia voltada a explorar a qualidade do nosso produto. Espera-se que o custo de 

aquisição seja menor que o valor percebido. Desta forma torna-se mais conveniente adotar 

um preço maior que a concorrência e menor que seus benefícios onde agregaram valor, 

pois nosso produto será de qualidade, saboroso e marcante. Com divulgações e ações 

voltadas a buscar integração e inserção com os consumidores, e assim, fazer com que a 

Frooty tenha também um posicionamento diferenciado, estratégico, sempre associado à 

saúde, inovação, entretenimento e juventude. 

Considerações finais 

 
A partir dos dados coletados nessa pesquisa, lançar um novo produto no mercado, 

seria, sim, algo vantajoso. Todos os objetivos dessa pesquisa foram alcançados, através 

delas, foram coletados dados suficientes para responder e comprovar as hipóteses 

apresentadas. Levando em consideração o fato de que o açaí, em sua totalidade, é um 

produto pouco explorado no mercado atual, a viabilização de uma nova linha, fora no 

nicho de congelados, fortificaria ainda mais a identidade da marca, mesmo sabendo que 

o suco de Açaí em embalagens Tetra Pack não seria algo consumido no cotidiano das 

pessoas. 

É importante ressaltar também, que, grande parte das pessoas associam o Açaí a 

um estilo de vida saudável, e traçar estratégias para atingir essa demanda possivelmente 

intensificaria a venda do suco. 

Além disso, as pesquisas apontaram que, existem poucos pontos de vendas 

espalhados pela cidade de São Paulo, fato que implica diretamente na venda do produto, 

sobretudo, investir em layouts, comunicações de peças, até mesmo inovações, como Food 

Trucks, seria uma prática de suma importância, essencial para destacar o produto e 

incentivar a compra no PDV. 
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Por fim, este estudo nos proporcionou conhecimento, quanto ao tema “Estudo de 

mercado”, além disso, percebemos que embora a Frooty seja líder de mercado nesse 

seguimento, focar em novas possibilidades são fatores importantes para o crescimento da 

marca e amadurecimento. 
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Resumo 

O intuito deste trabalho é relatar brevemente a história do futebol Americano, analisar 

comooesporteévistonoBrasileproporumaaçãoquevaigerarumagrandevisibilidade 

da modalidade no território brasileiro, a fim de tornar o hábito de acompanhar o futebol 

Americano comum entre os brasileiros, que já tem o hábito de acompanhar outros 

esportes mais conhecidos nacionalmente como o futebol de campo e vôlei. 

 

Palavras-chave: Futebol Americano; Ações de Comunicação; Marketing Esportivo. 

 
 

Introdução - História Futebol Americano 

O Futebol Americano é um esporte que se baseia na velocidade, na agilidade, na força 

bruta e na capacidade tática de seus jogadores. Estes trabalham em equipe empurrando, 

bloqueando ou perseguindo os adversários para que a bola possa avançar pelo território até a zona 

de pontuação. O jogo é formado por várias jogadas de curta duração que se estendem pelo tempo 

total da partida, uma hora. Substituições são permitidas entre todas as jogadas, fazendo do jogo 

altamente tático e estratégico. 

Criado em 1967 o Rugby foi quem forneceu as regras elementares para o jogo. 

Estabeleceu-se, então, uma pequena diferença na contagem dos pontos. Nas décadas seguintes, 

inovações foram implementadas e algumas regras adaptadas. Precauções com a segurança 

também foram propostas e aplicadas, porém, mesmo assim, morreram 18 jogadores no ano de 

1905, por exemplo. 

Nos Estados Unidos, o Futebol Americano é o esporte mais popular. Vários times 

disputam a competição nacional chamada de National Football League ou simplesmente NFL. A 

grande final desta competição é chamada de Super Bowl em um jogo que é disputado em uma 

cidade pré-determinada. É um grande evento do calendário esportivo estadunidense, envolvendo 

show de artistas consagrados e exibição de spots das principais produções cinematográficas para 

o próximo verão. O Super Bowl foi criado em 1969 pelo bilionário texano Lamar Hunt e teve 

como primeiro campeão o Green Bay Packers. Atualmente, ojogo étransmitido ao vivo emmais 

de 180 países, o evento ganhou uma enormepopularidade. 

mailto:gabrielaalmeida82@hotmail.com
mailto:ssantico@gmail.com
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Justificativa para o desenvolvimento do texto 

 
Com a entrada da ESPN ao mercado brasileiro, o Futebol Americano tornou-se uma 

opção agradável para entretenimento esportivo, com divulgação dos campeonatos, transmissão 

dos jogos e adotando uma estratégia didática para explicar regras do esporte, gerou visibilidade e 

mostrou para o brasileiro que ele pode amar mais de um futebol. Uma pesquisa do Ibope Repucom 

divulgada neste ano mostrou que 15,2 milhões de pessoas se declararam fãs de futebol americano 

na internet – o que seria 20% dos internautas. Só de 2013 para cá, o crescimento dos fãs da 

modalidade foi de quase 30%.33
 

“O crescimento do interesse pelo futebol americano no Brasil é muito expressivo. 

A força comercial do Super Bowl, isoladamente, é muito significativa, mas 

nossos resultados de toda a temporada também bateram recorde”, disse Rafael 

Davini, diretor comercial da ESPN, ao site Meio e Mensagem.[On Line, 2017]. 

O sucesso se reflete em audiência. De acordo com números do Ibope, mais de 500 mil 

pessoas acompanharam o Super Bowl em 2015 – o que representou um aumento de 84% em 

relação à transmissão em 2014.34
 

“Acho que o futebol americano passou a crescer por aqui porque as 

pessoas perderam o preconceito que tinham e passaram a entender a 

modalidade. Não tem como não gostar de algo que você não conhece”, 

disse o narrador Everaldo Marques [On Line, 2017] 

Desenvolvimento do projeto: Os times no Brasil 

 
Para serem analisados mercadologicamente escolhemos dos times brasileiros de grande 

importância Corinthians Steamrollers: A equipe reconhecida como STEAMROLLERS 

– rolo compressor, em português – surgiu em 2006, quando dois amigos Cauê Martins e 

Paulo César Santos inspirados num jogo de futebol americano para videogame começam 

a adquirir interesse pelo esporte e resolvem montar um time na cidade onde moravam, 

Diadema. Em 2007, o atual diretor Ricardo Trigo foi convidado a integrar a equipe. Ele, 

com sua experiência profissional no âmbito esportivo e, por ser corintiano desde criança, 

logo vislumbrou uma parceria com seu time do coração. Trigo foi o primeiro a acreditar que 

o vínculo com um time de Futebol seria a melhor maneira de divulgar a modalidade ao maior 

número de pessoas. No dia 15 de maio de 2008 então, a ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA 

STEAMROLLERS firma uma parceria inédita aqui no Brasil. O time passa a se chamar 

CORINTHIANS STEAMROLLERS. A partir de então, uma história vitoriosa começou a ser 

 

 
 

33 Disponível.< http://www.iboperepucom.com/br/releases/futebol-americano-tem-mais-de-15- 

milhoes-de-fas-no-brasil-aponta-ibope-repucom/> acessado em 24 de agosto de 2017. 
34 

http://www.iboperepucom.com/br/releases/futebol-americano-tem-mais-de-15-milhoes-de-fas-no-brasil-aponta-ibope-repucom/
http://www.iboperepucom.com/br/releases/futebol-americano-tem-mais-de-15-milhoes-de-fas-no-brasil-aponta-ibope-repucom/
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construída. Foram quatro títulos paulistas, um bicampeonato brasileiro e até o primeiro Torneio 

Latino Americano, além da maior sequência invicta de jogos aqui no Brasil (39 vitórias). 

Sorocaba Vipers: em Sorocaba o futebol americano surgiu em 2006 quando um grupo 

de amigos resolveu se juntar para brincar de jogar. Motivados pela curiosidade, um pequeno grupo 

começou a se reunir todos os sábados para a prática do esporte, mesmo com a grande maioria dos 

praticantes desconhecendo as regras e nunca tendo assistido sequer uma partida na televisão.Com 

o passar dos meses o pequeno grupo de amigos tinha crescido, principalmente através da internet, 

onde admiradores do jogo descobriram que havia pessoas praticando o esporte em um centro 

esportivo da prefeitura (Jardim Simus). Em 05 de agosto de 2006 surge então o Sorocaba Vipers 

visando unir os praticantes e participar da Liga Flag em 2007. 

Objetivo 

 
Apesar de o Futebol Americano estar ganhando mais visibilidade no Brasil, os times 

brasileiros ainda são pouco conhecidos. O objetivo desse estudo é desenvolver ações que tornem 

os clubes mais conhecidos e consequentemente tornem-se mais atraentes para investidores e 

patrocinadores, a fim de tornar os campeonatos mais fortalecidos. 

Diagnóstico 

 
O público-alvo a ser atingido é composto por Homens e Mulheres de 17 a 45 anos que 

são apaixonados por esportes, das classes A e B, que tem acesso a televisão por assinatura. 

No Brasil os maiores concorrentes do Futebol Americano são: Futebol de Campo – Primeiro 

esporte que os brasileiros mais se interessam e acompanham, milhares de pessoas vão aos estádios 

de seus times e algumas vezes vão a jogos que nem são do seu time. 

O futebol chegou ao Brasil através de Charles Miller que durante uma viagem a Inglaterra 

trouxe duas bolas ao país. Ele sugeriu a criação de uma equipe de futebol na comunidade de 

imigrantes britânicos, que anteriormente só havia jogos de críquete. Miller criou o São Paulo 

Athletic Club em 1894 e em 1898 surgiu a Associação Atlética Mackenzie College. Em 1914, foi 

fundada a Federação Brasileira de Sports (FBS). O futebol brasileiro é o único país que tem cinco 

campeonatos mundiais. 

Temos também o Vôlei, o segundo esporte que os brasileiros mais acompanham, apesar 

de ser um esporte conhecido atrai um público pequeno aos jogos, pois são realizados em ginásios 

que tem uma capacidade bem menor de público. Em 16 de agosto de 1954. Data que ficou 

marcada na história do Brasil. Neste dia nascia a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). 

Com mais de meio século de existência, ao longo dos anos transformou o voleibol brasileiro em 

uma máquina de títulos dentro de quadra e uma referência de gestão fora delas. O voleibol 
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brasileiro acumula vários títulos olímpicos e mundiais nas quadras e também na areia, tanto no 

feminino como no masculino. 

As oportunidades a serem exploradas são: aumento do interesse feminino pelo esporte; 

parcerias com a emissora de televisão por assinatura – ESPN; o ingresso de novas marcas 

esportivas no mercado brasileiro; e o crescimento dos eventos esportivos no Brasil, no século 

XXI. 

Também encontramos algumas ameaças a serem consideradas para a maior aceitação do 

futebol americano no nosso país, tais como: o desinteresse do público brasileiro, altamente 

apaixonado por futebol; a pequena divulgação do esporte na mídia especializada; entre outros 

fatores. 

Ferramentas de comunicação proposta 

 
A fim de despertar maior interesse da sociedade brasileira e aumentar o número de 

torcedores nos estádios nossa sugestão é que haja uma partida de Futebol Americano na Arena 

Corinthians – Estádio localizado na região de Itaquera, com as duas equipes mais conhecidas: 

Corinthians Steamrollers X Sorocaba Vipers., em uma quinta feira, a partir das 19 horas. O dia 

escolhido levou-se em considerada, que comumente não temos partidas dos campeonatos 

nacionais ou torneios sulamericanos – que geralmente ocorrem às quartas feiras e aos finais de 

semana. A partida seria patrocinada pela Nike (principal patrocinadora do Corinthians), LBFA 

(Liga Brasileira de Futebol Americano) e Caixa. A entrada seria gratuita e limitada, por ordem de 

chegada. O jogo irá ocorrer em uma quinta-feira às 19h. 

Outras formas comunicação para tornar o evento conhecido são; divulgação intensiva nas Redes 

Sociais, no Facebook, com informações sobre a da e o horário da partida, com a o inclusão de 

posts com vídeos curtos dos treinos dos atletas. No YouTube deveriam ser postados os vídeos 

completos dos treinos, entrevistas dos atletas do Corinthians Sport Club (Futebol de Campo) e do 

Corinthians Steamrollers (Futebol Americano) e vídeo aulas, explicando as regras do Futebol 

Americano (muita gente não assiste, pois não conhecem as regras). No Instagram usaremos o 

Insta Stories para mostrar o dia a dia dos atletas e equipe técnica. Também aproveitaríamos o site 

da nike maior exposição das mensagens. A radio Bandeirantes, também seria uma parceira do 

evento: no Esporte em Debate, apresentado por Elia Junior, o programa resume os principais fatos 

do esporte do dia em todas as modalidades, além de uma completa agenda de eventos do dia 

seguinte. Os ouvintes também participariam, dando opiniões sobre os temas mais interessantes e 

polêmicos. E finalmente contaríamos com a parceria da ESPN – Como uma das principais 

emissoras de Futebol Americano do Brasil, faremos a divulgação da partida nos programas: Bate- 

Bola e Resenha ESPN. Além de notícias em seu site e redes sociais. 
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Peça de comunicação desenvolvida pelas autoras do texto. 

 
Considerações finais 

 
Sendo assim vamos unir os times na entrada de uma partida de Futebol de Campo, os 

jogadores do time principal do Corinthians, que irão entrar vestidos de jogadores de futebol 

americano, no telão irá aparecer o anuncio da partida que acontecerá entre Corinthians 

Steamrollers e Sorocaba Vipers na Arena, e deixarão a pagina no Facebook para mais informações 

sobre a partida. Além disso durante todo o mês que anteceder o evento, nas redes sociais do 

Corinthians Sport Club serão divulgados vídeos, dos jogadores de futebol de campo treinando 

com os jogadores de futebol americano, mostrando assim toda a rotina e esforços desses atletas. 
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Introdução 

 
Este trabalho objetiva a análise dos aspectos intertextuais a partir da obra 

produzida na disciplina nos Tópicos Avançados de Publicidade, que retrata a ex- 

presidente Dilma Rousseff, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da 

república Michel Miguel Elias Temer Lulia, levando a discussão como se dão as relações 

intertextuais apresentadas por esta, bem como o processo de dramatização do relevante 

processo histórico no contexto da política brasileira, mais especificamente a presença 

feminina na política, exaltando a ex-presidente Dilma Rousseff, como primeira mulher a 

assumir a presidência no Brasil. 

O aspecto discutido neste trabalho é a questão das relações de poder na política 

em relação à figura feminina, conotado pelo tom rosa na obra, ainda muito utilizado para 

descrever o sexo feminino, através da explanação do universo político e machista e a 

sociedade conservadora. Afinal, o homem deve “possuir sem ser possuído” e essa é a 

“única fórmula aceitável entre o homem superior e a mulher" (BEAUVOIR, 1970, p. 

248). 

Sendo assim, a figura feminina está sempre propensa a julgamentos e controles, 

aplicados a partir de uma visão masculina. 

No exercício da função patriarcal, os homens detêm o 

poder de determinar a conduta das categorias sociais 

nomeadas, recebendo autorização ou, pelo menos, 

tolerância da sociedade para punir o que se lhes 

apresenta como desvio. Ainda que não haja nenhuma 

tentativa, por parte das vítimas potenciais, de trilhar 

caminhos diversos do prescrito pelas normas sociais, 

a execução do projeto de dominação-exploração da 

mailto:malafaiaclara@gmail.com
mailto:Fernandocoutinho.8@hotmail.com
mailto:leticia.vitorino@hotmail.com
mailto:Marina.vnistico@gmail.com
mailto:Suardi.victor@gmail.com
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categoria social homens exige que sua capacidade de 

mando seja auxiliada pela violência. (SAFFIOTI, 

2001,p.115) 

 

Na peça o conflito pela liderança dá o lugar para trechos da música Joanne, cujo 

o nome do álbum é o mesmo, da cantora Stefani Joanne Angelina Germanotta, mais 

conhecida pelo nome artístico Lady Gaga, é uma cantora, atriz, compositora, produtora 

musical, modelo, ativista e dançarina estadunidense. 

Desenvolvimento 

 
No desenvolvimento propriamente dito, observara as ideias dos autores da obra 

elaborada na disciplina nos Tópicos Avançados de Publicidade, em questão e, associando 

às suas conjunturas atuaia com questões do empoderamento feminino na política. 

Levando em consideração os pontos falhos e os positivos, sem deixar, portanto, de fazer 

comparações com as ideias de outros autores, do campo de discussão. 

Destacando nos trechos da música Joanne, apresentados como diálogo, a 

veracidade da troca de posição entre o ex-presidente Lula para a presidenta Dilma, e após 

o impeachment, a ocupação do cargo pelo atual presidente Michel Temer. 

Com unidade a peça, as referências intertextuais se dão na conjuntura da obra, e 

principalmente no chapéu cor de rosa sobre a cabeça da ex-presidenta Dilma. 

Tons azuis e o chapéu cor de rosa são elementos da composição da capa do álbum 

Joanne da Lady Gaga. 

Considerações finais 

 
A obra demonstra a relação da primeira participação da mulher na política 

brasileira, como um alcance da representatividade, antes mantida somente por homens. 

Cabendo mencionar que o acesso da mulher na política e o democratismo, 

contribuiu com a luta de classe feminina pela busca por igualdade de gênero. 

Nesse sentido, valorosa tem sido a contribuição dos movimentos feministas com 

vista a eliminar as desigualdades entre homens e mulheres, no espaço público e privado. 

Porém, algumas esferas da sociedade continuam resistentes à presença feminina 

em cargos públicos e privados e na execução de funções, antes propriamente realizados 
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unicamente por homens. Um cenário que denota o machismo perseverante, com 

obstáculos e sem políticas de acesso úteis e eficazes como garantia para mudanças desse 

panorama. 

Contudo a análise crítica se restringiu aos aspectos descritivos, caracteriza-se por 

uma modalidade em que se torna evidente a própria postura da mulher na sociedade, esta 

deixa clara sua impressão de um dado significativo para a luta do gênero, levando em 

consideração seu percurso de conquistas em direitos trabalhistas, 
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Resumo 
 

Este trabalho tem como objetivo estabelecer uma relação entre o filme As aventuras de 

Pi e a passagem da Ilha dos amores de Os Lusíadas no que diz respeito ao processo de 

figurativização e, assim, apontar como se fazem contemporâneos os temas abordados nas 

obras apresentadas. Para tanto, foi realizada uma pesquisa na qual fez-se o levantamento 

de como se dá o processo de figurativização em cada obra. Além disso, buscou-se ainda 

identificar os possíveis significados das figuras apresentadas em ambas as obras e o que 

elas podem representar; questionando qual seria a importância do uso de figuras nas obras 

analisadas, destacando também a maleabilidade de figuras, isto é, como podem facilitar 

a apreensão de um tema e como se fazem eficientes na literatura e em outras linguagens. 

Por fim estabeleceu-se um elo entre essas duas obras por meio de uma imagem em 

comum. 

Palavras-chave: Figurativização; Figuras; Tema 
 

Introdução 

 
A presente pesquisa busca estabelecer um diálogo entre o filme As aventuras de 

Pi (2012), baseado no romance de Yann Martel, Life of Pi, e dirigido por Ang Lee e a 

passagem Ilha dos Amores d'Os Lusíadas (1999), de Camões. Para atingir este 

determinado fim, toma-se como pauta para a análise o processo de figurativização, isto é, 

a composição dos personagens e temas que vão se moldando ao longo das histórias 

apresentadas, com o propósito de estabelecer uma análise comparativa entre o poema 

épico e a obra cinematográfica, como meio capaz de tornar possível este diálogo. 

Sendo assim destacamos a importância deste estudo, pois busca-se mostrar não 

somente a beleza das obras apresentadas, mas também as quão significativas elas são. 

Desta forma, podemos justificar este trabalho como relevante pela possível contribuição 

tanto para pesquisa em Literatura Clássica quanto para pesquisas que estabelecem 

diálogos entre diferentes linguagens mostrando e ressaltando as diferentes formas de se 

tratarem temas comuns em diferentes obras, em diferentes épocas. 

Para tanto, apresentamos o que cada obra vai nos trazer. Na trama cinematográfica 

nos é apesentada a história do jovem Pi, que por sua vez, é contada por ele mesmo como 

narrador em um tempo posterior ao da história narrada. Pi vive na Índia com sua família: 

pai, mãe e irmão. Seu pai é dono de um zoológico e em busca de uma vida melhor para 

mailto:carlapatfelix@hotmail.com


489 
 

sua família decide se mudar para o Canadá e vender os animais do zoológico. Durante a 

viagem a embarcação, em que se encontrava a família de Pi e também os animais do 

zoológico, é acometida por uma grande tempestade, o jovem, então, decide assistir ao 

fenômeno. Nesse momento, Pi percebe que o barco está inundado e, apesar de tentar, o 

jovem não consegue salvar sua família. 

Contudo, o garoto consegue se salvar e fica a bordo de um bote salva-vidas, no 

qual ele abriga um orangotango, uma zebra e uma hiena. Porém, no decorrer da trama a 

hiena ataca a zebra e o orangotango, o que leva o garoto a um estado de fúria e nesse 

momento surge Richard Parker, um tigre de bengala, cuja presença é omissa até o 

momento. Temendo o tigre, Pi se refugia em uma boia e suplica a Deus que lhe mostre o 

que fazer. O jovem percebe que se quiser sobreviver precisa domar a fera que com ele 

convivia no mar, então inicia um processo de treinamento/ acordo com o tigre. 

Nos momentos seguintes, a trama nos leva a uma noite estrelada, na qual Pi e a 

fera observam a água do mar e as imagens que se formam nela. Nesse momento, somos 

imersos na água pelos olhos do tigre e quando emergimos voltamos aos olhos de Pi. Após, 

passada essa cena, uma nova tempestade atinge os protagonistas, o tigre fica intimidado 

e se esconde, quando a chuva se torna branda o garoto olha para seu companheiro e diz a 

ele que estão morrendo. Pi adormece. Ao acordar, o garoto nota que o bote está ancorado 

numa ilha, nota também que Parker não está no bote. 

Na ilha, Pi e seu amigo se alimentam, há nela um lago com água doce. Ao 

entardecer, contudo, o jovem percebe que há algo de errado com a ilha, ele encontra uma 

flor-de-lótus com um dente humano e conclui que o local paradisíaco era uma ilha 

carnívora. O garoto decide partir. Enfim, o jovem e o tigre chegam à praia, então, a fera 

o deixa sem sequer olhar para trás. Após isso, nos é apresentada uma história trágica sobre 

o que realmente teria acontecido no mar. 

 
Essa construção figurativa nos é apresentada também na passagem Ilha dos 

Amores, de Os Lusíadas. Obra publicada em 1572, no auge do Renascimento literário em 

Portugal, trata-se de uma grande obra poética de Camões, na qual é narrada a viagem de 

Vasco da Gama e sua descoberta do caminho às Índias, esse é o ponto central do poema 

épico. 

Em Os Lusíadas a narração tem início em plena ação, Vasco da Gama e sua frota 

se dirigem ao Cabo da Boa Esperança com o intuito de chegar às Índias. Durante os 
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embates e percalços vividos no mar são auxiliados por Vênus e Marte, porém perseguidos 

por Baco e Netuno. Ao longo das passagens narradas no poema épico, os portugueses 

narram os feitos heroicos de seu povo. Até que chegam, por fim, à Ilha dos Amores. 

Essa ilha, descrita nos cantos IX e X de Os Lusíadas, é apresentada como um lugar 

ideal para os navegantes, como um lugar de paz, descanso e prazer. Trata-se de um 

ambiente repleto de divindades que recebem os portugueses que ali desembarcam com 

muita hospitalidade. A ilha foi projetada pela deusa Vênus e por seu filho Cupido para os 

navegantes, como forma de presente pelos seus feitos no mar. Nesse local eles encontram 

ninfas, recebem um grande banquete e profecias de Sirena a respeito do povo lusitano e 

de suas conquistas futuras. 

Em seguida, Tétis conduz Vasco da Gama, o capitão dos navegantes, ao topo de 

um monte e mostra-lhe a "Máquina do mundo", uma máquina que apenas os deuses 

tinham acesso e prediz feitos grandiosos e fama aos portugueses. A deusa faz profecia 

sobre os feitos grandiosos e sobre a fama dos portugueses. Nesse momento, é desvendado 

o que até então seria desconhecido pelos navegantes. 

Notamos que tanto na obra cinematográfica quanto no poema épico a imagem da 

ilha tem grande significado, pois ela surge como uma ruptura na montagem 

cinematográfica capaz de dar uma significação de reconhecimento e retomada do 

equilíbrio e no poema épico ela surge no fim trazendo em si uma significação. Por 

conseguinte, este momento da ilha para nós é de suma importância, pois é a partir dele 

que estabelecemos um vínculo entre as obras, ou seja, um estreito diálogo. 

Por meio de uma análise em relação à imagem da ilha e à construção dos 

personagens que se inserem neste espaço e, tendo por alicerce o conceito teórico de 

figurativização, este trabalho tem por meta discutir a função da ilha nas duas obras: uma 

literária e outra cinematográfica. 

Desenvolvimento do argumento 

Este trabalho apresenta um método que envolve uma Pesquisa Qualitativa, de 

natureza teórica, que realiza, por meio da coleta de dados bibliográficos e da análise de 

obras literária e cinematográfica, um diálogo entre o filme As aventuras de Pi e a 

passagem Ilha dos Amores, de Os Lusíadas no que diz respeito às figuras e aos temas por 

elas representados. 
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A Pesquisa Bibliográfica é uma modalidade de estudo que se constitui do 

levantamento e do fichamento de referencial bibliográfico a respeito de um tema 

específico, sendo voltada à pesquisa de dados conceituais e de fontes teóricas. 

A comparação entre diferentes linguagens se mostra eficiente para a compreensão 

e apreensão de temas comuns. Dessa maneira, faz-se eficiente o uso de diferentes 

linguagens (literária e cinematográfica) neste trabalho, pois com artifícios distintos e a 

distância temporal entre elas não se perdeu a essência, uma vez que o principal recurso 

em ambas foi o processo de figurativização. 

Para tanto, foi realizado um estudo aprofundado quanto ao conceito de 

Figurativização, por meio dos autores - José Luiz Forin, Ana Luísa Vilela e Carlos Ceia 

- a fim de compreender o que propõe este conceito e definir como se constituem as 

alegorias, os símbolos e as figuras de linguagem nestas obras. 

Como o objetivo principal deste trabalho foi o de estabelecer uma relação entre o 

filme As aventuras de Pi e a passagem Ilha dos Amores, foi feito um levantamento a 

respeito dos conceitos abordados nas obras; da mesma forma, foi feito a respeito das 

figuras presentes nestas obras e o que elas podem representar. Posteriormente, como 

poderia ser a relação entre tais obras segundo a identificação de um ponto de intersecção 

entre elas, qual o tema que apresentariam e como se deu a construção do processo. 

A partir do que foi exposto como objetivo de trabalho, convém ressaltar que a 

pesquisa teve como base teórica os estudos de Figura e Figurativização. Para que 

pudéssemos estabelecer um diálogo entre as duas obras, foi feita uma análise a respeito 

do conceito de figura, alicerçado sob o ponto de vista de José Luiz Fiorin em Elementos 

de análise do discurso (2005); da mesma forma, dos conceitos de figuratividade, a partir 

dos pressupostos de Ana Luísa Vilela, presentes em E-Dicionário de Termos Literários 

(2010). 

Segundo Fiorin (2010: 90), a figura é o termo que remete a algo existente no 

mundo natural: árvore, vagalume, sol, correr, brincar, vermelho, quente, etc. (...) Quando 

se diz que a figura remete ao mundo natural, pensa-se não só no mundo natural 

efetivamente existente, mas também no mundo natural construído. Conforme esse 

pensamento, percebemos que o uso das figuras dá aos textos um efeito de realidade, pois 

representam uma dada realidade, encobrindo um significado, um tema. 
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Para o aprofundamento do conceito de figura e como tal conceito se apresenta em 

obras literárias foi levado em consideração a abordagem feita por Vilela (2010): 

Pela figuratividade, pela sua capacidade de produção metafórica, o 

sujeito coloca igualmente em jogo uma “força figurativa” que modifica 

radicalmente todo o enunciado, todo o sintagma: a subjectividade torna- 

se discurso “figurativizando-o”. (...) Não há discurso sem “imagens do 

mundo”. E é esta necessidade, inerente ao discurso, de semantizar os 

circuitos sintácticos, esta inevitabilidade do investimento semântico, que 

é designada por “figurativização”. 

A figurativização se dá pela utilização de figuras, isto é, o uso de elementos 

concretos do mundo real que revestem temas abstratos, sem que sejam opostos. A 

utilização de elementos concretos para a formação de determinado tema (abstrato) auxilia 

na concretização do sentido de determinado texto. O uso da figuratividade, como 

complementa Vilela, modifica o enunciado de maneira que se dá uma espécie de 'capa' 

que esclarece o significado de dado discurso. Isto é, a figurativização permite que as 

ideias abstratas possam ser projetadas sobre imagens concretas por meio do uso de figuras 

de linguagem, alegorias, e símbolos facilitando assim a compreensão dessas ideias. 

A fim de compreender o percurso temático do processo de figurativização, levou- 

se em consideração a abordagem feita por Carlos Ceia em relação à alegoria; da mesma 

forma, a retomada que ele faz do conceito que Goethe utiliza a respeito dos procedimentos 

retóricos: a simbólica e a alegoria. Além disso, considerou-se o uso de figuras de 

linguagem, que auxiliaram na composição deste processo. Para este fim, utilizou-se a obra 

de Fiorin, Figuras de retórica (2014). 

A figurativização pode dar às histórias nas quais se faz presente um tom exagerado 

ou amenizado, por isso, observamos que, no enredo do filme As aventuras de Pi, o uso de 

figuras dá um tom amenizador à história real que se faz figurada. Há, portanto, um 

eufemismo presente. Em contraposição, na passagem Ilha dos Amores percebemos um 

exagero no relato em relação à viagem dos navegantes, uma vez que os fatos narrados são 

hiperbólicos, transcendem o natural, pois é feito o uso da figura de linguagem hipérbole. 

Por fim, todo o tema deste estudo teve por base a obra épica Os Lusíadas, que 

possui como tema central a viagem de Vasco da Gama e sua frota às Índias e também a 

obra cinematográfica As aventuras de Pi, que narra a vida e jornada do jovem Pi. 

Procurou-se estabelecer um diálogo entre as duas obras considerando o processo de 
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construção do tema, com foco em um elemento em comum a fim de verificar a retomada 

do conceito ílico de Yvette K. Centeno, que foi apresentada por Raquel de Sousa Ribeiro, 

em seu texto O navegador e a busca (2000). 

Podemos observar tanto em As aventuras de Pi quanto na passagem Ilha dos 

Amores, de Os Lusíadas, que há uma construção de história alegórica que não apresenta 

necessariamente a realidade daquilo que nos é retratado, uma vez que a alegoria se faz 

pelo processo de figurativização, as figuras são empregadas em determinada história, sem 

contudo representarem seu sentido real, assim: 

(...) allegoría significa “dizer o outro”, “dizer alguma coisa diferente do 

sentido literal”, e veio substituir ao tempo de Plutarco (c.46-120 d.C.) 

um termo mais antigo: hypónoia, que queria dizer “significação oculta” 

e que era utilizado para interpretar, por exemplo, os mitos de Homero 

como personificações de princípios morais ou forças sobrenaturais, 

método que teve como foi especialista Aristarco de Samotrácia (c.215- 

143 a.C.). A alegoria distingue-se do símbolo pelo seu carácter moral e 

por tomar a realidade representada elemento a elemento e não no seu 

conjunto. (...) Regra geral, a alegoria reporta-se a uma história ou a uma 

situação que joga com sentidos duplos e figurados, sem limites textuais. 

(CEIA, 2010) 

O primeiro elemento que nos chama atenção nessa alegoria é a busca do jovem Pi 

pelo autoconhecimento, e o fato de que ele "conhece a si mesmo" no mar quando estava 

somente com o tigre. Na trama cinematográfica, apresenta-se a luta do jovem com os 

elementos da natureza e com o tigre, que o jovem constantemente tenta dominar. Desta 

forma, podemos constatar por meio de sua presença o caráter alegórico, os elementos 

apresentados -a natureza e os animais- podem ser tomados como reais ou não. A história 

de Pi nos leva a pensar na história presente n'Os Lusíadas, os navegantes queriam alcançar 

novas terras, ter novos domínios e tornarem-se eternos por seus atos heroicos. E para isso, 

assim como o jovem Pi, enfrentaram muitas adversidades como notamos no trecho: 

Os ventos eram tais que não puderam 

Mostrar mais força d'ímpeto cruel, 

Se pera derribar então vieram 

A fortíssima Torre de Babel. 

Nos altíssimos mares, que cresceram; 

A pequena grandura dum batel 

Mostra a possante nau, que move espanto, 

Vendo que se sustém nas ondas tanto. (CAMÕES, p.174) 
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Nota-se, no trecho destacado, a presença, também, dos elementos da natureza- o 

vento, o mar- considerados como reais, como elementos que dão sentido aos atos narrados 

e que são de grande importância. Porém, apesar de tais elementos estarem presentes tanto 

na obra cinematográfica quanto na obra camoniana, percebemos que são moldados de 

formas diferentes. Enquanto numa obra, As aventuras de Pi, tais elementos parecem 

abrandar o real sentido da narrativa, noutra, Os Lusíadas, eles vêm supervalorizar os atos 

narrados. 

A história narrada pelo jovem Pi, parece-nos em certos pontos irreal ou 

inconcebível: um jovem que fica sozinho no mar, perde os mantimentos do bote salva- 

vidas no qual se abriga e fica na companhia apenas de um tigre- de - bengala faminto, 

mas ainda assim sobrevive. Realmente é uma história incrível, no entanto, no decorrer da 

narrativa nos deparamos com uma 'quebra' (que discutiremos mais adiante) que nos leva 

a compreender que toda essa construção era um eufemismo, apesar de não o parecer. 

O eufemismo (do grego eufemísmos, que significava "emprego de uma 

palavra favorável no lugar de uma de mau augúrio", vocábulo formado 

de eu, "bem" + femi, "dizer, falar", designando, pois, " o ato de falar de 

uma maneira agradável") é o tropo em que há uma diminuição da 

intensidade semântica, com a utilização de uma expressão atenuada para 

dizer alguma coisa desagradável. (FIORIN, 2014: 78) 

Já na passagem Ilha dos Amores, notamos que os elementos da natureza realçam 

os atos narrados sejam eles reais ou não. Como no trecho em que há a comparação da 

força com a qual o mar atingia a nau dos portugueses à queda da Torre de Babel: " Se 

pera derribar então vieram/ A fortíssima Torre de Babel. / Nos altíssimos mares, que 

crescera;". Podemos dizer que há uma construção hiperbólica para engrandecer as 

dificuldades passadas e levar-nos a valorizar àqueles que passaram por tais situações de 

maneira que aquilo que lhes é oferecido no fim dessa passagem nos parece 'na medida 

exata', ou seja, na justa medida, como algo realmente merecido e sem exageros. 

 
A hipérbole (do grego hyperbolé, que significa "ação de lançar por cima 

ou além"; depois, " ação de ultrapassar por cima"; daí “excesso”, 

"amplificação crescente") é o tropo em que há um aumento da 

intensidade semântica. Ao dizer de maneira mais forte alguma coisa, 

chama-se a atenção para aquilo que está sendo exposto. (FIORIN, 2014: 

74) 

Assim, observamos que pode haver nas duas histórias ambas as figuras de 
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linguagem apresentadas, pois quando se exagera por um lado tende-se a amenizar por 

outro, isto é, como destaca Fiorin (2014: 78) " Na hipérbole diz-se mais para significar 

menos, mas, por isso mesmo, enfatiza-se o que está sendo expresso. Trata-se, portanto, 

de uma difusão semântica: o menos projeta-se sobre o mais; em outras palavras, a 

expressão mais intensa engloba também a menos intensa." "No eufemismo, diz-se menos 

para significar mais e, por isso, alarga-se o alcance sêmico da expressão que está sendo 

usada, já que o mais se projeta no menos.". Ou seja, o uso desses tropos encobre no 

percurso de figurativização o sentido real das histórias apresentadas. 

Para prosseguirmos o nosso raciocínio e nossa análise, como já foi citado 

anteriormente há um exagero nos acontecimentos pelo fato do poeta comparar a ação do 

mar sobre a nau dos navegantes à queda da Torre de Babel, entretanto, se considerarmos 

os elementos (ventos, mar) presentes na narrativa de maneira denotativa, e outros 

elementos de maneira simbólica diferentemente do que ocorre n'As aventuras de Pi, 

tomaremos tal história como alegórica, pois ressalta-se a ambiguidade do significado de 

seus elementos: 

Goethe distinguiu assim os dois procedimentos retóricos: “A simbólica 

[die Symbolik] transforma o fenómeno em ideia, a ideia em imagem, e 

de tal modo que na imagem a ideia permanece sempre infinitamente 

eficaz e inatingível e, ainda que pronunciada em todas línguas, 

continuaria a ser indizível. A alegoria transforma o fenómeno num 

conceito, o conceito em imagem, mas de tal modo que na imagem o 

conceito permanece limitado e susceptível de ser completamente 

apreendido e usado, e pronto para ser expresso por essa mesma imagem. 

” (Máximas e Reflexões, trad. de José M. Justo, in Obras Escolhidas de 

Goethe, vol.5, Círculo de Leitores, Lisboa, 1992, pp.188-189). (CEIA, 

2010) 

Ou seja, a alegoria atribui a uma imagem um significado imutável de maneira que 

esse não se altera com o contexto no qual é imposto. Já o símbolo pode adquirir diferentes 

significados que são regidos pelo contexto no qual está inserido e com relação aos outros 

símbolos com os quais dialoga, assim definiremos a imagem da ilha em ambas as histórias 

como símbolo, uma vez que o sentido de ambas as obras se concretiza nessa imagem. A 

ilha surge nas duas obras em momentos de extrema tensão. 

No filme, Pi está desenganado e praticamente entregue à fúria do mar, já não tem 

mais forças. Nesse momento ele avista uma ilha repleta de suricatos e com água doce. Já 

na passagem Ilha dos Amores, os navegantes avistam a ilha preparada por Vênus, após as 
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batalhas para compensá-los por seus feitos heroicos. 

 

 

 
Algum repouso, enfim, com que pudesse 

Refocilar a lassa humanidade 

Dos navegantes seus, como interesse 

Do trabalho que encurta a breve idade. 

Parece-lhe razão que conta desse 

A seu filho, por cuja potestade 

Os deuses faz descer ao vil terreno 

E os humanos subir ao Céu sereno. 

Isto bem revolvido, determina 

De ter-lhe aparelhada, lá no meio 

Das águas, alguma ínsula divina, 

Ornada de esmaltado e verde arreio; 

Que muitas tem no reino que confina 

Da Mãe primeira co'o terreno seio, 

Afora as que possui soberanas 

Pera dentro das portas herculanas. 

(...) 

Cortando vão as naus a larga via 

Do mar ingente pera a pátria amada, 

Desejando prover-se de água fria 

Pera a grande viagem prolongada, 

Quando, juntas, com súbita alegria, 

Houveram vista da Ilha namorada, 

Rompendo pelo céu a mãe fermosa 

De Menônio, suave e deleitosa. (CAMÕES, p.233-240) 
 

Notamos que os navegantes, assim como Pi, desejavam descansar das tribulações 

vividas no mar e de certa forma buscavam a harmonia. No entanto, observamos que para 

Pi a ilha representou apenas uma pausa, uma retomada do equilíbrio para que pudesse 

prosseguir. Já para os navegantes a ilha simbolizava o fim daquela busca, daquela viagem 

e de suas vidas terrenas como podemos destacar do trecho: "Os Deuses faz descer ao vil 

terreno/ E os humanos subir ao Céu sereno" aqui temos a evidência de que os navegantes 

tornaram seus nomes eternos como deuses, por seus feitos. 

Não eram senão prémios que reparte, 

Por feitos imortais e soberanos, 

O mundo co'os barões que esforço e arte 

Divinos os fizeram, sendo humanos. 

Que Júpiter, Mercúrio, Febo e Marte, 

Enéias e Quirino e os dois tebanos, 
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Ceres, Palas e Juno com Diana, 

Todos foram de fraca carne humana. (CAMÕES, p.250) 

 

A ilha permite-nos estabelecer uma relação entre as duas obras, o que ela 

representa e porque se faz presente nessas obras, Raquel de Sousa Ribeiro cita Yvette.K. 

Centeno: 

 
A ilha é uma 'insula divina', surgida no 'meio das águas', como a própria 

Vênus (IX, 21). É um produto do Uno primordial, materializado dessa 

forma, porque a forma da ilha e das águas é a que melhor indica a 

perfeição. A ilha é simbolicamente um 'ponto de chegada'. (2000: 43) 

 

A ilha está, em ambas as histórias, diretamente ligada aos personagens que com 

ela interagem. O narrador da trama Pi ressalta que aquela ilha, na qual foi amparado, tinha 

a forma do corpo de um homem e que essa não se encontrava nos mapas. Temos aqui 

uma metáfora que evidencia como a ilha representava, na verdade, o próprio protagonista 

e seu interior. Na ilha, ele e Richard Parker se harmonizam para prosseguir viagem juntos. 

A perfeição encontrava-se na harmonia de seu ser. 

Na obra de Camões a ilha também se apresenta diretamente ligada aos seus 

personagens, na obra camoniana a ilha se apresenta como o ponto de intersecção entre o 

divino e o humano. Nos trechos: 

 
Mil árvores estão ao céu subindo, 

Com pomos odoríferos e belos; 

A laranjeira tem no fruto lindo 

A cor que tinha Dafne nos cabelos. 

Encosta-se no chão, que está caindo, 

A cidreira co'os pesos amarelos; 

Os fermosos limões ali cheirando, 

Estão virgíneas tetas imitando. 

As árvores agrestes, que os outeiros 

Têm com frondente coma enobrecidos, 

Álamos são de Alcides, e os loureiros 

Do louro Deus amados e queridos; 

Mirtos de Citeréia, co'os pinheiros 

De Cibele, por outro amor vencidos; 



498 
 

Está apontando o agudo cipariso 

Pera onde é posto o etéreo Paraíso. 

(...) 

 
Para julgar, difícil cousa fora, 

No céu vendo e na terra as mesmas cores, 

Se dava às flores cor a bela Aurora, 

Ou se lha dão a ela as belas flores. 

Pintando estava ali Zéfiro e Flora 

As violas da cor dos amadores, 

O lírio roxo, a fresca rosa bela, 

Qual reluze nas faces da donzela; (CAMÕES, p.242-243) 

 
Temos uma descrição de Dafne, uma caracterização, uma comparação com a cor 

da laranjeira; da mesma forma, descrição das ninfas Citereia e Cibele, comparadas com 

elementos presentes na ilha, e a ligação de Aurora e das flores da ilha "Se dava às flores 

cor a bela Aurora, / Ou se lha dão a ela as belas flores". A comparação entre os elementos 

da ilha aos das ninfas nos leva a entender que há um elo estreito entre eles. Podemos até 

dizer que a importância da comparação nos coloca em evidência não só as ninfas e sua 

beleza, mas também 'o novo', a descoberta desse novo lugar como um "etéreo Paraíso". 

É notável como se dá o processo de figurativização. Diversos elementos e imagens 

do mundo são colocados nas duas histórias para auxiliar na apresentação de seu tema. 

Cada personagem está diretamente ligado ao meio em que está inserido e como fora 

apresentado anteriormente; entretanto, na obra As aventuras de Pi temos um jovem 

sozinho que tenta conhecer a si mesmo e n'Os Lusíadas temos navegantes que 

simbolicamente trazem a imagem do povo português. 

Um ponto de extrema importância dessas obras que se torna um vínculo estreito e 

comum para a compreensão do tema é a dicotomia vida e morte. Este dualismo também 

nos é perceptível por meio do processo de figurativização. Pi, diante do mar, que tem de 

enfrentar busca sobreviver e superar suas adversidades, podemos supor que o mar 

simboliza a vida dentro da alegoria em que se encontra, e o tigre como o lado feroz de Pi, 

como uma proteção instintiva que o faz permanecer atento às adversidades. Na trama, o 

maior desejo do jovem é sobreviver. Já n'Os Lusíadas, essa dicotomia é algo vencido, 

uma vez que, os navegantes atingiram o patamar de deuses, pois ao chegarem à ilha já 
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não precisam mais lutar e são apenas recompensados por Vênus. 

 
Dessa forma, podemos supor que todo o processo figurativo no qual as duas 

histórias são embasadas tem seu término e consequentemente o desvendamento de seu 

tema na imagem da ilha. Ela, de certa forma, traz a ideia de completude para a obra de 

Camões, notamos que nela ocorre o fim da busca e a visão do futuro. Ou seja, no momento 

presente dá-se a consolidação do passado português e pelas conquistas do presente 

poderão ser recompensados no futuro, já não existe um fluxo temporal. A imagem que 

temos é de que naquele lugar encontram-se passado, presente e futuro. 

E em As aventuras de Pi, a ilha também aparece com essa característica de algo 

completo, harmônico, pois é apresentada com o formato de um corpo humano, como um 

organismo vivo, em perfeito funcionamento. Nesse local, Pi e Richard Parker recuperam 

suas forças e podem então retomar seu caminho. Agora, o jovem já não parece tão 

perdido, a imagem que temos dele é de alguém que de certa forma se encontrou. 

Em suma, por meio desta análise, verificamos que tanto na trama cinematográfica 

quanto na passagem Ilha dos Amores o tema presente seja a busca-encontro pelo novo ou 

apenas pelo desconhecido, pela sua própria significação. 

 
Considerações finais 

 
Por fim, podemos concluir que o objetivo dessa pesquisa foi atingido, uma vez 

que, foi possível estabelecer uma relação entre a obra cinematográfica, As aventuras de 

Pi e a passagem Ilha dos Amores do poema épico de Camões, por meio do estudo processo 

de figurativização. Assim ficou evidente como podemos supor que tratam de um tema em 

comum, ainda que a apresentação desse tema se dê de formas diferentes. 

Mais do que isso, pode-se notar também como é possível estabelecer um diálogo 

entre obras clássicas e contemporâneas utilizando diferentes linguagens, o que mais uma 

vez evidencia a importância desse estudo. Com o levantamento de um elemento em 

comum foi possível interligar tais obras. 
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Resumo 

 
Nossa sociedade atual prega o respeito e o amos próprio, porém não é isso que vemos em 

relação as pessoas mais gordinhas. Ao valorizar a magreza, transformam a gordura em 

um símbolo de falência moral, e o gordo, mais do que apresentar um peso socialmente 

inadequado, passa a carregar um caráter pejorativo. Mesmo depois de tantos anos e 

vivendo em uma época onde o respeito e o amor próprio são disseminados, as pessoas 

continuam com esse preconceito de que ser gordo é algo ruim e inaceitável. A mídia pode 

ser considerada uma vila nesse processo de aceitação, pois ela mostra somente como 

bonito corpos retos e musculosos como ícones de beleza, isso deixa cada vez mais pessoas 

infelizes consigo mesmas, com dificuldades de aceitação. 

 

Palavras-chave: moda, gordinhas, mídia, preconceito, aceitação, amor próprio 

 
 

História do corpo 

 
 

A construção dos sentidos e significados atribuídos ao corpo, na sociedade 

contemporânea, não se assemelha aos mesmos sentidos que apresentavam em épocas 

passadas. Pensar em corpo na atualidade nos remete à estética corporal, estética aqui 

utilizada como um termo repleto de percepções específicas, oriundas de informações que 

possuem, no corpo e no rosto humanos, objetos privilegiados deste tipo de percepção. 

"De esbelta a roliça e de natural a pintada, a silhueta e o rosto femininos foram 

correspondendo às diferentes condições de dieta, de estatuto e de riqueza, dando origem 

a novos padrões de aparência e gosto, a novos ideais de beleza e de erotismo" (Grieco, 

1991, p.81). 

No período do renascimento, ao contrário da Idade Média, a beleza feminina 

ganha um novo valor. Agora esta é reconhecida como um reflexo, "um sinal exterior e 

visível de uma bondade interior e invisível". A beleza física deve agora ser exteriorizada, 

não simbolizando mais um trunfo perigoso, mas antes um atributo necessário como 

mailto:marinabcarvalho@hotmail.com
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preditor de um caráter moral e social. Passou a ser fundamental ter como atributo a beleza, 

que passa a ser uma obrigação, pois a fealdade era agora um indicador claro de uma 

inferioridade social. 

O corpo representava um espelho do íntimo de cada pessoa e que deveria ficar à 

mostra para todos. "A beleza seguia um determinado modelo, e as mulheres entregavam- 

se a grandes cuidados e despesas, para que a sua aparência se adequasse aos padrões, que 

se mantiveram praticamente inalterados nos primeiros tempos da idade moderna" 

(Grieco, 1991, p.85). 

Segundo Grieco (1991), as mudanças começam a surgir principalmente na questão 

da higiene física e aparência pessoal, já no século XVI, quando então passam a dar 

maiores atenções às partes do corpo que se apresentavam descobertas, como o rosto e as 

mãos. A literatura da época já apontava para uma preocupação com a aparência e a forma 

física. 

Na Europa do século XVI,o ideal de beleza física feminina é de um corpo mais 

roliço, de ancas largas e seios grandes, opondo-se ao ideal feminino da época medieval, 

caracterizado por um corpo estrito de ancas e de seios pequenos No século XVI, a beleza 

feminina deveria, portanto, condizer com um modelo que era imposto, na maioria das 

vezes, pelos homens, que impunham assim de maneira implícita os seus critérios de 

beleza, e que continuou a impor nos séculos seguintes. 

Tal padrão de corpo irá prevalecer até finais do século XVIII, quando ocorre, 

então, uma mudança do padrão de estética física, concomitante a uma mudança nos 

hábitos alimentares (Grieco, 1991). Nos séculos XVI e XVII, a culinária européia é 

marcada por uso nas preparações de manteiga, da nata e dos doces. A gordura, enquanto 

alimento e enquanto constituinte do corpo, era até então percebida como algo saudável, 

uma característica atribuída aos ricos, enquanto a magreza, ao contrário, era um sinal de 

falta de saúde, de pouca beleza e principalmente sinal de pobreza. 

Não admira que as mulheres das classes superiores procurassem distinguir-se das 

suas irmãs menos afortunadas, cultivando grandes superfícies de carne leitosa, em 

contaste com as figuras morenas, pálidas e magras daquelas mulheres cujas vidas difíceis 

não só as tornavam feias, aos olhos dos seus contemporâneos, mas também 

prematuramente envelhecidas 
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Porém, no século XVIII, o que ocorre é uma mudança na percepção da gordura, 

seja nos ingredientes e preparações ou como componente do corpo. O que se registra é 

uma mudança na estética feminina, um gosto pré-romântico pela graça e pela 

simplicidade, traduzida principalmente por uma figura esguia e lânguida, que simbolizava 

uma delicadeza de sentimentos e uma sensibilidade expressos pela sua fisionomia que, 

deste modo, ditaram o tom para o padrão de beleza feminina no início do século XIX e 

ao conceito romântico de feminilidade 

No início do século XX, o estatuto do corpo continuava a depender do meio social. 

Agora a aparência física passa a depender mais do corpo, sendo, portanto, necessário 

cuidar dele. As revistas femininas na década de trinta, como a Marie Claire, passam a 

alertar as mulheres para tais cuidados, elas agora devem se preocupar claramente em 

serem sedutoras, uma nova seção é então criada: a da ginástica diária. 

Muitos alimentos são então abolidos dos cardápios, pois são apontados como 

causadores de males à saúde e à forma física. Ao açúcar ficam atribuídos a obesidade, o 

diabetes, a hipertensão, doenças cardiovasculares, cáries. Em contraposição, as carnes 

grelhadas, saladas, legumes, frutas frescas e laticínios são recomendados. Os meios de 

comunicação desempenham aqui importante papel como "intimidador à magreza". E será 

na metade da década de 60 que hábitos como dietética, asseio e a cultura física irão se 

generalizar. A velhice deixa de ser uma virtude, a norma social dita a aparência jovem, 

há uma comunhão entre personalidade e corpo, ser o que é se confunde com o permanecer 

jovem (Prost, 1987). 

Assim, a magreza se torna em um ideal feminino moderno. Passa a ser 

representada e glorificada como um sinal externo de sucesso. As mulheres em todo o 

mundo ocidental passam a ter uma obsessão por uma imagem corporal esbelta (Higonnet, 

1991). O corpo, enfatiza a autora, é agora estereotipado e estampado diariamente nas 

revistas, a beleza é um valor inerente ao feminino; magro, branco e de classe média: 

"como podem os corpos gordos, de cor, pobres, ser representados sem se cair em 

estereótipos negativos e sem jogar com os preconceitos do leitor" (Higonnet, 1991, 

p.419). 

Mídia 

 
A sociedade contemporânea está amplamente marcada pela globalização e a sua 

lógica de mercado. De acordo com Giddens (1991), a globalização é um movimento que 
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acaba por transformar os espaços locais, e que, ao alterar a vida cotidiana dos indivíduos, 

acaba por gerar uma alteração na existência do sujeito. 

A importação de modelos globais, em todas as dimensões da vida humana, 

pulveriza a dimensão simbólica, de forma violenta, transformando os modos de produção, 

de hábitos, de valores, e outros, promovendo um desenraizamento cultural, gerando um 

mundo de incertezas e de riscos produzidos, o qual se desdobra na perda da liberdade e 

da identidade humana 

Bourdieu (1997), em sua análise sobre a televisão, salientou a existência de uma 

"censura invisível" que é imposta pelos meios de comunicação e que expressam, 

primeiramente, uma censura econômica permeada pela lógica da concorrência, do furo, 

da procura pelo extraordinário, o que acaba por fazer com que os jornalistas estejam 

sempre lendo-se e vendo-se constantemente, onde se faz necessário saber primeiro o que 

outros disseram, para então saber o que dizer, seria o chamado "jogo do espelho". A busca 

pelo inédito, acaba por gerar uma "homogeneidade dos produtos propostos". A mídia tem, 

portanto, um papel fundamental na construção e divulgação de uma realidade homogênea, 

visto que tem um poder de evocação, de fazer existir representações e idéias sobre um 

determinado grupo (Bourdieu, 1997). 

Fazendo um paralelo com a conclusão de Moraes e Carrara (1985) sobre a 

inclusão, através da imprensa, da discussão da AIDS em vários domínios, como o moral, 

o religioso, o mesmo ocorre em relação ao tema em questão, visto que, através dos 

discursos, se observa a mistura de declarações de especialistas, médicos, psicólogos, 

nutricionistas, e do próprio sujeito, o que acaba por fazer com que a discussão abranja 

vários domínios como o social, médico, moral etc. 

Assim, o gordo, ao ganhar visibilidade nas páginas de jornais e revistas, ao virar 

notícia, ao ser trabalhado pelos canais de comunicação, deixa de ser um evento médico, 

para se transformar em um acontecimento, em um fato socializado, como se fosse algo 

fora do comum, é tratado como uma notícia sobre extraterrestres. 

"FIZERAM UMA PESQUISA NA UNIVERSIDADE DA CALIFÓRNIA E 

COLOCARAM 50 TIPOS DE PESSOAS: ASSASSINO, LADRÃO, TRAFICANTE, 

GORDO, BAIXINHO ETC. PERGUNTARAM A MIL MULHERES COM QUAL SE 

CASARIAM. O GORDO FOI O ÚLTIMO A SER ESCOLHIDO" (DR. ALBERTO 

SERFATY). 
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É possível observar que as definições permeiam uma amplitude de significados 

que vai desde o manequim vestido pelas pessoas: "As gordinhas - no caso quem veste 

manequim 44 em diante", "Aos 10 anos, ela pesava 56 quilos e vestia manequim 44, de 

adulto" até as imagens suscitadas através da divulgação dos peso e altura do indivíduo, 

deixando que o leitor visualize o gordo, por exemplo: "o gordo de 160 quilos"; "o 

adolescente que pesa 91 quilos, mede 1, 80"; "a ex-gorda que perdeu 55 de seus 110 

quilos".1Em outros casos, estampam nas reportagens as fotografias dos gordos em questão 

com legendas nas fotos: "Cleusa, que come compulsivamente quando tem crise"ou então 

foto dos agora ex-gordos com o antes e o depois e os dizeres sempre evocando a 

recompensa pela perda de peso: "Avelino Júnior perdeu 23 quilos e pode agora realizar o 

seu grande sonho de se tornar zagueiro (...); antes, quando era gordo, não conseguia jogar 

por excesso de contusões nos joelhos e nos tornozelos" ou "Ana Maria: menos 20 quilos 

e vida nova". 

A imagem de que o gordo seria uma pessoa desajustada socialmente, com um 

vazio que procura preencher com a comida, se torna evidente ao longo das notícias: "Todo 

gordo é ansioso. Tem um vazio na alma que tenta preencher com a comida" (Fernanda 

Fernandes, gerente-geral dos Vigilantes do Peso) ou "Antes (sua irmã), era linda, mas, 

depois de uma decepção amorosa, engordou desenfreadamente e quem engorda começa 

a deixar de ser amado". (Sônia Guerreiro, ex-modelo). Tais imagens acabam por reforçar 

uma representação e construção de uma imagem socialmente negativa desta parcela da 

população. 

Em um anúncio do composto alimentar Sanavita, usado como auxiliar na dieta 

para emagrecer, foram utilizadas fotos com versões da boneca Barbie gorda; velas de 

bolo em forma de noivos roliços e bonecos luminosos dos sinais de trânsito rechonchudos, 

acompanhadas do slogan "O mundo nunca vai ser assim. Emagreça com Sanavita". A 

propaganda tinha a intenção de atingir um público de gordinhos ávido por emagrecer. O 

mundo não é uma categoria só, existem pessoas diferentes, cores diferente, tamanhos 

diferentes e todos merecem respeito, mas o presidente da agência publicitária F/Nazca, 

Fábio Fernandes, responsável pela campanha, não pensa assim. 

A mídia, enquanto produtora de um discurso social, está longe de ser neutra e 

acaba por (re) produzir, refletir e reforçar imagens existentes na sociedade em um 

momento histórico particular. Sendo assim, ao final das reportagens, é possível perceber 
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que estas acabam por reforçar, sempre baseado em falas ou resultados de pesquisas, um 

tipo de estilo de vida tido como saudável, através de um "poder normalizador". 

É bom lembrar que a autocrítica, quando sem exageros, não faz mal a ninguém, e 

a dedicação aos esportes pode resumir-se apenas à vontade de superar-se e aos 

adversários. A vaidade e os cuidados pessoais, assim como o controle das calorias e os 

exercícios da academia, também não prejudicam - pelo contrário, melhoram a saúde e a 

auto-estima. 

Opinião das Blogueiras 

 
“Você emagreceu!” é automaticamente interpretado como elogio. “Você engordou” é 

algo que ninguém aceita bem. 

 
Você emagreceu!  Você está leve, está linda, está fina. Elegante. Está fazendo 

exercícios? Está comendo melhor? Parabéns! 

 
Você engordou! Nossa, o que aconteceu? Relaxou? Está com problemas? É ansiedade? 

Já fez exames? Come muito doce? 

 
Camila Approbato, Blog Sou Gordinha Sim 

 

 

 
No canal do Youtube “Nunca te pedi nada “, da Maira Medeiros fez um vídeo 

falando sobre essa questão, de um jeito bem-humorada e explicativo, mostrando como as 

gordinhas são vistas e como elas se sentem sobre isso. Esse vídeo faz parte de uma série 

de vídeos feitos especialmente para o mês de março, mês da mulher, a série 

“#PorQueMulher”. O vídeo faz uma crítica sobre como as mulheres são tratadas e 

forçadas a serem dignas de uma capa de revista. Desde novas é imposto que uma mulher 

só será feliz se for magra, pois só assim alguém ira ama-las ou arrumar um emprego. 

“Mulheres nascem, vivem e morrem ouvindo repetidamente que ser magra é elemento 

chave para ser feliz, mas oh, não é não viu? É só mais uma forma da sociedade patriarcal 

te controlar”(#PorQueMulher). 

 
Por meios de disciplinas rigorosas de beleza, como dieta e cirurgias plásticas são 

criados limites sobre o que é ser mulher, incitar o autocontrole e e a auto modificação 

também é uma forma de dominar as mulheres. 
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De acordo com uma pesquisa feita pelo IBGE, uma entre cada cinco meninas 

brasileiras com idades entre 13 e 15 anos se considera gorda ou muito gorda. 30% das 

estudantes desejam emagrecer, já a pesquisa feita em são Paulo mostro que 46% disserem 

que mulheres magras são mais felizes. Segundo o estudo feito pela Secretaria de Estado 

de Saúde mostrou que 77% das adolescentes apresentam propensão a desenvolver algum 

distúrbio alimentar, seja ele anorexia, bulimia ou compulsão alimentar. 
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Resumo 

 
O objetivo do texto é resgatar a imagem do Boa Esporte Clube, arranhada em 2017, 

quando este anunciou a contratação do goleiro Bruno - réu condenado da morte da modelo 

Elisa Samudeo em 2010 - após a sua saída temporária da prisão. Após a contratação, o 

clube perdeu quatro patrocinadores e fornecedores de material. Mesmo que o Bruno tenha 

voltado para a prisão, recentemente no final do mês de abril, o time continua com uma 

péssima imagem para a sociedade e torcedores. Diante desse grande problema, criamos 

estratégias para melhorar reposicionar o time. 

 

Palavras-chave: goleiro Bruno; Clube Boa Esporte; Violência Contra as Mulheres 

 
Introdução 

 
Após a contratação do Goleiro Bruno no Clube Boa Esporte, houve muita 

indignação na população em geral. Além disso, houve uma perda financeiramente 

inesperada. Diante desse assunto, foram criadas estratégias para melhorar a imagem do 

Clube. Como objetivo de marketing e comunicação, buscamos alcançar todos os públicos, 

com uma boa divulgação do Projeto de Violência Contra as Mulheres no mundo inteiro, 

repassando essa mensagem que muitas vezes é esquecida. 

 

Boa Esporte Clube, també m conhecido como Boa ou Boa Esporte, é uma 

associaçã o esportiva mineira fundada originalmente em Ituiutaba em 30 de abril de 1947. 

O clube tornou-se profissional em 1998. A historia atual do Boa Esporte é semeada por 

uma recente ascensã o dentro do futebol estadual. 

No ano de 2017, o clube se envolve em uma polêmica nacional após 
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anunciar a contratação do goleiro Bruno Fernandes, condenado pelo assassinato e 

ocultação do cadáver de sua ex-namorada Eliza Samudio. Bruno foi libertado da prisão 

no dia 24 de fevereiro de 2017. A decisão do Boa Esporte, confirmada no dia 10 de março, 

foi contestada pelos torcedores do clube e recebeu manifestações contrárias no país 

inteiro. 

Após a contratação, o clube perdeu quatro patrocinadores: o grupo Góis & Silva, 

a Cardiocenter Varginha, a Nutrend Nutrition e a Magsul, além da fornecedora de material 

esportivo, a Kanxa. Além de tudo isso, o site oficial do clube foi hackeado e teve 

informações sobre as partidas substituídas por dados sobre feminicídio e o 

questionamento da associação das empresas ao jogador. 

Bruno chegou para as categorias de base do Atlético Mineiro em 2002. Em 2006, 

a MSI tinha uma parceria com o Corinthians. Desta forma, o atleta foi repassado ao 

Corinthians. No dia 25 de agosto, pouco menos de três semanas depois de ter sido 

apresentado ao clube do Parque São Jorge, Bruno pediu dispensa do clube e foi liberado. 

E foi assim que Bruno chegou ao Flamengo, em setembro de 2006. Manteve a condição 

de goleiro titular do Flamengo no início ano seguinte (2007). 

Na decisã o do Campeonato Carioca de 2007, tornou-se grande ídolo da torcida 

com as suas habilidades e defesa de dois pê naltis, garantindo o título ao Flamengo em 

cima do Botafogo. 

Bruno acabou se envolvendo em certas histórias polê micas, deturpando a sua 

imagem como jogador de um grande time. 

Em 2010, o jogador tinha grande status e també m foi cotado para ser o goleiro da seleçã o 

brasileira. Poré m foi nesse ano em que o Flamengo suspendeu o contrato com Bruno, ao 

ser acusado como o mandante da morte de sua ex-amante, Eliza Samudio. 

O jogador teve um breve relacionamento com a garota. Eliza engravidou de Bruno 

e assim, ela tentava obter na Justiça o reconhecimento de paternidade e pensã o 

alimentícia do jogador. Em outubro de 2009, Bruno foi acusado de agredir a jovem e 

forçá -la a tomar remé dios abortivos. Pelo episódio, o goleiro foi condenado no final de 

2010, pela Justiça do Rio de Janeiro, a quatro anos e seis meses de prisã o por cá rcere 

privado, lesã o corporal e constrangimento ilegal. 

Em audiê ncia do caso do desaparecimento de Eliza, em 2010, a Justiça 

determinou que Bruno foi autor de homicídio triplamente qualificado, sequestro e cá rcere 

privado. 
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Em 2017, Bruno consegue deixar a prisã o com autorizaçã o do STF. Com isso, Bruno em 

poucos meses já havia sido contratado novamente para o mundo do futebol, no time do 

Boa Esporte. 

Houve muita revolta e muitos questionamentos sobre a escolha do time Boa 

Esporte em acolher Bruno de volta ao campo. O goleiro, apesar de possuir tamanho 

histórico em sua profissã o, obteve em seu marco principal, o assassinato. Denegrindo 

assim, a imagem do time Boa Esporte. 

No dia 25 de abril de 2017, A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) 

decidiu, por trê s votos a um, revogar a decisã o provisória que deu a liberdade ao goleiro 

Bruno. 

Atualmente o mundo se encontra em um nível de preconceito bastante elevado, 

diante esse assunto, sã o poucos os que conseguem algo fora da prisã o sem ter que optar 

pela vida criminal novamente. Às vezes, o que simplifica para um ex-detento conseguir 

um emprego, caso mostre capacidade para o mesmo e també m apresente mudança em 

seu modo de pensar e agir- é quando é contratado por um ex-detento, justamente por ter 

passado pela mesma experiê ncia e saber como é difícil mudar de vida com tanto 

julgamento em cima das costas. 

A liberdade do goleiro Bruno, acusado de sequestro, morte e ocultaçã o do cadá ver 

da modelo Eliza Samúdio ganhou as redes sociais. No twitter, goleiro Bruno chegou a 

ficar em primeiro lugar nos trending topics do Brasil e em sé timo no Mundo. No 

Facebook, usuá rios compartilhavam a notícia e comentavam: "Temos uma justiça que 

nã o é justa e, mais uma vez, a família que perdeu seu ente querido e a sociedade tem que 

tolerar bandido solto, sem cumprir sua pena", disse um usuá rio no Facebook. Ou seja, 

mesmo que o Bruno depois de ter passado um período na prisã o, onde teve tempo de 

refletir sobre toda a reviravolta que aconteceu em sua vida, mesmo que ele se mostre 

arrependido de alguns atos, a vida dele fora das grades é motivo para piada, o que deixa 

bastante claro que as oportunidades dele aqui fora també m nã o seriam pra lá das 

melhores. Depois de um ato como esse, a vida nunca volta a ser a mesma, infelizmente, 

e nã o é por ele ser um “famoso” que com ele seria diferente, a sociedade julga e ele ainda 

por ter fama, está sendo julgado por milhares de pessoas. 

Desenvolvimento 

Inicialmente, a saída da prisã o do goleiro Bruno preocupou e causou indignaçã o 

em grande parte da sociedade, mas o que mais mexeu com a grande parte da populaçã o, 

e també m os amantes do esporte, foi a contrataçã o do ex-jogador no time do Boa Esporte. 
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O acolhimento de um condenado a assassinato, assustou a comunidade e levou todos a 

uma grande revolta, denegrindo assim, a imagem do time. 

Após a contratação, o clube perdeu quatro patrocinadores: o grupo Góis & Silva, 

a Cardiocenter Varginha, a Nutrend Nutrition e a Magsul, além da fornecedora de material 

esportivo, a Kanxa. O site oficial do clube foi hackeado e teve informações sobre as 

partidas substituídas por dados sobre feminicídio e o questionamento da associação das 

empresas ao jogador. 

Mesmo que Bruno tenha voltado para a prisã o, recentemente no final do mê s de 

abril, o time continua com uma pé ssima imagem para a sociedade e torcedores. 

A ideia é um projeto sobre violê ncia contra as mulheres, esse projeto mostra a 

importâ ncia sobre esse assunto que atinge muitas mulheres, da qual tem se falado dia 

após dia em um momento como esse que estamos vivendo. 

O projeto acontecerá com o apoio total do time Boa Esporte, e a cada seis meses 

o time terá uma partida especial a favor dessa causa, na abertura do jogo e com a entrada 

do time, faixas com dizeres desse projeto entrarã o em campo, ex:”Diga nã o a violê ncia 

contra a mulher” “Nã o fique em silê ncio” entre outros dizeres. Os uniformes oficiais dos 

jogadores será a camiseta do projeto, juntamente com o símbolo do time. 

Todo o dinheiro arrecadado nessa partida será doado a instituiçã o. De 6 em 6 

meses, oficialmente, acontecerá um jogo totalmente diferente em pról disso, onde os 

torcedores també m poderã o adquirir a camiseta do projeto, comprando pelo site oficial 

do time e nas partidas de jogos realizadas. 

Alé m disso, enquanto as partidas principais a cada 6 meses nã o acontecem, em 

jogos normais, os jogadores sempre estarã o usando por baixo do uniforme oficial, a 

camiseta personalizada do projeto. 

A campanha será bem divulgada, vinculando-se a mídia (rá dio e televisã o), site 

oficial do time, mídias sociais (facebook e instagram), també m pelos próprios jogadores 

em suas redes sociais, onde é uma ferramenta própria de muita visibilidade e influê ncia, 

e nos está dios em jogos especiais a favor do projeto. 

Nossa açã o terá como produto, a camiseta do projeto como os uniformes oficiais 

dos jogadores, juntamente com o símbolo do time. Distribuiremos esta açã o em 

campanhas de mídia (rá dio e televisã o), no site oficial do time, mídias sociais (Facebook 

e Instagram), e també m nos campos em que o time jogar. Os torcedores també m poderã o 

adquirir a camiseta do projeto, comprando pelo site oficial do time e nas partidas de jogo 

realizadas. 
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As camisetas terão o valor mais baixo do que as camisetas oficiais do time do Boa 

Esporte, e todo o dinheiro arrecadado nessa partida será doado a instituição. 

Nossa intenção além de melhorar a imagem do Clube Boa Esporte e conscientizar 

o maior número possível sobre ao assunto Violência Contra as Mulheres. 

 
Considerações Finais 

Em relação à realização e à divulgação desta campanha criada, tem como objetivo 

principal melhorar a imagem do Clube Boa Esporte, recuperando os patrocinadores 

perdidos e fornecedor. Aumentando financeiramente à situação do Clube. 

Consequentemente, terá um grande número de pessoas conscientizadas sobre o grande 

problema que afeta o mundo inteiro, que seria o grande número de mulheres que sofrem 

agressão. Diante dessa grande campanha, haverá uma retenção desse problema. 



514 
 

Referências 

 
BRÌGIDO Carolina. Supremo derruba liminar e determina o retorno do Goleiro 

Bruno a prisão.Disponível em.< : 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimasnoticias/2017/04/25/supremo-derruba- 

liminar-e-determina-retorno-do-goleiro- bruno-a-prisao.htm?cmpid=copiaecola> 

Acesso: em 15 de maio de 2017. 

D`AGOSTINO, Rosane; ARAUJO, Glauco. Goleiro Bruno é condenado a 22 

anos e 3 meses; ex-mulher é absolvida. Disponível em< http://g1.globo.com/minas- 

gerais/julgamento-do-caso-eliza-samudio/noticia/2013/03/bruno-e-condenado-prisao- 

por-morte-de-eliza-ex-mulher-e-absolvida.html > Acesso em 15 de maio de 2017. 

ZOGBI, Paula Boa Esporte perde 4 patrocinadores depois de contratar goleiro 

Bruno. Disponível em< http://www.infomoney.com.br/negocios/grandes- 

empresas/noticia/6230062/boa-esporte-perde-patrocinadores-depois-contratar-goleiro- 

bruno > acesso em 17 de maio de 2017. 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimasnoticias/2017/04/25/supremo-derruba-liminar-e-determina-retorno-do-goleiro-%2520bruno-a-prisao.htm?cmpid=copiaecola
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimasnoticias/2017/04/25/supremo-derruba-liminar-e-determina-retorno-do-goleiro-%2520bruno-a-prisao.htm?cmpid=copiaecola
http://g1.globo.com/minas-gerais/julgamento-do-caso-eliza-samudio/noticia/2013/03/bruno-e-condenado-prisao-por-morte-de-eliza-ex-mulher-e-absolvida.html
http://g1.globo.com/minas-gerais/julgamento-do-caso-eliza-samudio/noticia/2013/03/bruno-e-condenado-prisao-por-morte-de-eliza-ex-mulher-e-absolvida.html
http://g1.globo.com/minas-gerais/julgamento-do-caso-eliza-samudio/noticia/2013/03/bruno-e-condenado-prisao-por-morte-de-eliza-ex-mulher-e-absolvida.html
http://www.infomoney.com.br/negocios/grandes-empresas/noticia/6230062/boa-esporte-perde-patrocinadores-depois-contratar-goleiro-bruno
http://www.infomoney.com.br/negocios/grandes-empresas/noticia/6230062/boa-esporte-perde-patrocinadores-depois-contratar-goleiro-bruno
http://www.infomoney.com.br/negocios/grandes-empresas/noticia/6230062/boa-esporte-perde-patrocinadores-depois-contratar-goleiro-bruno


515 
 

Influência das Propagandas de Cigarro: Do Glamour à Proibição 

Fernanda Del NERO 

Giovanna BERGAMO 

Laís Nicolle FERREIRA 

Pedro MORÉ 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

Alunos: Fernanda Del Nero 

Giovanna Bergamo 

Laís Nicolle Ferreira 

Pedro Moré 

Orientador: Profa. Dra. Lúcia Helena Polleti Bettini 

Resumo 

 
O cigarro é uma substância recreativa consumida desde meados do século XV e 

chegou ao Brasil através das migrações indígenas. Ganhou força quando passou a ser 

consumido como forma de status e as grandes marcas de cigarro usavam artistas ligados 

ao fumo na publicidade para convencer o público de que fumar é bom, fazendo com que 

as vendas e o número de usuários aumentassem. O cigarro na publicidade foi durante um 

bom tempo exposto na sociedade sem nenhuma forma de advertência. O cinema já foi o 

maior propagador do consumo de cigarro no mundo. Os fabricantes sempre souberam dos 

riscos que o cigarro traz para a saúde, mas esse fato também ficou em controvérsias por 

mais ou menos 40 anos, pois ainda não havia comprovação científica. 

Palavras-chave: cigarro; publicidade; saúde; tabaco; consumo; fumantes 

 
Introdução 

 
O cigarro é originário de produto agrícola feito por folhas do gênero Nicotiana 

que é consumida como uma substância recreativa sob várias formas como cigarro, 

charuto, cachimbo, rapé, entre outras. O uso do tabaco está presente na sociedade desde 

o século XV, acredita-se que seja originária dos Andes Bolivianos, no qual já era utilizado 

por tribos indígenas e chegou ao Brasil através das migrações indígenas, porém o caráter 

do tabaco era sagrado, usado para rituais ou fins medicinais. Entrando em detalhes sobre 

o cigarro, ele tem a característica de pequena porção de tabaco ou fumo seco e picado, 

enrolado em papel fino ou em palha, destinado apenas ao fumo. 

Atualmente, é encontrado com facilidade caixas de cigarros que são compostas de 

inúmeros maços. Anteriormente à utilização desse produto era para finalidades 

terapêuticas, porém com o passar do tempo ele passou a ser consumido por prazer, 

trazendo consigo uma forma de status; o hábito de fumar passou a ser considerado uma 

forma de afirmação na sociedade e até mesmo um ato de sensualidade. Isso é fato, 

considerando que muitos artistas, carros e ideias de poder foram ligadas ao fumo na 
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publicidade, na qual as marcas queriam se firmar no mercado e para convencer o público 

usavam esses recursos de influenciadores para convencer que fumar é bom, fazendo com 

que as vendas subissem e o número de usuários também. 

Devido ao maior conhecimento nos dias de hoje em relação as consequências 

maléficas do uso do cigarro e a fumaça inconveniente que se forma, foram criadas zonas 

de não fumantes em muitos locais públicos em diversos países, apesar que ainda hoje há 

países europeus que não são adeptos a essas zonas, pois em Praga há restaurantes que se 

fuma dentro dos estabelecimentos, o que no Brasil não se vê mais devido a lei imposta a 

alguns anos atrás. Apesar disso, as medidas de restrição do consumo do cigarro ajudaram 

muito na conscientização da população e existem iniciativas de sensibilização do 

fumante, como as embalagens de cigarros que expõem avisos visíveis e “perturbadores” 

alertando as consequências maléficas de seu consumo e de certa forma isso se torna um 

informe publicitário. O tabaco é um vício poderoso, conseguir parar de fumá-lo segundo 

estudo publicado no New York Times, pode ser mais difícil que se livrar do álcool, 

anfetaminas, cocaína e até heroína. “Parar de fumar é fácil. Já parei mais de 20 vezes”, 

ironizava Winston Churchill, reconhecido como o maior estadista do século XX. Além 

do vício, o cigarro para o nosso organismo é muitas vezes fatal, pois a fumaça do cigarro 

prejudica de forma direta o funcionamento da circulação entre o coração e o pulmão; além 

de causar inúmeros danos ao coração e pulmão, também causa doenças como câncer e 

infarto. 

Desenvolvimento 

 
O cigarro na publicidade foi por muito tempo algo exposto a sociedade sem 

nenhuma forma de advertência. No início do século XX, o objetivo da indústria era apenas 

atingir o público masculino, utilizando a imagem das mulheres como objeto de desejo, ao 

lado do cigarro. Nesta época os meios de veiculação eram poucos, usando somente 

algumas revistas e jornais, fazendo com que a indústria do cigarro chamasse a atenção 

através do próprio maço, usando imagens femininas como um pretexto para o consumo 

do produto. Após um tempo essa questão de apenas um público foi mudando, e quem 

passou a interessar as indústrias de cigarro também foram as mulheres. No início dos anos 

50 que o cinema se tornou o maior propagador do consumo de cigarros, as produções 

cinematográficas de Hollywood exibiam atores e atrizes fumando, em uma cena de 

glamour por muitos anos. E como hoje em dia, antigamente esses artistas tinham 
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admiradores o que acabava influenciando esses admiradores a usar o cigarro como uma 

forma de imitá-los e de transmitir o mesmo status deles, trazendo novos usuários para a 

marca e a propaganda ajudava eles ainda mais nesta conversão. 

Como dito anteriormente, todas as propagandas utilizavam a imagem feminina 

como objeto de desejo, alguns exemplos são: 

• Cigarros La Pavlova: que homenageia uma bailarina chamada Ana 

Pavlova. Traz uma pintura da mesma vestida a caráter com um pequeno texto 

escrito: "A Rainha da Dança.” 

• Cigarros Elite: inovador, utiliza a imagem de duas mulheres com 

tiaras de flores na cabeça, com a frase: "o cigarro preferido dos salões da 

sociedade.” 

• Cigarros Favoritos: “mulher solitária dirigindo um imenso carro 

vermelho conversível.” 

• Cigarros Salomé: “mulher morena de perfil, exibindo a parte 

superior de seu corpo. Olhos negros e lábios pintados em forma de coração.” 

 
O glamour inspirado por Hollywood durou muitos anos e ainda influenciava os 

consumidores. Começou então a chegar ao Brasil os cigarros importados como Camel, 

seguido pelo Chesterfield e o Pall Mall. A propaganda dos cigarros Camel chegaram ao 

Brasil com o seguinte slogan: "mais médicos fumam cigarros Camel do que qualquer 

outro". Nessa época, acreditava-se que o cigarro tinha propriedades benéficas à saúde, 

sendo até receitados por alguns médicos, além disso a própria imagem do médico 

inspirava poder, glamour e tudo aquilo que era necessário para a publicidade da época. 

Na publicidade do Camel o texto dizia que os médicos escolhiam fumar no breve intervalo 

que eles tinham, pois eles conheciam o prazer que existia em fumar um bom cigarro e 

nessa publicidade eles revelavam uma pesquisa de âmbito nacional do cigarro mais 

consumido que era o próprio Camel. Um outro exemplo de propaganda é do cigarro Free, 

que exibia jovens usando camisetas brancas e calças jeans (grande tendência na época) 

ou o Marlboro, com seu cowboy totalmente másculo. 

Com o passar do tempo, as indústrias tiveram que começar a acompanhar as 

mudanças no cenário social, e com isso, a publicidade foi se aperfeiçoando, no intuito de 

estar em sintonia com os desejos do consumidor da época. Agora, ambos os sexos eram 

alvo da indústria, e a publicidade era cada vez mais representada por pessoas bonitas e a 
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partir da década de 70 o público passou a ser integrado pelos jovens e obteve um grande 

destaque às práticas esportivas. A ligação com o cigarro a diversos esportes, entre elas o 

alpinismo, o esqui, paraquedismo, hipismo, surfe, atingia de forma muito bem-sucedida 

o público jovem; porém o esporte que demostrou maior influência foi o automobilismo, 

especificamente a Fórmula 1. 

O hábito de fumar é um estado puramente psicológico, e sem dúvida relacionado 

ao glamour e à beleza, aos desejos íntimos, à alta sociedade que, infelizmente, afeta o 

corpo físico e as propagandas de cigarro sempre foram muito criativas e atraentes, 

“cegando” a população dos riscos do uso do produto. Os fabricantes sempre souberam 

dos riscos que o cigarro traz para a saúde, mas esse fato também ficou em controvérsias 

por mais ou menos 40 anos, pois ainda não havia comprovação científica. Com o passar 

do tempo as restrições ao fumo e à propaganda de cigarro foram crescendo, até que o 

governo tomou a atitude de proibir sua associação com diversos eventos e esportes e 

passou a obrigar as indústrias a publicarem aviso sobre os males em todas as propagandas 

de cigarro, que foi mais tarde proibida no Brasil. Em 2014 o ministro da saúde deu o 

seguinte depoimento: "Todos os locais de venda vão ter que manter mensagens de 

advertências sobre os malefícios do cigarro que vão ocupar 20% do espaço visível ao 

público em cada um dos locais e a proibição de venda a menores de 18 anos e o preço 

também devem ficar visíveis, então aqueles displays que ficam nos estabelecimentos que 

comercializam ficam proibidos." 

É preocupante saber que qualquer criança ou adolescente tem acesso aos cigarros 

e como as pesquisas apontam, é bem provável que eles passem a fumar se convivem com 

pessoas fumantes. Sabemos que a indústria dos cigarros tem oposição às leis criadas, 

argumentando que há muitos trabalhadores que vivem da lavoura, do preparo industrial e 

da comercialização do produto e que a queda desse consumo causaria um número muito 

grande de desempregados. O cigarro no Brasil é um processo que envolve mais de 2,4 

milhões de pessoas, juntando o trabalho artesanal à modernas fábricas, além de incluir 

uma grande logística de distribuição. Com todas essas restrições, nas últimas duas 

décadas, conseguiram reduzir drasticamente o consumo de cigarros em países 

desenvolvidos; mas a rápida perda de mercado nestes países, foi compensada por um 

avanço da indústria do fumo nas nações menos desenvolvidas. 

Em 1999, começaram a surgir as primeiras vitórias na justiça contra as principais 

indústrias do cigarro, a Philip Morris foi condenada a pagar mais de 130 milhões de 

dólares a duas vítimas de câncer de pulmão e quatro meses junto com a British American 
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Tobacco e a R.J. Reynolds, foi considerada culpada por vender produto viciante e danoso 

à saúde. 

Conclusão 
 

Já nos dias de hoje, temos lei no Brasil que condena a publicidade do cigarro, essa 

lei foi decretada em meados do ano 2000 e aprovado o Projeto de Lei que veta a 

publicidade do cigarro em todos os meios de comunicação, bem como patrocínios de 

eventos esportivos e culturais. A lei também proíbe a publicidade de produtos derivados 

do tabaco à afixação de pôsteres, painéis e cartazes na parte interna dos locais de venda. 

Sendo assim, veta também propagandas em revistas, jornais, televisão, rádio e outdoors, 

inclusive internet; proíbe qualquer tipo de patrocínio de eventos esportivos nacionais e 

culturais. Caso haja algum ato de infração, toda ou qualquer pessoal física ou jurídica que 

seja responsável de forma indireta ou direta pela divulgação de alguma peça publicitária 

ou por algum veículo de comunicação, pode acarretar a suspensão da emissora de 

televisão ou rádio. As proibições existem e estão em vigor, porém, a indústria começa a 

pensar em outras possibilidades de como manter o cigarro circulando. 
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Resumo 

O objetivo central deste trabalho foi investigar o cenário atual (2017) da Camisaria 

Colombo no mercado de moda e desenvolver uma análise seguida de diagnóstico sobre a 

marca. Foi desenvolvido um projeto de branding propondo o reposicionamento da marca 

diante dos cenários analisados. Visto que a Camisaria tem tentado destaque por meio de 

diversas campanhas publicitárias que não tem gerado muito resultado, pois a marca 

precisa trabalhar seus outros P’s do marketing para obter sucesso. 

Palavras-chave: Branding; Reposicionamento; Marca; Colombo. 

 

 
Introdução 

 
Fundada em 1917, a Colombo construiu uma história de conquistas no mundo da 

moda masculina brasileira. Nas lojas, distribuídas por todo território nacional, encontra- 

se tudo em moda masculina para quem quer se vestir bem pagando pouco por isso. 

Por décadas a Colombo teve apenas uma loja, devido à insistência do fundador. 

Foi apenas em 1994 que a Camisaria começou de fato um plano de expansão agressivo, 

com abertura de 400 lojas em dez anos, bem como iniciou todo um processo de 

reestruturação no back-office, com investimento em tecnologia. 

A proposta da loja até hoje é atender as necessidades do homem moderno de forma 

conveniente, prática e com qualidade. Um dos pontos fortes da Colombo é sua identidade. 

Ao longo dos anos, tornou-se conhecida como a marca ideal para o homem inteligente. 

Líder do segmento de moda masculina, a rede de varejo tem hoje mais de 300 

lojas em todo o Brasil e está presente em todas as capitais do país. Este ano (2017), a 

Colombo completará 100 anos de fundação, data que certamente será contemplada com 

comemoração. 

 
A Camisaria ganhou espaço no mercado nacional por meio da produção e 

comercialização de camisas masculinas com alta qualidade. Ao longo do tempo, passou 

mailto:silvio.alface@hotmail.com
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a oferecer um mix de produtos maior, que busca atender às necessidades do público 

masculino e feminino. O destaque fica para as camisas polo e manga longa da Colombo. 

Peças básicas, que não saem de moda e que o consumidor vai utilizar no dia-a-dia 

do trabalho ou do lazer, são encontradas o ano todo nas lojas. Além do básico, a marca 

também conta com uma linha Premium que traz novidades a cada estação. 

A Camisaria Colombo, com quase 100 anos de tradição, possui uma empresa 

virtual associada a sua marca: a Colombo Virtual. Onde se pode adquirir produtos com 

qualidade e garantia de satisfação. 

 
 

Análise 

A Camisaria Colombo, no ano de 2014, identificou que 15% de todos os acessos 

recebidos em seu site eram provenientes de dispositivos mobile como tablets e 

smartphones, com picos nos momentos em que os comerciais da empresa eram exibidos 

na TV. Para melhorar a experiência de navegabilidade dos  clientes  a  Camisaria 

ajustou seu site de forma que já pode ser acessado de forma adaptável para dispositivos 

móveis operados por qualquer sistema operacional. 

Ainda em 2014, a Camisaria fez uma ação diferente para promover as promoções 

da Black Friday. A marca utilizou drones para realizar um desfile no céu de São Paulo. E 

para tanto utilizou drones que levaram as peças para as alturas. A ação foi realizada no 

bairro da Vila Olímpia e o mote foi que era preciso levar as ofertas até os executivos que 

ficam o dia inteiro em escritórios. A ação foi criada pela agência  Salles Chemistri         

e mostra como a inovação pode ser aliada a um forte pensamento estratégico para a 

marca. 

Em 2017, a Camisaria Colombo contratou a agência Revolution como responsável 

pelo planejamento estratégico de marca e de mídia, criação e produção publicitária. 

Segundo o CEO da agência, Allan Barros, “a chegada da rede ao nosso portfólio reforça 

o nosso DNA e o nosso propósito de valores”. 

 
A escolha da Revolution se deve porque a agência conhece 

e pensa o varejo de forma diferenciada. Os valores deles estão 

alinhados com os nossos, que têm obsessão por resultado. Estamos 

http://www.camisariacolombo.com.br/
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muito felizes com essa parceria. (SACCA, Cristiane. CFO da 

Colombo.) 

 

 

 
 

Diagnóstico 

 
A empresa passou por fortes mudanças nos últimos anos, com a implantação de 

coleções femininas nas lojas e a criação das marcas Upper, mais premium, e Armazém 

Colombo. A empresa recriou o Empório Colombo. Além disso, introduziu no design das 

lojas pequenas mudanças que fizeram a diferença. 

Se você deixa uma pilha de camisas, o homem não mexe, 

ainda não sabemos o motivo, mas ele não mexe, então mudamos o 

design do mobiliário para colocar mais camisas penduradas. 

(SACCA, Cristiane. CFO da Colombo.) 

Com acessórios também ocorreram mudanças. Antes oferecidas pelos 

vendedores, cuecas e meias foram colocadas em painéis próximos aos caixas. Essa 

experiência, que aconteceu em algumas lojas, deu certo: a venda desses itens dobrou. 

Assim como fez a Colombo, outras marcas têm investido em mudanças no design 

da loja para conseguir aumento de vendas. Mas, para George Homer, presidente da GH 

& Associados, é preciso cuidado nessas mudanças. “A loja tem de ter algo a mais do que 

a função primária de comprar e tem de representar a materialização da estratégia e refletir 

os valores da empresa”, diz. Ele explica que o cliente precisa estar no ponto central das 

mudanças do design das lojas, que também envolve o momento de desejo, exploração e 

localização da solução por parte do consumidor. Para isso, diz, é possível utilizar 

produtos, detalhes e elementos intangíveis para criar uma experiência dentro da loja. E, 

muitas vezes, mudanças simples, como fez a Colombo, podem fazer a diferença. 

 

 
Cenário 

 

A Garnero Group Acquisition Company (GGAC), empresa do investidor Mario 

Garnero, anunciou em agosto de 2015 a aquisição da Camisaria Colombo, por cerca de 

US$ 330 milhões (R$ 1,1 bilhão). 
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A empresa resultante da transação, denominada Garnero Colombo, teve suas 

ações listadas na Nasdaq. A GGAC adquiriu 100% das ações da Colombo e emitiu 6 

milhões de ações, que foram destinadas aos atuais acionistas da varejista, que, assim, 

detiveram 25% da nova empresa. Por meio de bancos de investimentos, foram colocados 

no mercado até US$ 100 milhões em novos papeis da empresa, buscando capitalizá-la. 

Com faturamento líquido estimado de R$ 689,6 milhões em 2014, de acordo com 

o Ranking NOVAREJO Brasileiro, a Camisaria Colombo fechou o ano com um lucro de 

R$ 1,9 milhão, ante um prejuízo de R$ 44,9 milhões um ano antes. 

A famosa rede de vestuário, com quase um século de vida, tem atualmente uma 

dívida de cerca de R$ 1,5 bilhão com vários bancos e até com pequenos fornecedores. 

Além disso enfrenta uma acusação de fraude. 

 
Deste total de R$ 1,5 bilhão em dívidas, cerca de R$ 800 milhões são com bancos 

como HSBC, Santander, Itaú, Banco do Brasil e Credit Suisse. O restante é o que a 

empresa deve a fornecedores diversos, inclusive de pequeno porte. 

O problema já afeta diversas famílias e causa desemprego, uma vez que a 

Colombo teve de fechar lojas de baixa performance em vários pontos do Brasil. Há um 

ano, a companhia tinha 434 lojas no total. Agora são menos de 350 e este número ainda 

deve diminuir mais nos próximos meses, causando mais desemprego. 

 
Os crescentes problemas financeiros da Colombo aumentaram bastante a partir 

dos anos 2000, quando houve um investimento pesado para a expansão da marca. A 

intenção era alcançar as classes C e D, que passavam por um aumento de renda na época. 

O plano não deu certo, uma vez que não houve um incremento nas vendas para justificar 

todo o investimento. Além disso, a atual crise pela qual passa o País ajudou na 

queda vendas da empresa. 

 
Não é apenas na área financeira que a Colombo tem problemas. A empresa 

também vem recebendo diversas reclamações de consumidores na internet, especialmente 

no site Reclame Aqui.Apenas no mês de julho já foram feitas mais de 20 queixas ao site, 

que vão desde a não entrega de produtos comprados via internet, passando por material 

com defeito, cobrança indevida, entre outras. 
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O advogado responsável pela reestruturação da dívida da Colombo, Pedro 

Bianchi, afirmou que a empresa não "alcançou requisitos comerciais de investimentos por 

questões obvias de que o Brasil não está alcançando os índices comerciais". Bianchi 

também disse que não houve fraude por parte da empresa. 

 

 
 

SWOT 
 

 

 
 

Concorrência 

 
Fascynios – 27 anos no mercado (unidades em SP e interior) 

 
Impecável – Loja de departamento eleita pelo 3º ano seguido a preferida da classe 

C para comoprar roupas (unidades no sudeste) 

 

 
Branding 

 
A Colombo conta com alguns valores base: 

 
Valores Racionais: Tradição (credibilidade) / Foco no Cliente. 

 
Valores Emocionais: Humanismo (cultivo das relações) / Equilíbrio 

(independência). 
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Valor Dominante: Tradição (conceito principal usado pela empresa para conduzir 

suas atividades. 

A diferenciação da marca se encontra no uso da tradicionalidade mesclada com 

uma comunicação totalmente moderna e informal. O novo slogan sugerido para a marca 

seria: “O clássico é ser jovem” e a trueline sugerida seria: “tradição somada à atualidade”. 

Em 2017 a Colombo completa 100 anos de mercado, esse número indica a tradição 

que a marca exerceu e continua a exercer. Porém, apenas o fator tradição não é forte o 

suficiente para o mercado de moda. Por isso, outra sugestão seria a mudança de naming 

da marca para CRISTOVÃO. Que seria, primeiro, uma forma de fazer referência a algo 

antigo e histórico (Cristovão Colombo – “Descobridor da América”) e ao mesmo tempo 

uma forma de brincar com a tradição da marca trazendo para um contexto atual. 
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Resumo 

O objetivo deste paper é salientar as leis que regem a publicidade de 

medicamentos no Brasil e ilustrar anúncios que ainda ferem os termos da lei, além do 

estudo estatístico dos anúncios que chegam ao CONAR, Conselho Nacional de 

Autorregulamentação Publicitária. O surgimento do Código Brasileiro de 

Autorregulamentação Publicitária segue a premissa de que “considerando que a 

publicidade deve ser confiável no conteúdo e honesta na apresentação, pois é da confiança 

pública que depende o seu êxito” e portanto, busca garantir os direitos fundamentais dos 

indivíduos sociais, bem como a proteção da classe de profissionais da comunicação e a 

profissão. 

 

Palavras-chave: publicidade, medicamento, direitos fundamentais, ética, 

jurisdição. 

 
 

Introdução 

Os investimentos em publicidade do setor de produtos farmacêuticos ultrapassam 

grupos expressivos da economia, como montadoras de carro e rede de telefonia móvel no 

Brasil. Em 2015, início da crise econômica no país, o setor subiu quatro posições no 

ranking de investimentos em publicidade, com um total de R$8,1 milhões, segundo o 

Kantar Ibope Media. Ainda no mesmo ano, a ANVISA, Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, emitiu 97 autos de infração para o setor, dentre multas, tirar o anúncio e até 

mesmo o produto de circulação. No CONAR, Conselho Nacional de 

Autorregulamentação Publicitária, as reclamações e denúncias de propagandas 

farmacêuticas ficaram em segundo lugar, perdendo apenas para serviços. Os fármacos 

mais anunciados são aqueles que não necessitam de receita, fato que incentiva a 

automedicação, mas também é sobre esta categoria de produtos farmacêuticos que o 

Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária destina-se a tratar. 

Justificativa 

A questão a ser debatida acerca deste tema gira em torno dos direitos fundamentais 

do indivíduo humano, uma vez que medicamentos são caracterizados como drogas lícitas 

e, portanto, requerem cautela em seu uso. A busca por lucro na sociedade capitalista faz 

com que grandes empresas firam estes direitos ao sugerir no processo de divulgação e 

mailto:fernandagct@hotmail.com
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comercialização de seus produtos, uma gama de promessas que incentivam o consumo 

destes fármacos sem cautela, oferecendo riscos à saúde do usuário. 

Objetivo 

Salientar que, ainda com fiscalização e regulamentação, muitos anúncios entram 

em circulação ferindo os termos da lei. 

Método 

Buscar por casos de marcas, instituições ou empresas que foram advertidas e 

punidas por órgãos regulamentadores e fiscalizadores da publicidade brasileira por 

desrespeitarem normas do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária que diz 

respeito à divulgação de produtos farmacêuticos sem prescrição, ilustrando exemplos de 

anúncios do setor farmacêutico que não seguem as normas prescritas no Capítulo III - 

Categorias Especiais de Anúncio, Artigo 44, Anexo I - Produtos Farmacêuticos Isentos 

de Prescrição do documento em questão. 

 
Resultados 

Ao que consta no Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, a 

regulamentação e fiscalização da comercialização e publicidade sob a categoria de 

medicamentos populares ou OTC - over the counter -, "aqueles cuja venda, nos termos da 

lei, está dispensada da apresentação de receita emitida por Médicos e Cirurgiões- 

Dentistas" torna-se indispensável uma vez que seu consumo traz riscos à saúde do 

indivíduo social. 

 
Pela sua importância econômica ou social, pelo seu 

volume, pelas suas repercussões no indivíduo ou na sociedade, 

determinadas categorias de anúncios devem estar sujeitas a 

cuidados especiais e regras específicas, além das normas gerais 

previstas neste Código. Código Brasileiro de 

Autorregulamentação Publicitária (CONAR, Versão Português 

PDF, p.10). 

 
 

Em 2014, o CONAR entrou em ação ao pedir que o filme publicitário "Chegou a 

Linha de Suplementos, Vitaminas e Minerais Sidney Oliveira" fosse retirado de 

circulação por infrigir o Item 2, do Anexo I, do Artigo 44 do Código Brasileiro de 

Autorregulamentação Publicitária: "não deverá conter nenhuma afirmação quanto à ação 

do produto que não seja baseada em evidência clínica ou científica" ao trazer, em tom 
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seguro e afirmativo, na fala do próprio Sidney, ator e vendedor da Linha de Suplementos, 

que "todas as pessoas precisam de suplementos... não importa, a verdade é que são 

necessários e previnem doenças" sem comprovação científica da veracidade da 

necessidade artificial de vitaminas, suplementos e minerais. 

 

 

Filme publicitário " Chegou a Linha de Suplementos, Vitaminas e Minerais 

Sidney Oliveira", Suplementos - Ultrafarma 

https://www.youtube.com/watch?v=HIW7YsEAlmU 

 
 

Em 2016, a Bayer foi advertida pelo CONAR ao utilizar a profissião de 

paramédicos sem endosso médico comprovado em seu comercial do produto Flanax 

ferindo o Item 4, do Anexo I, do Artigo 44 do Código Brasileiro de Autorregulamentação 

Publicitária que diz que "qualquer endosso ou atestado, bem como a simples referência a 

profissionais, instituições de ensino ou pesquisa e estabelecimentos de saúde, deverá ser 

suportada por documentação hábil, exigível a qualquer tempo". 

Filme publicitário "Emergência", Flanax - Bayer 

http://www.youtube.com/watch?v=HIW7YsEAlmU
http://www.youtube.com/watch?v=HIW7YsEAlmU
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https://vimeo.com/153364232 

 
 

Ao analisar os casos abertos nos anos de 2015,2016 e 2017 até o mês de agosto 

no site oficial do CONAR, percebe-se que o maior empecilho na veiculação de anúncios 

da área farmacêutica se relacionam com a veracidade de informações. O gráfico abaixo 

mostra que 19,5% dos casos analisados são do setor de Medicamentos, Cosméticos, 

Outros Produtos e Serviços para a Saúde. 

 

 
Fonte: http://www.conar.org.br/decisoes/estatisticas/2016 

 
 

Isso demonstra que mesmo com um anexo exclusivamente dedicado a evitar 

anúncios irregulares de medicamentos e que prejudiquem à saúde humana, o número de 

casos ainda supera todas as outras áreas do mercado. 

 
O gráfico a seguir confirma o que foi levantado no item 1: os maiores problemas 

com  anúncios veiculados 

são a veracidade 

das 

informações. 

http://www.conar.org.br/decisoes/estatisticas/2016
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Fonte: http://www.conar.org.br/decisoes/estatisticas/2016 

 
 

No caso da indústria farmacêutica, este item é ainda mais preocupante visto que 

todas as afirmações devem ser pautadas na ciência médica e da saúde, podendo 

comprometer a saúde do usuário/consumidor do medicamento. 

 
Considerações Finais 

Ainda há um alto índice de infrações de leis que regulamentam a publicidade 

brasileira, principalmente no que tange o setor de medicamentos OTC. Estas leis foram 

desenvolvidas com a finalidade de assegurar os direitos fundamentais do indivíduo social 

e, para tanto, há de se ter uma fiscalização mais rigorosa e punições talvez mais assertivas, 

pois ainda que lícitas são drogas e comprometem a saúde. 
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Resumo 

Objetivamos, neste ensaio, mostrar em Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 

Machado de Assis, 1881, questões enunciativas a cerca da desestabilização da linearidade 

temporal, a desmontagem do quadrado semiótico, e percurso da manipulação provocados 

por um narrador enunciador que ironiza o leitor enunciatário para que este queira um 

mundo inacabado, realista, e sinta-se provocado a sair de um mundo acabado e romântico. 

 

Palavras chave: Literatura; Enunciação; Manipulação; Discurso. 

 

Introdução 

 

Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, romance realista de Machado de Assis, 

de 1881, narrador e enunciador desestabilizam a linearidade temporal, o eixo de 

intensividade, ironiza o leitor, desmonta o quadrado semiótico da veridicção, que fica 

instável, e manipula o leitor, enunciatário, para que este queira um mundo inacabado, 

realista, em detrimento a um mundo acabado, romântico. 

Da Desestabilização da Linearidade Enunciativa 

 
O enunciador do texto é um autor defunto. Esse fato já começa por desestabilizar 

uma seqüência linear narrativa visto que narrador, voz enunciativa, também é 

personagem, mas um personagem que já morreu, Brás Cubas, em Memórias Póstumas de 

Brás Cubas, de Machado de Assis. O autor não se contenta com a linearidade narrativa, 

já no início, apresenta a alinearidade do texto: “Algum tempo hesitei se devia abrir estas 

memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento 

ou a minha morte.” ( ASSIS, Machado, Capítulo I). Ao optar por começar pelo que seria 

o fim último do personagem, a morte, o enunciador já desestabiliza uma expectativa de 

narrativa continua de começo, meio e fim, para uma descontínua que se alterna, de tempos 

em tempos, passagens posteriores e anteriores da vida do personagem, como também fica 

evidenciado na própria fala do enunciador ao enunciatário (leitor), diga-se de passagem 

muito comum nesse romance machadiano: 

“(...) o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens 

pressa de envelhecer, e o livro anda devagar; tu amas a 

narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente, e este 

mailto:alecf2@hotmail.com
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livro e o meu estilo são como os ébrios, guinam à direita e 

à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, 

ameaçam o céu, escorregam e caem...”(ASSIS, Machado, 

1881, p88, Cap. LXXI) 

Nessa citação, que será retomada posteriormente neste ensaio para abordar a 

manipulação, o enunciador avisa ironicamente ao enunciatário que um dos problemas do 

texto é o leitor esperar por uma linearidade pré-programada que não irá encontrar no livro. 

Outro exemplo de desconstrução da linearidade do texto é a do capítulo intitulado 

“De como não fui ministro D’Estado”, capítulo CXXXIX, composto somente por 

reticências contínuas “...............” como se fosse suprimido. 

A intensividade do texto é rompida propositadamente nas cenas citadas “Tu tens 

pressa de envelhecer, e o livro anda devagar” em que a subversão da tensão do texto é 

rompida para uma consciência crítica do leitor de uma observação angustiosa do 

enunciador sobre a realidade, característica do realismo literário. 

No trecho, “O despropósito fez-me perder outro capítulo” (ASSIS, Machado, 

p.89, Cap. LXXIII) novamente a tensividade linear é rompida com a idéia de que o texto 

é cortado, para e avança de acordo com o momento enunciativo escolhido ou não, 

“despropósito”, do narrador autor. 

O Quadrado Semiótico 

 
Em um quadrado semiótico, podermos dizer que o quadrado de veridicção fica 

instável, a voz delegada pelo enunciador o desmonta, fica entre o verdadeiro e o falso, 

pois, utilizando de ironia, que é dizer o contrário daquilo que se quer, o enunciador nega 

e afirma. 
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Quadrado Semiótico: 
 

Parecer Verdade Ser 

 

 

 

 
 

Segredo 
 

 

 
 

 
Não ser Falsidade Não parecer 

 

 
 

A manipulação do Enunciador sobre o Enunciatário. 

 
Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, há grande manipulação enunciativa que 

visa a desconstrução de um leitor passivo e romântico, que espera por uma obra que o 

satisfaça dentro de um mundo calmo, tranqüilo, um mundo acabado e sem preocupações, 

para a instigação de um leitor verdadeiramente literário, que deseje um mundo inacabado, 

dentro de uma esfera realista.Analisemos o capítulo XXXIV, intitulado “Uma alma 

sensível” 

“Há aí, entre as cinco ou dez pessoas que 

me lêem, há aí uma aia sensível, que está decerto 

um tanto agastada com o capítulo anterior, começa 

a tremer pela sorte de Eugênia, e talvez... sim, 

talvez, lá no fundo de si mesma, me chame cínico. 

Eu cínico, alma sensível? Pela coxa de Diana! Esta 

injúria merecia ser lavada com sangue, se o sangue 

lavasse alguma coisa nesse mundo. Não, alma 

sensível, eu não sou cínico, eu fui homem; meu 

cérebro foi um tablado em que se deram peças de 

todo gênero, o drama sacro, o austero, o piegas, a 

comédia louçã, a desgrenhada farsa, os autos, as 

bufuneiras, um pandemonium, alma sensível, uma 

 

 

 
Mentira 
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barafunda de coisas e pessoas, em que podias ver 

tudo, desde a rosa de Esmirna até a arruda do teu 

quintal, desde o magnífico leito de Cleópatra até o 

recanto da praia em que o mendigo tirita o seu sono. 

Cruzavam-se nele pensamentos de vária casta e 

feição. Não havia ali a atmosfera somente da águia 

e do beija-flor; havia também a da lesma e do sapo. 

Retira, pois, a expressão, alma sensível, castiga os 

nervos, limpa os óculos –, que isso às vezes é dos 

óculos, e acabemos de uma vez com esta flor da 

moira. (ASSIS, Machado. P55. Grifo nosso) 

Há, no trecho citado, manipulação do enunciador/ narrador sobre o enunciatário/ 

narratário. Sabemos que a manipulação se dá de três formas, por provocação, quando há 

intimidação por um castigo; por tentação, ao se oferecer um prêmio; e por sedução, 

quando constrói uma imagem positiva do outro. Em momentos do texto citado, o 

enunciador, se referindo diretamente ao enunciatário o chama de “alma sensível”, 

negritamos essa passagem no texto. Ao se referir assim, o narrador chama o narratário de 

sensível demais para compreender a intensidade daquilo que é enunciado no romance, é 

feita uma manipulação por provocação visto que é criada uma imagem negativa do leitor. 

Nessa provocação, o leitor é provocado a mudar sua condição de incapacidade de 

entendimento do texto realista, sua capacidade de não se envolver com o texto é colocada 

à prova. 

Em outro trecho, já citado anteriormente, ocorre o mesmo tipo de manipulação 

por provocação, corriqueira, aliás, no texto machadiano de Memórias Póstumas de Brás 

Cubas, “(...) o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer” 

(ASSIS, Machado, p.88) o narrador chama o leitor de defeito do livro, jogando a 

expectativa de leitura errada para o leitor, novamente este é provocado a ser um erro, um 

“defeito”, é provocado a sair de sua esfera romântica para adentrar à experiência de não 

envolvimento emocional com o texto, perspectiva da literatura realista, iniciada com 

nosso texto de corpus em 1881. 

O enunciador disforiza o leitor com aspectos românticos e euforiza o leitor com 

capacidades de leitura realista. Uma provocação de outra espécie é, todavia, apresentada 
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no capítulo CXXIV, intitulado “Vá de Intermédio”; (...) “ o leitor, entretanto, não se 

refugia no livro, senão para escapar à vida. Não digo que este pensamento seja meu; digo 

que há nele uma dose de verdade.” (ASSIS, Machado, p. 131). A “verdade” no trecho  

se faz como um prêmio a ser conseguido acessando a literatura, portanto manipulação por 

sedução. 

Em trechos como “Valha-me Deus! É preciso explicar tudo.” (ASSIS, Machado, 

p139, cap. CXXXVIII), novamente o autor disforiza o leitor, caracterizando-o como 

incapaz da compreensão e que por essa razão precisa explicar tudo. Na realidade é um 

recurso para instigar o leitor a sair do mundo acabado para o mundo inacabado. 

Em, “(...) enfim eu escrevo as minhas memórias e não as tuas, leitor pacato.” 

(ASSIS, Machado, p.111, cap. XCVIII, grifo nosso) ao se referir ao leitor como “pacato”, 

há ironia em dizer que o leitor é tranqüilo pois uma tranqüilidade, elemento naturalmente 

bom, pode ser visto, no contexto como passividade, atitude disforizada pelo enunciador 

a todo momento. 

Uma nova manipulação do leitor por tentação, cujo prêmio é o entendimento do 

enunciado está em: “Podendo acontecer que alguns dos meus leitores tenha pulado o 

capítulo anterior, observo que é preciso lê-lo para entender o que eu disse comigo” 

(ASSIS, Machado, p.91, cap. LXXV). Assim como no trecho, “Não serias capaz de lá 

entrar hoje, curioso leitor;” (ASSIS, Machado, p.87, Cap. LXX, grifo nosso) ao criar 

uma imagem positiva do leitor com a euforização do termo “curioso” tem por objetivo 

seduzir o leitor e instiga-lo a “ir mais fundo” no texto realista. 

Por finalmente, ainda que o texto possua um quantidade enorme de trechos 

manipulativos do enunciador para com o enunciatário, utilizamos, neste ensaio, como 

último exemplo um trecho do capítulo LXIII, intitulado “Fujamos”: “Não tremas assim, 

leitora pálida; descansa, que não hei de rubricar esta lauda com um pingo de sangue.” 

(ASSIS, Machado, p.80) em que o enunciador antecipa uma visão romântica de 

envolvimento do leitor e a desforiza contrastando-a com a realidade realista e 

desestabelecendo possíveis expectativas com uma quebra de linearidade da narrativa. 

Considerações Finais 

 
Podemos dizer que, o enunciador, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, 

desestabiliza a linearidade temporal do texto. Nega o leitor ingênuo e quer um leitor que 
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se permite a aventura da desestabilidade que é a realista. Em última análise, nega o leitor 

romântico e quer o leitor realista, já que a obra destrói os preceitos do movimento literário 

anterior, romantismo, de envolvimento com o texto, e atribui como valores eufóricos o 

não envolvimento com o texto, a perspectiva do movimento literário realismo. 
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Resumo 

A seguinte pesquisa trata sobre o fenômeno mundial: A saga Star Wars, criado e 

roteirizado por George Lucas, sua trajetória e sobre o marketing cinematográfico criado 

em volta da mesma atrelados as pesquisas espaciais que ganharam visibilidade na época 

e inclusive nos dias de hoje. Trata também sobre os planos de divulgação e as parcerias 

com marcas que levaram a saga ao seu auge, influenciando não somente o público 

estadunidense, como também de outros países ao redor do mundo. 

 

Palavras-chave: Star wars; Marketing cinematográfico; propaganda; divulgação; george 

lucas. 

 

Introdução 

 
Tudo se inicia com base no surgimento de novas tecnologias e de descobertas 

completamente inovadoras no mundo científico nas décadas de 70 e 80. 

 

Talvez tenha sido com o lançamento de novos recursos tecnológicos e de 

concepções de imagem que passou a se valorizar muito o mundo do cinema e a abordagem 

científica neste setor. 

 

Outro fator que pode ter influenciado de tamanha forma na eficácia dos filmes, 

pode ser considerado o empenho e envolvimento do roteirista e produtor da obra, que 

juntamente de sua companhia cinematográfica, a Lucasfilm, lançou ao público a tão 

apaixonante saga. 

 

As inúmeras parcerias do roteirista não devem ser deixadas para trás também, 

envolvendo-se com outras empresas como a FOX estúdios e diretores muito aclamados 

pela mídia, como Steven Spielberg. 

 

O lançamento de eventos, de campanhas e a parceria com diversas marcas também 

podem ser considerados fundamentais na eficácia dos filmes. 

mailto:besaliba@terra.com
mailto:lebononi@hotmail.com
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Deste modo, com base na contextualização de tais aspectos cinematográficos: 

Como atrelar o espaço sideral e o universo cinematográfico e torna-los atraentes ao 

público amante de ficção científica? 

Justificativa 

 
O tema escolhido foi o estudo do marketing envolvido na produção 

cinematográfica de Star Wars, pois, além dos Estados Unidos possuir grande importância 

no mundo do marketing e cinema, analisando e estudando tal caso pode-se averiguar 

como o mesmo adquiriu a “posição” em que se encontra e coletar as influências que 

causou e ainda causa nos demais países. 

As décadas escolhidas se devem ao surgimento de conceitos de imagem e 

propaganda totalmente diferenciados no mundo cinematográfico, o que, se aprofundado, 

pode fornecer indícios do futuro do marketing nesta área e a compreensão de como o país 

chegou onde está e de como a tal Saga Star Wars atraiu os inúmeros fãs e seguidores. 

Além disso, deve-se extrema relevância ao estudo, uma vez que a ciência e as pesquisas 

no âmbito espacial ganharam muita força na época. 

Trata-se de uma área interessante de se analisar, pois move e envolve tanto os 

interessados no âmbito cultural, quanto no publicitário e cinematográfico, sendo um 

estudo deveras abrangente. 

Objetivo 

 
A proposta principal é informar e acrescentar conhecimentos aos que se atraem 

pelo assunto, mas principalmente ao público jovem que vem adquirindo muita força na 

questão no cinema e publicidade desde as décadas abordadas. 

 

Métodos 

 
Para saber quais foram os principais e mais influentes fatores que impulsionaram 

o conjunto de filmes de Star Wars a alcançar o patamar em que se encontra atualmente e 

o quão importante se tornou para o marketing cinematográfico nos Estados Unidos, deve- 

se averiguar as mídias envolvidas no marketing de divulgação das obras, as parcerias 

realizadas pelo roteirista, a fundamentação científica contida no enredo da história, o 

estudo por trás da produção cinematográfica, os novos conceitos que surgiam nos setores 
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envolvidos na produção da história, a importância do público alvo envolvido e o porquê 

da escolha de uma produção espacial. 

 

Já para explicar e compreender o êxito dos Estados Unidos como vanguardista no 

âmbito do cinema e publicitário, deve-se analisar o contexto em que o país se encontrava 

em ambas as áreas durante a época e estudar outros fatores anteriores que influenciaram 

na conquista de tal popularidade e as propostas que surgiam simultaneamente à de Star 

Wars. 

 

 
Resultados 

 
Inicialmente, é de extrema importância a obtenção de conhecimento desde o 

surgimento da ideia dos filmes, até as estratégias de divulgação utilizadas para que se dê 

continuidade à pesquisa e, mais tarde, se possa aplicar tais informações conjuntamente ao 

desenvolvimento final do projeto. 

 

Deste modo, é necessário certo embasamento na história e lógica de George 

Lucas. 

 

Nascido na Califórnia em 1944, George Lucas adquiriu uma relação muito intensa 

com o mundo do cinema, a partir do momento em que realizou tal curso na Universidade 

de Califórnia, conforme Dale (2010). 

 

Após ter escrito o roteiro de Star Wars planejando a duração dos filmes para 

aproximadamente 6 horas, propôs o roteiro para a FOX estúdios e, como a companhia 

não possuía muita confiança no sucesso da produção, atribuiu a George 100% dos direitos 

autorais da saga. 

 

Mais tarde, com o lançamento e consequente êxito do enredo no espaço, graças 

aos totais direitos autorais, Lucas obteve dinheiro o suficiente para continuar 

desenvolvendo outras narrativas e para a fundação de uma empresa produtora 

cinematográfica exclusivamente sua, a Lucasfilm. 

 

“Você tem que encontrar algo que você ame o suficiente para ser capaz de aceitar 

riscos, pular sobre os obstáculos e avançar sobre os muros que serão sempre colocados 

na sua frente. ” (LUCAS, George, citado em A vida e a obra do criador de Star Wars, 
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2010). Foi com o desenvolvimento da empresa e da brilhante mente vanguardista do 

produtor que as histórias intergalácticas ganharam vida e, em pouco tempo, caíram nas 

graças do público. 

 

Além dos conceitos à frente dos demais e da inovação contida nos filmes, os 

métodos de divulgação e de publicidade são de extrema relevância na compreensão da 

pesquisa, deste modo, cita-se algumas estratégias presentes no marketing da produção 

consideradas as principais contribuições para o sucesso da saga. 

 

Segundo Rekowsky, (2015): 
 

“A divulgação do filme não foi a partir de ideias e 

da história em si, mas de pessoas. Depoimentos de fãs, 

entrevistas com os atores envolvidos e a participação de 

todos os criadores da saga foram recursos utilizados para 

atrair mais seguidores, o que passou uma imagem 

diferencial da narrativa e, acima de tudo, mais humana”. 
 

De acordo com o site DÉCADA DE 70 SITE (08/11/16), o surgimento do primeiro 

videogame do mundo em 1972, o Odyssey 100 e a missão espacial Viking I que explorou 

o planeta Marte em 1975, são de extrema importância também, implicando numa nova 

visão em relação ao espaço sideral e à evolução tecnológica, dando então um enfoque 

absolutamente novo e muito empolgante àqueles que se interessavam pelo mundo além 

da Terra e aos que pouco conheciam do assunto. 

 

Além destes considerados lançamentos, pode-se justificar a eficácia do sucesso da 

saga graças à inserção de cores na televisão e seus respectivos programas, o que tornava 

o uso do aparelho muito mais sedutor, provocando também uma revolução no que dizia 

respeito ao universo cinematográfico. 

 

Outro fator que deve ser citado também é a união do contexto da Guerra do Vietnã 

nos Estados Unidos e ao surgimento de diversas tecnologias referentes à exploração e de 

expedições em diversos outros planetas de nosso universo, o que, aos olhos de George 

Lucas, seria um “casamento” muito atrativo, levando as disputas e guerras realizadas em 

nosso planeta para um ambiente novo: o espaço. 

 

A saga utilizou também a preferência às experiências passadas aos seus fãs ao 

invés de investir unicamente no lucro, unindo muito mais seguidores e tornando o lucro 

apenas uma consequência do êxito dos filmes. A estratégia Storytelling, nessa ideia de 
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contar histórias através de diferentes tipos de plataformas para criar uma experiência de 

entretenimento unificada, torna-se muito influente na conquista de vários amadores para 

a saga, unindo diversas mídias e levando o telespectador a acessar os diversos veículos e, 

consequentemente, envolver-se com os personagens e a trama da saga, segundo 

MARKETING MINDS (06/11/16). 

 

A divulgação de novos filmes e a presença de Cosplays em eventos grandes como 

Comic Con Experience e outros impulsionou de forma única e fundamentalmente atrativa 

a sequência de filmes a alcançar tamanha vitória. 

 

No entanto, o uso do licenciamento de diversas marcas é considerado um dos 

fatores que mais tenha auxiliado na conquista dos diversos fãs, realizando parcerias com 

marcas de roupa, criação de brinquedos juntamente à Mattel, LEGO, entre outras (desde 

miniaturas das naves presentes nos filmes aos personagens do enredo), lançamento de 

jogos em parceria com plataformas como o PlayStation, WII, XBOX, etc, marcas de 

cosméticos como CoverGirl, MAC, etc, até com marcas de comida, lançando miniaturas 

do personagens nas caixas dos cereais Kellog’s. 

 

Deste modo, atribui-se a conquista dos diversos seguidores e fãs principalmente à 

estratégia de parceria e licenciamento de marcas, envolvendo mais de um setor na 

divulgação do filme e atraindo o dobro de público interessado na trama. 

 

Considerações finais 

 
Conclui-se que a saga star wars baseou-se no contexto social devido aos avanços 

espaciais e tecnológicos, proporcionando ao público novas técnicas audiovisuais, uma 

saga rica em conteúdo e com temática visionária diante da época de publicação. Além 

disso, as técnicas de marketing e de divulgação influenciaram nos primórdios da criação 

e desenvolvimento de produções no ramo de ficção científica. 



545 
 

Referências Bibliográficas 

 
MARKETING MINDS. Disponível em<http://marketingminds.com.br/3-dicas- 

para-criar-um-marketing-de-proporcoes-planetarias-com-star-wars-o-despertar-da- 

forca/>Acesso em: 06/11/16 

STAR WARS WIKIA. Disponível 

em<http://pt.starwars.wikia.com/wiki/George_Lucas> Acesso em: 08/11/16 

RICARDO REKOWSKY. Disponível 

em<http://www.ricardorekowsky.com.br/desenvolvimento-de-carreira/5-licoes-alem- 

do-marketing-de-star-wars-para-o-mundo-corporativo/> Acesso em: 08/11/16 

WIKIPEDIA. Disponível em<https://pt.wikipedia.org/wiki/Lucasfilm> Acesso 

em: 06/11/16 

KD FRASES. Disponível em<http://kdfrases.com/autor/george-lucas> Acesso 

em: 06/11/16 

DÉCADA DE 70 SITE. Disponível 

em<http://decadade70site.xpg.uol.com.br/html/invencao.html> Acesso em: 08/11/16 

ASSAD, Nancy. Marketing de Conteúdo. São Paulo: Atlas, 2015. 

DALE, Pollock. George Lucas- Skywalking- a vida e a obra do criador de Star 

Wars. Carolina do Norte: Generale, 2010. 

NYKEL, Ronald. Marketing your city, USA. Nova York: Taylor Print on Dema, 

1998. 

http://marketingminds.com.br/3-dicas-
http://marketingminds.com.br/3-dicas-
http://pt.starwars.wikia.com/wiki/George_Lucas
http://pt.starwars.wikia.com/wiki/George_Lucas
http://www.ricardorekowsky.com.br/desenvolvimento-de-carreira/5-licoes-alem-
http://www.ricardorekowsky.com.br/desenvolvimento-de-carreira/5-licoes-alem-
http://kdfrases.com/autor/george-lucas
http://kdfrases.com/autor/george-lucas
http://decadade70site.xpg.uol.com.br/html/invencao.html
http://decadade70site.xpg.uol.com.br/html/invencao.html


546 
 

 

Mega Drive: Jogar para realizar 

Fabricio Pereira de Souza LIMA 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 
 
 

Aluno(s): Fabricio Pereira de Souza Lima - E-mail: fabriciolima2010@gmail.com 

Orientador: Prof. Ms. Carolina Vigna Prado 
 

 

Resumo 
 

Após grande marco no segmento de games, a Tectoy redefiniu o significado de 

brincar e acompanhou o nascimento de uma mídia que mudaria a nossa percepção de 

mundo. No entanto, ainda temos o costume de negligenciar os games em muitos sentidos. 

Será que existe um motivo claro pelo qual ignoramos essa tecnologia? O game é um fruto 

da nossa relação em rede, do nosso jeito de encarar os desafios da vida. Então o que nos 

impede de trazer à luz a sua verdadeira face? O presente estudo investiga a estrutura dos 

games a partir de um case de sucesso da Tectoy. 

Palavras chave: Videogame; Mega Drive; Teoria da Comunicação; Games. 
 

Introdução 
 

Em suas distintas plataformas (console, mobile, online), o videogame continua 

cativando públicos de diferentes faixas etárias. No Brasil os games já ocupam35% de 

participação do total da receita gerada pelo setor na América Latina, com um faturamento 

 

melhorias no desempenho dos consoles, nota-se um vasto crescimento do segmento 

devido  ao alto índice de  exigência  de seus  consumidores.  O mercado tem previsão de 

 

mudança, visto que nos últimos anos os consoles e gráficos dos jogos evoluíram 

rapidamente, alcançando uma experiência audiovisual bem próxima da nossa realidade. 

Assim como em produções cinematográficas, os games definiram uma nova linguagem 

que poderá servir a comunicação, só nos resta percebê-los de uma outra forma. 

 

 

 

35 Mundo do Marketing – Mercado de games no Brasil é um mundo de oportunidades. Disponível em: 

https://www.mundodomarketing.com.br/inteligencia/estudos/374/mercado-de-games-no-brasil-e-um- 

mundo-de-oportunidades.html. Acesso em: 30 AGO 2017. 

 
36 DEVCOM. Games business worth $200 billion by 2021 - Digi-Capital. Disponível em: 

<http://www.gamesindustry.biz/articles/2017-07-14-games-business-worth-usd200-billion-by-2021-digi- 

capital>. Acesso em: 30 AGO 2017. 

atingir US$ 200 bilhões de movimentação até 202136. Trata-se de um ramo em constante 

anual de US$ 1,5 bilhão35. A indústria dos games investe na criação de novos jogos e 

mailto:fabriciolima2010@gmail.com
http://www.mundodomarketing.com.br/inteligencia/estudos/374/mercado-de-games-no-brasil-e-um-
http://www.gamesindustry.biz/articles/2017-07-14-games-business-worth-usd200-billion-by-2021-digi-
http://www.gamesindustry.biz/articles/2017-07-14-games-business-worth-usd200-billion-by-2021-digi-
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Com  o  passar  dos  anos  eles  também  foram  perdendo  o  rótulo  “produto de 
 

perfil ao qual estamos familiarizados na internet: o comportamento em rede.Do ponto de 
 

 

termos deestrutura e funcionalidade, onde poderemos aplicar os benefícios dos jogosem 
 

 

engajadoras para a educação de crianças. 
 

No Brasil ainda existem pessoas que enxergam os games como tendenciosos 
 

tecnologia e duvidam do impacto positivo que ela poderá trazer aomundo. Portanto, este 
 

contribuição para o desenvolvimento da sociedade. 
 

Justificativa 
 

Dentre as atividades corriqueiras de um recesso pós faculdade, cismei em definir 
 

por um único assunto – afinal, existem tantas áreas que poderiam servir aos meus anseios 
 

forçado a eleger a predileta, não pude. Aliás, o tema que irei apresentar neste projeto 
 

o graduando Fabricio e o garoto que eu fui em 1999, com sete anos de idade. 
 

O insight ocorreu na noite de 23 de julho. Eu ainda estava eufórico com a minha 
 

edição limitada que celebrou os 30 anos de existência da empresa. Desde a compra do 
 

meus fins de semana para avançar as fases de alguns jogos. Há anos eu não me interessava 

por games, mas desta vez acabei me envolvendo demais com essa tal realidade virtual. 

O tempo de uso da televisão sempre foi racionado entre os irmãos (somos em 3): 
 

que optamos por essa divisão do tempo melhoramos o convívio em casa. Portanto, são 
 

entretenimento” e incorporando um formato de mídia interativa.Suas funções seguem o 

vista mercadológico, os games têm desempenhado um papel expressivo. Há muito para 

se criar nesta área, mas o que temos a dizer sobre o seu atual potencial? Ou seja, em 

nossas vidas? As possibilidades são infinitas quando transpostas em outras áreas de 

atuação, como por exemplo, em estratégias de marketing ou no delinear de ações 

instrumentos de passatempo; ignoram a transformação social provocada por esta 

estudo pretende analisar a face menos conhecida do mundo dos games e evidenciar asua 

o tema da minha primeira iniciação científica. Nunca imaginei que seria tão difícil optar 

e dúvidas no decorrer da pesquisa –, ao me deparar com uma infinidade de opções fui 

nunca foi um dos meus favoritos, mas foi o único que despertou uma forte conexão entre 

aquisição do Mega Drive Genesis, console relançado pela Tectoy aqui no Brasil; uma 

videogame eu comecei a incorporar um ritual incomum: reservar alguns minutos dos 

cada um tem o seu momento para assistir séries, jogar ou acessar as redes sociais. Depois 

raros os casos em que eu tento negociar o espaço da sala com eles, mas eu precisava jogar. 
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divertindo muito jogando GTA no Xbox One, a mim restou apenas pedir permissão para 
 

 

 

Drive. 
 

De repente, enquanto eu conectava os cabos do Mega Drive na televisão, fui 
 

tecnologia?O questionamento viera do meu irmão de 8 anos. Pensei por alguns segundos 
 

o meu alívio ele tinha se referido à diferença entre os gráficos dos jogos do Mega e Xbox 
 

para detalhar a conversa mencionando sobre o surgimento dos primeiros videogames no 
 

me fazer listar uma série de dúvidas sobre o tema. Perguntas das quais eu tinha uma vaga 
 

domingo jogando Sonic The Hedgehog 3. 
 

A partir daquele dia percebi que ainda existia um eu interior curioso, um menino 
 

caçula por tantas críticas negativas que ele recebeu de mim por investir horas com um 
 

meu projeto de pesquisa e o nomeei como Mega Drive: Jogar para realizar. 
 

Objetivo 
 

Esta pesquisa pretende evidenciar o papel importante que a empresa Tectoy teve 
 

 

‘Códigos’ do filósofo Vilém Flusser, que aborda uma ruptura contemporânea no modo 
 

 

estrutura midiática e funcionalidade para os meios de comunicação. 
 

Estrutura da pesquisa 

Naquele dia eu já tinha usufruído a minha cota do equipamento, e eles estavam se 

interrompê-los pois eu estava prestes a entrar em algum tipo de “abstinência gamer”, se 

é que isso realmente existe. Houve certa resistência, mas eles acabaram cedendo o espaço 

impondo uma única condição: que eles também pudessem jogar comigo no console Mega 

surpreendido após ouvir a seguinte pergunta: Na época que você jogava ‘esse’ não tinha 

em como eu poderia responder, até achei que ele estava debochando da minha idade. Para 

One. Então expliquei que para cada geração existe uma tecnologia específica e aproveitei 

Brasil. A conversa foi breve, mas eu não imaginava que uma questão tão simples pudesse 

referência das respostas. Logo após o bate-papo aproveitamos as últimas horas daquele 

apaixonado pelas inúmeras possibilidades dos games. Pensei em compensar o meu irmão 

joystick nas mãos, então resolvi escrever sobre o assunto. Acabei encontrando o tema do 

com o início de suas atividades no Brasil, em uma época em que os videogames estavam 

ganhando espaço no mercado. Para tanto, vamos nos basear em alguns trechos do ensaio 

como consumimos informação nas mídias emergentes. Por fim, irei listar aspectos que 

visam desconstruir a imagem negativa dos games na sociedade reconhecendo a sua 
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1. Tipo de Pesquisa: Qualitativa 

2. Fontes: Bibliográfica e documental 

3. Objetivo da Pesquisa: Exploratório 

4. Instrumentos/ Técnicas: Coleta de dados, estudo de caso. 
 

Conhecendo a Tectoy e seu marco no mercado de games. 
 

Daniel Dazcal, este é o nome do fundador da Tectoy. O criador da empresa foi o 
 

 

mercado, praticamente a maior fatia do bolo, seus investimentos eram voltados à produtos 
 

controle remoto Stratus em 1979 e a Boneca Amore que interagia com as meninas por 
 

com a ideia de Dazcal. 
 

O engenheiro percebeu que o mercado brasileiro não tinha know-how para criar 
 

oferecia soluções eletrônicas para empresas de diferentes segmentos), e enxergou no 
 

setembro de 1987, Dazcal funda a Tectoy e firmou parceria com Leo Kryss, assumindo o 
 

 

 

 

 

 

 

momento difícil no país. O que não faltavam eram obstáculos para o empreendimento não 

deslanchar. 

 

 

 

 
37 MARQUES. Mega Drive definitivo p. 14. 
38 A Política Nacional de Informática (PNI), Lei nº 7.232/84 e visava proteger a indústria nacional 

fomentando no mercado interno o surgimento de diversas empresas de informática. Existia uma restrição 

à importação de componentes estrangeiros, obrigando, em teoria, as indústrias nacionais a desenvolverem 

as tecnologias necessárias. 

responsável por vislumbrar uma oportunidade não explorada no segmento de brinquedos 

durante as décadas de 70 e 80. Naquela época a Estrela detinha 55%37 de participaçãode 

menos complexos de se produzir. Houve, por exemplo o lançamento do carrinho de 

meio de efeitos sonoros em 1986, mas nenhum deles superou o que estaria para surgir 

projetos eletrônicos; ele tinha acabado de fundar uma empresa chamada Elsis (que 

mercado de brinquedos a chance de desenvolver algo totalmente novo. Então em 18 de 

papel como concorrente direto da Estrela. O risco era alto e justificava o medo da Estrela 

de não investir em brinquedos eletrônicos -. Nos Estados Unidos, os brinquedos 

eletrônicos deste segmento representavam aproximadamente 15% das vendas norte- 

americanas; com ressalva de que os americanos possuíam tecnologia avançada para a 

produção -, enquanto o Brasil estava apenas engatinhando. Havia ainda a lei de Reserva 

de Mercado no Brasil38, que limitava a importação de produtos estrangeiros, forçando as 

empresas a produzirem seus próprios aparelhos. A economia também estava em um 
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Contudo, a Tectoy iniciou a sua atuação no Brasil com o brinquedo pistola Zillion 
 

13 de dezembro de 1987 pela Nippon Television, no Japão) e com a venda do console 
 

 

com o público, e por isso eles não mediram esforços para aperfeiçoar o plano estratégico. 
 

 

 

produto. Dentre as ações previstas no planejamento de comunicação, houve um programa 
 

 

 

fomentar as novidades da Tectoy nos lares e escolas. 
 

Após  o  massivo  trabalho  de  marketing  realizado  pela  empresa  e  o  sucesso 
 

tornado o maior sucesso da Sega para o Brasil: o Mega Drive. Ele era estruturado em um 
 

processo diferenciado; situações como esta exigia a nacionalização da tecnologia no  
 

em sua fábrica localizada na Zona Franca de Manaus, pois só assim a empresa teria  
 

que auditava o processo industrial dos games em Manaus: nada passava sem a fiscalização 
 

na produção da placa principal dos consoles, com uma qualidade excepcional o Mega 

Drive estava prestes a ser lançado no Brasil. 

O lançamento  ocorreu em novembro de 1990 e contou com 20  títulos  clássicos 
 

Golden Axe, Super Futebol, The Secret of Shinobi e Moonwalker. Vale ressaltar que os 
 

 

 

 

39 Termo usado para designar a estrutura de jogos projetados com poucos comandos e que contenham 

uma linearidade na evolução das fases. Os antigos fliperamas são considerados jogos tipo arcade. 

(referencial de um anime de mesmo nome, originalmente transmitido entre 12 de abril a 

Master System, marcas licenciadas pela Sega (empresa japonesa detentora dos produtos). 

A Tectoy percebeu que o maior desafio durante o início da empresa era a comunicação 

A penetração do Master System nos lares brasileiros deve-se principalmente à 

comunicação da Tectoy com seu público alvo. Ela optou por oferecer serviços extras ao 

consumidor, com a finalidade de persuadir os pais e as crianças que não conheciam o 

chamado Vídeo Game Show veiculado pela Rede Globo em horário vespertino, onde 

Miguel Falabela e Cissa Guimarães davam dicas sobre os jogos do Master System e 

recebiam cartas dos jogadores. A sessão tinha 4 minutos e funcionava como um meio de 

estrondoso do Master System, a Tectoy mal esperava para trazer o console que tinha se 

tipo de tecnologia superior; o chip de saída de vídeo, por exemplo, necessitava de um 

intuito de adaptar os consoles aos televisores brasileiros. A Tectoy teve que investir muito 

autorização da Sega para comercializar o Mega Drive no país (havia também um sistema 

dos japoneses, nem mesmo os detalhes da embalagem). A Itautec foi parceira da Tectoy 

dos jogos arcades39 da Sega. Eram jogos inéditos no Brasil, dentre eles Altered Beast, 

cartuchos e suas respectivas embalagens eram adaptações do modelo americano, a 
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produção, como já foi mencionado, era de total responsabilidade da Tectoy. Motivo pelo 

qual o projeto final se tornava uma relíquia nas mãos dos jogadores. 

O efeito cognitivo dos jogos 
 

Anos mais tarde a essência do Mega Drive e de outros consoles da década de 90 

serviram de base para a criação de novas plataformas. Em menos de dez anos a tecnologia 

avançou cada vez mais exigindo a nossa atenção para os novos consoles com jogos ainda 

mais dinâmicos. O videogame do século XXI absorveu o conceito de rede e não se limita 

mais à definição de brinquedo. Na verdade, ele nasceu como um instrumento de rede com 

o mesmo propósito de um Rede Social. Afinal, ambos foram inventados por um 

programador. Desse modo, a linha tênue entre o Facebook – que atualmente é um dos 

meios mais utilizados pela publicidade – e um Xbox, por exemplo, são mínimas. Hoje 

podemos dizer que existem possibilidades de se trabalhar o videogame como um meio de 

comunicação, ele faz parte da sociedade do conhecimento pois é capaz de veicular e gerar 

novos conteúdos. Em uma palestra realizada à Universidade UNA sobre os desafios da 

educação na sociedade do conhecimento. A filósofa Viviane Mosé fala sobre a urgência 

 

que a sociedade do conhecimento se tornou sinônimo de rede por causa das novas mídias. 

O nosso comportamento é determinado pelos meios que criamos. 

Estar inserido em um mundo com uma vasta opção tecnológica nos traz inúmeras 

vantagens, por outro lado, tal cenário nos obriga a se adaptar aos novos meios de 

comunicação. O caso em estudo tem potencial para ilustrar um modelo eficaz no 

desempenho cognitivo de crianças e adultos. Os jogos são mediações na qual podemos 

projetar um desafio, investir horas para solucionar uma problemática, instigar nosso senso 

crítico em situações adversas, produzir repertório intelectual para então aplicar na vida 

real.Tendo em vista este cenário, será que estamos nos adaptando aos games? 

Recentemente surgiram novos canais de articulação 

de pensamento (como filmes e TV), e o pensamento 

ocidental está aproveitando cada vez mais esses novos 

meios. Eles impõem ao pensamento uma estrutura 

radicalmente nova uma vez que representam o mundo por 

meio de imagens em movimento. (FLUSSER, 2007, p. 

110). 
 

 

40Educação na sociedade do conhecimento. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=vqkUWJINT_k. Acesso em: 30 AGO 2017. 

de nos adaptarmos aos meios digitais. De acordo com Mosé (2013)40, hoje podemos dizer 

http://www.youtube.com/watch?v=vqkUWJINT_k
http://www.youtube.com/watch?v=vqkUWJINT_k
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A essência dos jogos 
 

Não há mais como negar que os games encontra-se intrínsecos no estilo de vida 

moderno. Eles estão presentes em nossos smartphones, instalados em computadores; nos 

perseguem naqueles programas de fidelidade, que nos incentivam a acumular pontos em 

troca de benefícios exclusivos; as redes sociais também contêm uma veia voltada para os 

videogames, quanto mais curtidas "o jogador" receber maior será o seu recorde social. A 

lógica dos jogos se sustenta em plataformas físicas e intangíveis, independente de 

estarmos de frente para uma tela ou não, a rotina nos obriga a jogar, por vezes estamos 

competindo contra o relógio quando estamos atrasados para um compromisso. Os games 

estão em todas as partes e são diferentes para cada jogador. No entanto, existem algumas 

características que os definem. São elas: meta, regras, sistema de feedback e participação 

voluntária. 

A meta propicia o jogador a focar no objetivo proposto pelo jogo. Trata-se da 

causa maior, do porquê o jogador irá aceitar as regras do jogo. 

As regras são condições impostas para se atingir o objetivo. Elas são capazes de 

despertar o potencial criativo do jogador, pois o coloca em uma situação que exige a 

elaboração constante de estratégias. O xadrez é o tipo de jogo que ilustra claramente essa 

característica. 

O sistema de feedback nos permite ter aquela leve indulgência após completar 

mais uma fase difícil do jogo. Ela funciona como medida de engajamento e indica o nível 

do nosso desempenho no game, as vezes ela é expressa como pontuação ou em aquisição 

de facilidades. 

Para que todas as características acima coexistam, precisamos aceitá-las e nos 

manter conscientes de que há um desafio. A partir disso nos dispomos voluntariamente 

para participar do jogo, sabendo que a experiência será segura e prazerosa. 

Esses aspectos definem a verdadeira essência de um bom jogo. As qualidades que 

ultrapassam essa linha de raciocínio acabam fugindo do real propósito do game, e na 

maioria das vezes acabam menosprezando a sua função. São exemplos: o fator ganhar ou 

perder; gráficos; narrativa; competitividade e etc.. É claro que os jogos também são 

delineados por estas características, porém não são elas que dão vida ao game. 

Conclusão 
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Em suma, o que podemos concluir após perceber que somos jogadores natos em 

muitas áreas da nossa vida? Continuar a aceitar mais desafios. Gosto da ideia de que os 

games têm o pode de tornar o mundo um lugar melhor para se viver, e de repente até 

transformar coisas das quais consideramos complicadas demais para se resolver. As 

características básicas dos jogos refletem a nossa inquietação para explorar novos 

conhecimentos, de partilhar experiências construtivas. Seja por meio da tecnologia ou 

com a simples mudança de como lidamos com o mundo. 

Esta na hora de reconhecer a era dos games como algo positivo, e abandonarmos 

o antigo rótulo de dispositivo para entreter. Eles mudaram o nosso modo de interagir 

dentro do mundo virtual, com certeza nos auxiliará a propor melhorias no mundo real. 
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Resumo 

A influencia da música na sociedade é maior do que se pode ver, não é apenas 

entretenimento, é uma forma de expressão, de minorias e reprimidos, que longo dos anos 

serviu de desabafo e protesto em inúmeros países. É, acima e tudo, uma forma de arte que 

foi se adaptando de acordo com a necessidade das pessoas e que criou tendências ao longo 

dos anos. Assim, tanto os movimentos artísticos quanto a música, são artes que tem muito 

em comum e que se adequaram aos novos tempos. 

Introdução 

 

O tema escolhido é a música como arte contemporânea e seus efeitos na sociedade, 

como molde e cultura e suas semelhanças com movimentos artísticos. Como atualmente 

a música está presente no dia a dia das pessoas, expressando seus sentimentos e seu estado 

de espírito. O tema é apropriado para o estudo e a comparação. 

O objetivo é mostrar como a música expressa sentimentos e retrata momentos 

marcantes das nações. 

O que é arte? 
 

Arte, cujo significado é técnica ou habilidade, vem do latim “ars”, 

podendo ser compreendida como manifestação estética ou de 

comunicação, criada através de algum tipo de linguagem. A arte pode 

ser encontrada em obras de pintura, escrita, música, dança, arquitetura, 

escultura, cinema e, mais atualmente, em criações digitais. 

Arte é uma atividade humana das mais  antigas,  sempre  ligada  a  

uma percepção, ideia ou emoção, estimulando tanto a consciência do 

criador da obra quanto dos que a apreciam, podendo cada uma dessas 

obras ser considerada única e diferente. (SIGNIFICADOS, 2017) 

http://www.significadosbr.com.br/
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A música como arte contemporânea 

A música, atualmente, está presente no cotidiano das pessoas de maneira vigorosa. 

Pode ser quando se está no carro com o rádio ligado, de fone de ouvido ouvindo sua 

playlist favorita, assistindo um filme que possui trilha sonora, em festivais tanto de música 

quanto de qualquer outro tema. A música está presente em tudo que se faz podendo ser 

de maneira escancarada ou de maneira sutil em que mal se percebe sua presença. 

O  processo  criativo  se  dá  a  partir  da  percepção  com  o  intuito  de  

expressar emoções e ideias, objetivando um significado único e diferente para cada obra. 

Sendo assim, cada música é única e o que ela passa também. É um dos modos encontrados 

pela sociedade moderna de poder dizer tudo que sente de um jeito singular e com suas 

características mais marcantes. 

A música em sua grande diversidade de gênero, diz cada sentimento que o artista 

está sentindo ou retratando um momento histórico que seu país está passando, como este 

trecho da música de Legião Urbana (1987), 

Nas favelas, no Senado 

Sujeira pra todo lado 

Ninguém respeita a Constituição 

Mas todos acreditam no futuro da nação 

(VAGALUME, 2017) 

mostrando a situação do Brasil no cenário político, quando José Sarney (1985- 

1990) era presidente, e como a educação é falha ao falar que ninguém respeita a 

Constituição mas todos sempre acreditam que o país irá para a frente. 

A música citada foi composta vinte anos atrás e ainda consegue retratar a situação 

atual do país com todas as operações contra corrupção e toda a falta de estrutura do país. 

A música e seus efeitos na sociedade 

A sociedade vem adaptando sua arte através do tempo. Começou com a pintura 

rupestre, indo depois para as construções Greco-romanas, textos escritos por filósofos etc. 

Hoje, a música é uma das principais artes. 

A música foi uma das artes que mais deu voz as sociedades excluídas, como os 

negros. A cultura negra era repudiada devido a seu histórico escravocrata e até hoje, 129 

anos depois, os negros e descendentes sofrem preconceitos. A música foi a escapatória 

que eles acharam para se expressar e mostrar o que sofrem e de se manterem neste mundo 

sem se envolverem na criminalidade. Como diz a frase de Friedrich Nietzsche: “Temos a 

arte para não morrer da verdade” (PENSADOR, 2017). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Percep%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Emo%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ideia
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Um dos grupos mais expressivos desse marco é a banda Racionais. Suas músicas 

possuem letras fortes e marcantes sobre o que sofrem e como é o cotidiano. Muitas letras 

falam sobre pessoas que foram presas, famílias incompletas, mulheres abandonadas, 

crianças crescendo no mundo cruel em que eles vivem. 

Um dos trechos mais marcantes da música A vida é desafio, de 2002, é: 

 
Sempre fui sonhador, é isso que me mantém 

vivo. Quando pivete, meu sonho era ser jogador de 

futebol, vai vendo, as o sistema limita nossa vida de 

tal forma que tive que faze minha escolha, sonhar ou 

sobreviver. Os anos se passaram e eu fui me 

esquivando do ciclo vicioso, porém, o capitalismo 

me obrigou a ser bem sucedido. Acredito que o 

sonho de todo pobre é ser rico em busca do meu 

sonho de consumo procurei dar uma solução rápida 

e fácil pros meus problemas: O crime, mas é um 

dinheiro amaldiçoado, quanto mais eu ganhava, 

mais eu gastava. Logo, fui cobrado pela lei da 

natureza, vish,14 anos de reclusão. (LETRAS, 

2017) 

Neste trecho, é possível ver como o sonho de uma pessoa é desfeito. O artista 

escolhe entre sonhar e sobreviver. Ele relata que tenta desviar-se dos vícios e ser uma 

pessoa honesta, mas devido às dificuldades que o povo passa, ele opta pelo crime que está 

mais perto dele e que trará sua recompensa mais rápido e fácil. É relatado também a sua 

prisão e que pela “lei na natureza”, ele teve seu retorno em forma de cadeia. 

 

Desse modo, pode-se ver como a música se tornou a expressão do artista e sua 

válvula de escape. Ela deu voz a quem nunca pode ser escutado e relata o momento em 

que eles vivem e suas dificuldades. A arte de fazer rap os mantém e mais importante que 

isso, a arte deste grupo conscientiza todos que a ouvem, mostrando a dificuldade que o 

povo passa até hoje. 

 

A música como molde e tendência cultural. 

 
Assim como na antiguidade a arte era utilizada para moldar e, ao mesmo tempo, 

refletir os pensamentos e padrões da época, a música contemporânea assume esses papéis 

ditando as novas tendências de moda e atitude. 
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Um dos principais movimentos a criar tendências entre os jovens foi o movimento 

Grunge, derivado do inglês “grungy” (em português, sujo), iniciado no final da década de 

1980 como subgênero do rock alternativo. 

 

Liderado principalmente por bandas como Nirvana e Pearl Jam, esse movimento 

moldou tanto os padrões de moda de uma geração quanto suas atitudes. Recheado de 

rebeldia e angústia, gerou total identificação de uma legião de jovens, criando assim 

tendências de moda que duram até hoje, como as calças jeans rasgadas e suas camisas 

xadrez, que não passavam de roupas usadas de lenhadores. e eEram compradas em 

brechós e com o tempo popularizaram-se, chegando às grandes boutiques e vendidas 

como roupas luxuosas. 

 

Houve então uma reestruturação cultural onde as roupas rasgadas eram sinais de 

falta de cuidado e passaram a se tornar roupas do cotidiano e da moda. 

 

Além de moldar a moda, é perceptível que o movimento Grunge deu voz a uma 

geração angustiada, abordando sempre temas como alienação social, apatia, 

confinamento, bullying, exclusão social e um desejo de liberdade. De acordo com Simon 

Reynolds, crítico musical, “há um sentimento de exaustão na cultura em geral. As 

crianças estão deprimidas com o futuro." (TRIBUNA FASHION, 2013; 2017) 

 

Como por exemplo na letra de All Apologies da banda Nirvana: 

 
O que mais eu deveria ser? 

Todos os pedidos de desculpas 

O que mais eu poderia dizer? 

Todo mundo é gay 

O que mais eu poderia escrever? 

Eu não tenho esse direito. 

(VAGALUME, 2017) 
 

Onde percebe-se uma geração perdida tentando se encontrar. 

 
Relação da música com movimentos artísticos contemporâneos 

 
Os movimentos de arte contemporânea se deram após a Segunda Guerra Mundial. 

O surgimento de novos estilos artísticos, tanto nas artes plásticas quanto no mundo 

arquitetônico, foram se adaptando com o passar dos anos. 
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Com a música ocorre o mesmo: há uma adaptação de estilos e tendências que 

acompanham as mudanças da sociedade, como o movimento Modernista, o Cubismo, o 

Expressionismo etc. São estilos que tiveram seus tempos de auge e que hoje são 

lembrados por sua revolução e marco na área das artes. 

 

A música segue o mesmo caminho: passou estilos marcantes em cada época como 

o Rock, o Grunge, o Punk, o Hippie e hoje temos suas vertentes modificadas para agradar 

o gosto da sociedade como o Pop Rock, o Indie, o Folk e o Heavy Metal. Lembrando 

também de estilos novos como o Eletrônico e o Funk, entre outros. 

 

Com tudo isso, podemos ver que tanto a arte como a música tiveram seus grandes 

estilos em determinadas épocas e foram se adaptando de acordo com a necessidade das 

pessoas. Assim, tanto os movimentos artísticos contemporâneos quanto a música, são 

artes que tem muito em comum e que se adequaram aos novos tempos. 

 

Conclusão 

 
Após todas as informações apresentadas e relacionadas, podemos concluir que a 

música é uma arte contemporânea e que possui muitas características em comum com 

movimentos artísticos como as Vanguardas Européias. E, ainda, que possui uma forte 

influência sobre a sociedade, mostrando que ela pode ser usada tanto para conscientização 

quanto para dar voz àqueles que nunca foram ouvidos, assim como as pinturas e os 

artistas. 
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Resumo 

Esse trabalho tem como objetivo demonstrar como as letras das músicas de 

sucesso da atualidade, sem ninguém se questionar ao escutá-las, apresentam diversos 

casos que cultuam o machismo e possuem fundamentos preconceituosos que estão 

embasados, acima de tudo, na ideologia da sociedade que ainda hoje sofre com o índice 

crescente de agressões contra mulheres. Para as análises foram escolhidas quatro músicas 

cujo as letras estão repletas de conteúdo machista, duas internacionais e duas nacionais 

para demonstrar que o machismo contido em letras não é um caso recorrente em apenas 

um país, mas algo cíclico em todo mundo. As referências utilizadas nesse trabalho foram 

o livro Ideologias de Terry Eagleton e Mitologia de Roland Barthes que explicam com 

maestria como a grande massa é manipulada através de mitos e ideologias inseridos em 

sua cultura. Esperamos ao desenvolver este trabalho conseguir demonstrar como apesar 

de todo avanço ideológico que tivemos ao decorrer desses anos, o machismo ainda é algo 

que está introduzido na sociedade e visto demasiadamente de forma natural, tanto que é 

pouco percebido entre as letras. 

 

Palavras Chave: Música, Comunicação, Preconceito, Ideologia. 

 
Introdução 

Como Terry Eagleton (1997) demonstrou em seus estudos, a Ideologia não é algo 

fixo, como também não é algo definido. Ela tem muitos conceitos, mas para essa pesquisa, 

entenderemos a criação da ideologia como a mistura da estrutura material do conjunto da 

sociedade ao longo de sua história e por isso é também um fator lentamente evolutivo. 

Em resumo ela é algo que acompanha a sociedade e suas estruturas sem ter uma ruptura 

e sim uma evolução gradativa conforme as pessoas vão se questionando sobre o porquê 

de certas atitudes. 

Barthes Denomina a Ideologia como Mitologia, a qual pode ser desenvolvida, 

ensinada, propagada. Ambas se constituem como uma repetição, uma estereotipização, 

que vai transformando história em natureza, ou sejam torna o que é social, e mutável, em 

natural, hereditário, e ganha aspectos de imutabilidade. Muitas vezes a Ideologia 

biológico, e não constituída historicamente (2001). 
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A mitologia parece nos remeter a um tempo em que um povo idolatrava seus 

deuses, mas Barthes percebe que, hoje, esses deuses foram substituídos pelas celebridades 

– conhecidos pelos estudos epistêmicos como Novos Olimpianos, aqueles que dominam 

a massa por demonstrar por meio das redes sociais seu lado humano, mostrando serem 

mortais e assim gerando nas pessoas um complexo de projeção-identificação. Por isso 

essas figuras de destaque na sociedade, são capazes de influenciar os comportamentos da 

sociedade. Dessa forma, as letras das músicas, quando naturalizam o machismo em seu 

discurso, acabam por influenciar a Ideologia de uma comunidade, e, por isso, seria 

necessário estudar esses discursos, para poder entender esse processo, e, buscar revertê- 

lo. 

Além do conceito de Ideologias de Eagleton (1997), foi utilizado o livro 

Mitologias (2001), de Roland Barthes. Esse livro trata da análise dos discursos da 

sociedade em que vivemos; Ele utiliza o termo “mito” para identificar a Ideologia que 

levam alguém a considerar certo, ou então de maneira despolitizada os discursos 

naturalizados, e anularem o senso crítico dos indivíduos. 

Barthes (2001), na segunda parte do livro relata que o “mito” é uma forma de 

linguagem que tem sua própria estrutura linguística, mas se apoia naquilo que já foi dito, 

uma espécie de caricatura da mensagem, alterando seu sentido, simplificando-o e o 

despolitizando. Como uma reconstrução artificial da mensagem. 

Segundo Barhes (2001), isso é uma parte construtiva e constante das relações 

humanas, uma vez que expressa fantasias e sentimentos de uma sociedade, servindo de 

estudo para análises. 

Análise das Músicas 

Para o desenvolvimento do trabalho foram selecionadas quatro músicas. Dessas 

quatro músicas foram analisados o conteúdo das letras e percebeu-se que todas 

apresentam em conteúdo machista e discriminatório. Optamos por duas músicas 

nacionais e duas internacionais, para demonstrar que essa não é uma questão apresentada 

apenas no nosso pais, e sim um problema mundial, todas canções escolhidas são de grande 

sucesso e atingiram um amplo público, principalmente as internacionais, que além do 

vasto sucesso no país de origem, ainda fizeram muito sucesso pelo mundo afora. Dentre 

elas estão: Vidinha de Balada, da dupla Henrique e Juliano; Ciumento Eu, da dupla 

Henrique e Diego; Blurred Lines do cantor Robin Ticke e Animals da banda Maroon 5. 
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Música: Vidinha de Balada 

Artista: Henrique e Juliano 

Ano de lançamento: 2017 

 
“Vidinha de Balada” retrata o fato de um homem que conhece uma mulher e se 

apaixona por ela (um acontecimento corriqueiro, que pode ocorrer a qualquer tempo, algo 

universal). Neste momento os cantores utilizam dos termos de obrigatoriedade do gostar 

recíproco, forçando tal sentimento a jovem, sem importar-se com sua opinião. Isso expõe 

um dos problemas que enfrentamos de modo tão abafado que é o abuso da mulher, já que 

falar sobre abuso da mulher, assédio e estupro é tão condenado. Expressa uma das 

fantasias da atual sociedade onde a mulher se apresente totalmente submissa as vontades 

do homem. 

Neste caso, ele utiliza uma colocação de “estar na balada curtindo”, com a questão 

do aprisionamento, já que ela não terá opções a não ser namora-lo. Em uma análise dos 

mitos, Barthes (2001) comenta sobre a utilização de termos conflitantes e até degradantes, 

inicialmente, para depois falar algo positivo, que ao final querem gerar um resultado mais 

aceito pelo senso comum. 

Isso significaria que ela era um mulher "de vida fácil/ de balada” e se tornaria uma 

mulher melhor ao lado dele, sendo assim ela precisa dele, afinal ele declara que a ama, 

mesmo que esse amor seja imposto e não abra brechas para a mulher tecer uma opinião a 

respeito ou nega-lo de qualquer forma, pois como ele já diz no início da música: “Estou 

afim de você e se não estiver, você vai ter que ficar.”(HENRIQUE E JULIANO, 2017). 

 

 

Música: Ciumento Eu 

Artista: Henrique e Diego 

Ano de lançamento: 2017 

 
Neste caso ele utiliza claramente do “mito” onde a mulher é apenas um objeto 

“um doce”, mole, frágil, fácil, doce, e por isso ela não tem condições de se cuidar, mas 

“o protetor” irá cuidar e protegê-la, já que ela sozinha não poderia fazer isso. Existe a 

necessidade dele existir, mais uma vez há colocação da mulher em um local de 

degradação onde o homem será seu salvador. 
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Como apresentado na música, ele tem total controle sobre tudo o que ocorre com 

a mulher, inclusive com a individualidade e particularidade, uma vez que ele relata ter até 

mesmo câmeras e microfones nos locais onde a mulher poderia estar sozinha - quarto e 

carro. Nesse momento percebe-se uma caricatura forçada de um agressor obcecado por 

sua vítima, mas não há percepção da sociedade, pois todos ainda estão focados no “amor” 

que ele sente por ela. Há uma clara alteração da mensagem que chega ao ouvinte. 

A música claramente relata um relacionamento abusivo, onde o namorado pensa 

ter direito de controlar todos os passos da namorada, mas ele justifica toda obsessão que 

sente como “excesso de cuidado”, pois segundo relata na música, ele cuida “do que é 

dele”, tratando assim a mulher como objeto, colocando-a como algo que possa ser 

“possuído” e não como uma companheira. Esse sentimento de posse, segundo relata o 

cantor, é amor, pois com suas palavras: “Está para nascer alguém mais cuidadoso e 

apaixonado do que eu.” (HENRIQUE E DIEGO, 2017). 

 
 

Música: Blurred lines 

Artista: Robin Ticke (feat. T.I. & Pharrell Williams) 

Ano de lançamento: 2013 

 
Por mais que essa música seja de 2013, ela tem um contexto bem atual. 

Ela fala sobre a apologia ao estupro, por conter frases como “Not many women 

can refuse this pimpin” (Poucas mulheres conseguem recusar esse cafetão) inseridas na 

música, além do refrão: “I hate these blurred lines!” (Eu odeio essas linhas borradas) / 

“I know you want it” (Eu sei que você quer)”. 

Tais versos se relacionam a uma ideologia que estamos tentando quebrar 

atualmente. Uma ideologia que, como defende Terry Eagleton (1997) nos seus estudos, 

foi baseada pelas estruturas das sociedades passadas na qual o homem sempre foi o 

poderoso, o dono da verdade e a mulher a submissa, uma pessoa que não deveria nem ser 

ouvida. 

 
Música: Animals 

Artista: Maroon 5 

Ano de lançamento: 2014 
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“ Baby, I’m preying on you tonight 

(Baby, serei seu predador essa noite) 

Hunt you down, eat you alive 

(Te caçarei, te comerei viva) 

Just like animals, animals, like animals-mals 

(Como animais, animais, animais) 

Maybe you think that you can hide) 

I can smell your scent from miles 

(Mas consigo sentir seu cheiro de longe) 

Just like animals, animals, like animals-mals 

(Como animais, animais, animais)” 

(MAROON 5, 2014) 

 
Essa só é a primeira estrofe, mas a música toda se desenvolve em torno dessas 

palavras, desse sentido, onde a mulher é tratada como um animal e o homem o caçador. 

E mais uma vez, uma letra que faz apologia ao estupro. O pior de tudo, ela fez muito 

sucesso e fez as pessoas cantarem incessantemente. 

Nessa música o que a metáfora faz é descrever essa dominação entre caça e 

caçador e que a mulher pode se enganar, fugir o quanto quiser, porque ele sabe que eles 

são inimigos mas se entendem durante o sexo. (EAGLETON, 1997). Então ele será o 

predador e irá caça-la. 

Mais uma vez uma música demonstra que não importa se a mulher falar “não”, 

porque ela estará se enganando e porque ele a quer. Uma ideia que ainda está intrínseca 

na nossa ideologia pelos mitos das antigas ideologias, um ato por amor não seria um 

crime. 

 
Considerações finais 

 
Ao decorrer do trabalho constatamos que diversas músicas ainda apresentam, de 

modo explícito, conteúdo machista, seja diminuindo/ degradando a mulher, ou até 

mesmo, descrevendo abertamente relacionamentos abusivos com perseguição, tirando da 

mulher o direito de liberdade, que ela, como ser humano, possui. As músicas colocam, 

por vezes, o homem como protetor, e apenas a isenta de seus direitos como prova de todo 

amor que ele sente por ela. Amor este que facilmente é substituído por uma obsessão tão 
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intensa que pode acarretar em sérios riscos a vida a mulher, como vemos em diversos 

casos que acontecem diariamente pelo mundo. 

A cultura de romantizar uma agressão ou violação de direitos não é algo recorrente 

apenas no nosso país e, definitivamente, é algo que deve acabar. As mulheres lutam 

diariamente contra a violência, porém ainda a sociedade apoia uma indústria que apenas 

dissemina todo esse machismo disfarçado de amor, idolatram-se esses homens que se 

dizem românticos, mas que, na verdade, apenas se sentem no direito de possuírem as 

mulheres como meros objetos de desejo. 

Apesar de toda a luta e supostas evoluções, ainda a sociedade ainda parece 

estagnada no mito de que a mulher deve ser protegida, deve ser guiada na direção correta 

por um homem, pois sozinha ela não irá conseguir. Utiliza-se este mito para justificar este 

universo de “aceitação de valores” impostos por uma sociedade que apesar de dizer o 

contrário, permanece sim machista, e que isso é algo impregnado em nossa cultura de 

forma geral. 

Portanto, conclui-se que por mais que as pessoas gostem de ouvir música para 

relaxar, elas gostam é da projeção da imagem delas como a de seus ídolos, mas que acima 

disso essa visão foi construída como verdade a partir de um falso conceito antigo criado 

de maneira mitológica, naturalizada, e que se impregnou na evolução da ideologia. 
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Resumo 

O número de seguidores das igrejas evangélicas no Brasil tem crescido em grande 

escala nos últimos anos e a projeção é de crescer ainda mais nos próximos anos, tornando- 

se ainda mais um mercado em potencial a ser explorado pelas marcas. Atualmente, nota- 

se uma carência de produtos voltados para esse público, e os que tentam atingir esse 

mercado frágil acabam falhando por subestimarem a força de sua fé. No presente trabalho 

é discutido o perfume com “cheiro de Cristo” lançado por uma bispa, se tornando um 

fracasso de vendas por desrespeitar a fé dos evangélicos, e se há um limite para as marcas 

atingirem esse público sem danificar em suas crenças. 

Palavras-chave: evangélicos; crescimento; mercado; perfume; limite. 

Introdução 
 

Em 2040 estima-se que, no Brasil, o número de fiéis evangélicos ultrapassará o 

de católicos. Além disso, as previsões indicam que a arrecadação das igrejas, somada ao 

consumo nesse segmento já chega em torno de 50 bilhões por ano, segundo reportagem 

do site Exame. Assim, tem-se a dimensão e a importância de se olhar atentamente para 

esse segmento, principalmente a longo prazo. 

Nesse cenário cabe entender quais as diretrizes as marcas devem seguir na 

construção de branding; até que ponto as marcas podem explorar os símbolos religiosos; 

qual a importância de utilizar estratégias de lançamento de produtos e serviços para atingir 

o consumidor evangélico, e quais cuidados devem ser tomados. 

Desenvolvimento 

A quantidade de evangélicos cresceu 61% entre 2000 e 2010, formando um 

contingente de 42,2 milhões de potenciais consumidores, segundo dados do Censo 2010 

do IBGE, conforme publicado em matéria no site Terra. Com números expressivos, o 

mercado de consumo de produtos evangélicos tem gerado oportunidades de negócio para 

empreendedores, já que ao consumir, os fiéis escolhem produtos e serviços que 

comunicam seu estilo de vida na sociedade, a fim de manter seu status, real ou desejado, 

como dito por Kotler e Keller. O melhor exemplo é o setor fonográfico, no qual o gênero 

evangélico figura como segundo estilo em vendas de cds e dvds no país; tal crescimento 

é resultado direto do crescimento vertiginoso da religião, alavancada pelos 

neopentecostais nas últimas décadas. 

Nesse cenário, é relevante ressaltar que os hábitos, provenientes da doutrina 

religiosa, corroboram para o aumento do potencial de consumo, já que os fiéis não gastam 

mailto:gdp_96@hotmail.com
mailto:Michael.rodrig@hotmail.com
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com vícios e entretenimentos ilícitos, sobrando dinheiro para aquisição de produtos 

relacionados a fé, conforme relatado em matéria do site Exame. Ainda, explorados por 

igrejas ou empresários, estão o setor de telecomunicações com dezenas de concessões de 

rádio e televisão; produtos bancários, como o cartão de crédito oferecido pela igreja 

Assembleia de Deus; o setor editorial e de jogos; assessoria de apoio para gestão de 

igrejas, são exemplos trazidos pelo site BBC Brasil. Além disso, o potencial de 

exploração do mercado evangélico é ainda mais vasto, e vai de alimentação e turismo a 

cosméticos, abrindo margem para mais empresas e marcas entrarem nesse segmento. 

E para evitar ruídos é necessário estar atento e evitar incongruências ao falar com 

esse consumidor, é precisar falar a linguagem dos fiéis, através de um código de ética 

bem definido e coerente com os preceitos evangélicos. Ainda, Solomon (2016, p. 132) 

conceitua: “Ética comercial são regras de conduta que orientam ações no mercado; são 

os critérios com base nos quais a maioria das pessoas de uma cultura avaliza o que é certo 

e o que é errado, bom ou ruim.”. Por isso, ter um sócio ou uma pessoa chave, que tenha 

sintonia com o público pode ser fator fundamental para alcançar o sucesso no 

empreendimento. Porém, há quem afirme que basta entender os códigos, como por 

exemplo: evitar vícios como fumar, já que é mal visto pelos evangélicos e por isso, não 

seria um bom chamariz. 

Outro dado relevante trazido pelo site Exame, é que, em geral, o consumidor 

evangélico é simples, de baixa renda e desconfiado: ou seja, se o emissor da mensagem 

não for evangélico, ele pensará que está sendo enganado. Também é importante 

considerar que o mercado, há algum tempo, tem dado atenção especial aos consumidores 

de baixa renda, chamados por analistas de base da pirâmide. Segundo Prahalad, autor do 

livro A riqueza na base da pirâmide, o número de consumidores de baixa renda mal 

atendidos ou não atendidos chega aos impressionantes 4-5 bilhões de pessoas em todo o 

mundo, tornando este um segmento potencial, inclusive no Brasil, onde já vem sendo 

explorado por redes como Casas Bahia, Lojas Marisa e Habbib’s, por exemplo. 

 
 

Perfume de Cristo 

Como exemplo de caso, destaca-se o lançamento da linha de cosméticos femininos 

“Divinessence – Kit De Bem Com A Vida” em 08/12/2012, criado e desenvolvido pela 

Bispa Sonia Hernandes, fundadora da igreja evangélica Renascer em Cristo. Segundo a 

filha da bispa, os hidratantes, perfumes e sabonetes “exalam o perfume de Cristo” e 
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afirmou que “Além de ser o presente perfeito esse perfume vem para que durante todo o 

dia possamos exalar o bom cheiro de Cristo”. A divulgação do kit foi feita através dos 

canais de comunicação da Renascer, desta forma, pode-se afirmar que a grande maioria 

dos impactados foram os homens e mulheres frequentadores de igrejas evangélicas. 

“De Bem Com A Vida” tinha um público segmentado e conversava com esse 

público do ponto de vista mercadológico. Uma linha de cosméticos com “cheiro de Jesus” 

para um público devoto a Cristo, leitores da Bíblia e que constantemente ouvem a 

expressão “cheiro de Cristo”, parecia ser uma ideia inovadora e de sucesso. Entretanto, 

alguns fiéis desaprovaram rigorosamente e condenaram tal ato da bispa. O site de notícias 

Gospelmais divulgou o lançamento do kit e a opinião do público ficou clara nos 

comentários. Edimar Rosa Damasceno comentou “ Que vergonha! E chamam isso de 

evangelho de Cristo? ”, Elenita Souza disse “Fim dos tempos mesmo, Deus tenha 

misericórdia !!!” E Jose Augusto Filho completou “’xii’, que confusão é essa? Nada a ver 

perfume feito pelas mãos dos homens com perfume de Cristo, que é uma metáfora que 

diz que o cristão deve exalar a presença de Cristo, não é esse cheiro da bispa não e muito 

menos vendido. Esse povo inventa cada uma ‘pra’ arrecadar ‘dindim’ heim. 

Misericórdia”. No Facebook, as reações foram as mesmas. Hoje, os produtos 

Divinessence não se encontra mais a venda no site Gospel-Bay da Renascer. 

Conclusão 

As informações das pesquisas apresentadas, demonstram o poder de consumo que 

os seguidores evangélicos possuem, e mais ainda, que nas próximas décadas se tornarão 

um grupo hegemônico e promissor. Alguns cuidados são imprescindíveis para se 

comunicar adequadamente com esse consumidor: o primeiro deles é a segmentação, em 

que se observa as diversas características e fatores sociais e culturais que orientam o modo 

de consumo dos fiéis, que precisam ser estudados e considerados para não comprometer 

a imagem e posicionamento da marca. E por se tratar de um mercado ainda em processo 

de profissionalização e pouco atendido, abre um amplo leque de oportunidades para quem 

deseja empreender, tornando esse um mercado promissor e repleto de oportunidades para 

quem apostar, e atender adequadamente. 

Aqui temos o segundo ponto; os dados de faturamento e opções de exploração são 

animadores, todavia, é preciso conhecer os códigos e os símbolos sagrados, que precisam 

ser respeitados, para não se tornar um fracasso como foi o caso do perfume criado pela 

Bispa Sonia Hernandes, que despertou a fúria e indignação dos fiéis. E em terceiro lugar, 

é importante as marcas e empresas terem seus planejamentos e estratégias de lançamento 
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de produtos muito bem traçados, e se necessário fazer pesquisa com consumidor para 

evitar reações negativas ao lançar produtos, especialmente quando é utilizado códigos e 

símbolos sagrados. 
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Resumo 

O objetivo desse estudo de caso é avaliar a aplicação de tendências, sociais de mercado 

aplicadas a marca Always. Para tanto procuramos expor alguns detalhes da marca como 

sua história e seu compostos de marketing para depois contextualizar os aspectos sociais 

e mercadológicos e aplicá-las em uma comparação de campanhas da marca. Foi crucial 

para análise os pontos abordados nas matéria Interdisciplinaridade e Inovação na 

Publicidade, que nos apresentou como as marcas estão atentas ao seu público e como tem 

captado essas tendências. 

Palavras-chave: Always, empoderamento feminino, tendências 

 

 
Introdução 

 

Neste trabalho procuramos fazer um breve estudo sobre duas campanhas da marca 

Always utilizando uma tendência social que vem impactando a publicidade mundial: a 

questão do empoderamento feminino. Buscamos primeiramente expor sucintamente a 

marca e sua ligação com o seu público, citando suas campanhas e seu mix de marketing. 

Depois queremos trabalhar os conceitos do empoderamento feminino para então expor 

por meio de uma comparação, como esse tema é tratado de formas diferentes mesmo com 

o respaldo da mesma linguagem de marca. 

Escolhemos trabalhar essa temática por achar importante demonstrar como essa 

marca em especial vem tratando uma questão social tão importante atualmente para o seu 

público alvo. 

A Marca - Always 

 
Criada em Janeiro de 1983 pela empresa Procter & Gamble a partir de pesquisas 

que revelaram que os absorventes existentes no mercado não eram tão seguros, os 

absorventes da Always passaram a ser produzidos e introduzidos no mercado americano 

primeiro cidade de Minneapolis, estado de Minnesota. Em 1984, os produtos passaram a 
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mailto:_luma.oliveiracampos@hotmail.com
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ter distribuição nacional e em 1985 a marca já era a líder mundial da categoria graças ao 

uso de tecnologias exclusivas (como uso de gel para absorção e abas) na produção dos 

absorventes. 

Em meados de 1990, após o lançamento de um novo produto, a Always iniciou a 

expansão internacional, começando pela Europa. Em 1997 a marca chegou ao Brasil com 

um produto especialmente feito para as brasileiras, e atualmente são 22 produtos 

comercializados. 

Além do empenho constante em trazer produtos mais práticos para as mulheres, a 

Always tenta mostrar sua preocupação com as mulheres de forma mais interativa. Em 

2002, foi criado um canal para meninas chamado Being a Girl, que no Brasil ficou 

conhecido como Só Entre Amigas. O portal tinha o intuito de oferecer à meninas uma 

forma segura e discreta de obter informações, e teve um investimento de 3 milhões de 

dólares para estar presente em 45 países. 

Mix de Marketing 

 
Por meio de um composto de marketing forte, a Always têm se mantido muito 

bem posicionada. A marca une diversidade e qualidade nos produtos, pontos de venda 

bem planejados com praças que por sua vez justificam seu preço mais premium e uma 

comunicação que trabalha a marca de forma global associada a causas sociais formando 

um guarda-chuva que abrange as comunicações mais específicas onde está presente. 

Produto 

 

A Always trabalha com 11 modelos de absorvente no Brasil, são eles: Always 

Noturno (Cobertura Seca/Cobertura Suave), Always Dia (Cobertura Seca/Cobertura 

Suave), Always Ultrafino, Always Platinum, Always Super Proteção. Além desses 

modelos eles também trabalham com a linha de Protetor Diário (Always Diários e 

Always Platinum Multiforma) e a linha de Absorventes Internos (Always Platinum 

Super e Always Platinum Regulares). 

 

 
Preço 
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PRODUTO 

PREÇO 

 

Always Noturno 

Cobertura Suave 

R$ 

7,52 

 

Always Noturno 

Cobertura Seca 

R$ 

7,44 

 

 
Seca 

Always Dia Cobertura  R$ 

5,75 

 

 
Suave 

Always Dia Cobertura  R$ 

5,47 

 
Always Ultrafino  R$ 

5,79 

 
Always Platinum  R$ 

8,52 

 
Always Super Proteção  R$ 

3,93 

 
Always Diários R$ 

10,32 

 

Always Platinum 

Multiforma 

R$ 

9,18 

 

Always Platinum Super  R$ 

14,96 

 

Always Platinum 

Regulares 

R$ 

19,79 

 

 

 

Praça 

 
A marca está presente em mais de 80 países. 
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E os principais canais de venda no Brasil são: Drogaria São Paulo, Droga Raia, 

Onofre, Walmart, Lojas Americanas e Extra. 

 

 
Promoção 

 
A marca até 2014 trabalhava com a agência Leo Burnett Tailor Made, 

responsável pelas campanhas abaixo. A primeira, “Like a Girl” foi criada com o intuito 

de desconstruir estereótipos em torno do universo feminino e trabalhar a igualdade de 

gênero. Já no desdobramento, em 2015, na campanha “Unstoppable”, meninas são 

incentivadas a mostrar as limitações impostas pela sociedade e a demonstrar como se 

“libertar” dessas imposições. 

A campanha “Todas Juntas Contra Vazamentos” de 2015 foi criada em parceria 

com a ONU com o objetivo de conscientizar as mulheres acerca do vazamento de fotos 

e vídeos íntimos. Já a campanha feita em 2016 , “The Slepping Test”, é a tentativa de 

comprovar todo estresse e indisposição que o período menstrual causa nas mulheres. 

 

 

 

 
O conceito de empoderamento 

 
Para começar nossa análise, precisamos conceituar o empoderamento. 



577 
 

A palavra empoderamento advém do neologismo do educador Paulo Freire 

originário do termo em inglês “empowerment”, começou a ser mais usada em meados de 

2011, e desde então está em constante conexão a discussões sobre movimentos civis.  

No Brasil, os primeiros picos nas buscas via Google surgiram devido aos protestos de 

Junho de 2013. Em Julho de 2017, Washington Olivetto é criticado por dizer que o 

empoderamento feminino virou um “clichê constrangedor” na publicidade. Apenas nesse 

breve intervalo de tempo conseguimos perceber a importância e repercussão desse tema. 

Mas afinal, o que é o empoderamento? 

Segundo o artigo de Ana Freitas de 26 de Outubro de 2016, dicionários conceituam esse 

termo como o “ato ou efeito de promover conscientização e tomada de poder de 

influência de uma pessoa ou grupo social, geralmente para realizar mudanças de ordem 

social, política, econômica e cultural no contexto que lhe afeta” (FREITAS,2016). Já 

segundo a jornalista Júlia Steuernagel Assis, o empoderamento feminino se difere do 

feminismo por ser uma consciência coletiva que se expressa ao fortalecer as mulheres e 

defender a igualdade de gênero (ASSIS, 2017). É, portanto uma das consequências do 

feminismo.         É         o         “ato         de         tomar          poder          para         si”. 

Já de acordo com a Ana Carolina Cerqueira, o termo deveria ser usado para denominar o 

processo no qual uma pessoa se  dá  conta  do  seu  poder  (CERQUEIRA,  2015).  

Dessa forma, podemos assumir que o empoderamento é o processo de perceber seu valor 

em termos sociais e empoderar-se dele, levando esse conceito para diferentes âmbitos da 

vida       social. 

Para se ter uma ideia da importância do tema, a ONU Mulheres e o Pacto Global criaram 

um conjunto de práticas para ajudar a comunidade empresarial a trabalhar essa questão 

chamados Princípios de Empoderamento das Mulheres. 

As tendências sociais na publicidade 

 
E pensar em como essa tendência social chega nas campanhas de grandes marcas 

é simples quando contextualizamos as redes sociais e seu importante papel na geração de 

conteúdo. Não existe nada que não possa ser compartilhado, discutido e analisado na 

internet, e atualmente, qualquer experiência ou opinião é mais relevante para o 

consumidor no ato de compra e na construção do relacionamento com a marca do que 

campanhas exaltando produtos. 
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E é por isso que é necessário estar sempre atento aos prossumidores. Cunhado em 

primeira instância por Alvin Tofler em seu livro A Terceira Onda de 1980, as discussões 

sobre o tema surgiram graças a Marshall Mcluhan e Barrington Nevitt na obra Take 

Today de 1972. 

Segundo Xie, Bagozzi e Troye, definem o termo prosumption a como a criação 

de valor feita pelos consumidores que são revertidos na produção de produtos e que por 

sua vez são consumidos e constituem suas experiências de consumo. Essa classe de 

consumidores não é mais tão passiva como anteriormente. Os prossumidores criam 

conteúdo, partilham experiências, se conectam nas redes e contribuem para o processo de 

produção de novos produtos e serviços e a reformulação dos antigos. Eles entendem que 

se a comunicação é feita para eles deve retratá-los da forma como eles querem ouvir. 

 

 
A segunda tendência ganhou força em 2014 na Advertising Week , mediado por 

Samantha Skey, diretora executiva da SheKnows. Nessa conferência profissionais 

discutiram como a publicidade reforça estereótipos negativos e como as algumas marcas 

vinham descobrindo que as mulheres não se sentiam representadas e principalmente como 

a tendência do Femvertising estava impactando esse público cansado dos clichês de 

objeto sexual e mulher feliz por servir. 

Outra tendência muito explorada na publicidade é o Storytelling. De forma 

resumida, o Storytelling ajuda a marca a se aproximar do público, emocionando o seu 

target e fixando sua comunicação de modo mais duradoura. RODRIGUES (2015) 

conceitua essa tendência como “algo que não se cria, mas sim algo que se conta”. Pois 

para qualquer pessoa comum, no final do dia, o que conta são as histórias que marcam 

sua vida. E para poder compartilhá-las é preciso ter vivido. Esse conselho se estende para 

as marcas, que devem traçar um paralelo entre histórias com as quais seu público possa 

se identificar e então trazer seu produto ou serviço como um herói. 

Mesma Marca, Posicionamentos diferentes 

 
A P&G lançou em 2015, nos EUA, a campanha Fight Like a Girl, celebrando a 

igualdade entre os sexos, mostrando para crianças que lutar como uma garota não precisa 

e nem deve ser algo negativo. A campanha ganhou diversos prêmios e foi aplaudida pelos 

ativistas dos direitos humanos por colocar meninas e meninos no mesmo patamar, porque 
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é nessa fase da vida que começamos a ser bombardeados de comparações sexistas e frases 

como "menino não chora", associando a expressão de emoção com fraqueza, e ainda 

atribuindo essa "fraqueza" ao sexo feminino. 

A campanha e seus desdobramentos foram focados para o Digital. O filme foi 

postado nas páginas oficiais da marca. 

No mesmo ano foi lançada a campanha nacional para promover o produto da linha 

noturna da Always com Sabrina Sato como garota propaganda. Criada também pela Leo 

Burnett, em parceria com a SafeNet, a campanha #JuntasContraVazamentos tem o intuito 

da conscientização sobre o vazamento de informações íntimas (como fotos e vídeos). Esse 

é um problema atual sendo que 81% das denúncias partem de mulheres de 13 a 15 anos 

de idade. 

O primeiro vídeo teaser divulgado em Março de 2015 mostrava Sabrina uma 

cena íntima e viralizou na internet. No dia seguinte, a marca anunciou a campanha com 

um filme de Sabrina explicando o vídeo divulgado anteriormente e incentivando as 

pessoas a tirarem selfies com a hashtag da campanha. 

 

 

 

 

Reflexão Final 

 

O sucesso de Fight Like a Girl se deve mais do que apenas atenção às pesquisas. 

É palpável a sensibilidade com que os dados são tratados. A forma como se estabeleceu 

um paralelo entre a opinião de crianças sobre elas mesma em detrimento do que a 

sociedade nos faz acreditar ao longo dos anos. Foi uma comprovação de teoria baseada 

na lógica exposta no desdobramento feito no anos seguinte, “Unstoppable”, que coloca 
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que a adolescência é a idade na qual as meninas estão mais suscetíveis a aceitar 

imposições. E uma vez que uma imposição é aceita, ela é perpetuada, neste caso pelas 

vítimas das limitações criadas. 

A marca escolheu muito bem a causa social e como associá-la de forma saudável 

ao seu core business, criando um storytelling que envolve o consumidor, cria empatia e 

faz com que ele se engaje. O uso do conceito de empoderamento paira de forma relevante 

na história e por fim o produto nem é mostrado mas a marca está presente de forma 

relevante. 

 

 
Já a campanha #JuntasContraVazamentos comparou de forma inadequada a o 

vazamento de informações ao vazamento de menstruação, um fato constrangedor , a um 

crime, o vazamento de material íntimo colocando esses dois acontecimentos no mesmo 

patamar apenas para encaixá-lo com o que "vazamento" significa para a marca. 

Além disso toda a campanha impressa usa dessa linguagem que não parece criticar 

a questão, mas incentivar, ao utilizar fotos da garota propaganda em posição 

constrangedora (ela aparece nua nas peças). 

 

 
Esse seria um tema extremamente relevante para ser trabalhado. No entanto o 

olhar ao qual a campanha foi submetida resultou em duras criticas do publico. O que 

poderia ter sido um serviço público e uma campanha aclamada pelo seu ativismo, acabou 

sendo infeliz, e nem mesmo um terceiro vídeo com depoimentos de vítimas conseguiu 

reverter a situação. 

Embora as duas campanhas sejam da mesma marca e criadas pela mesma agência (Leo 

Burnett), notamos um cuidado e uma profundidade muito maior na campanha global. O 

que demonstra que mesmo marcas voltadas para o mercado feminino ainda tem muito 

para  aprender  quando  se  fala  sobre  a  representatividade  do  seu  público.   

Enquanto uma campanha procura mostrar como a sociedade vai minguando e dando 

significados pejorativos a expressões relacionadas às mulheres e acaba por incentivar um 

comportamento mais positivo desde a infância, o outro iguala um crime do qual a vítima 

não    tem    culpa    a     evento    constrangedor     da     vida     de     uma     mulher.  

Por meio dessa comparação percebemos algo fundamental que as marcas precisam 
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entender e aplicar ao trabalhar questões sociais tão importantes que é não usar esses temas 

apenas com o intuito da venda e sem a devida profundidade. É crucial criar um contexto 

que alia a marca a questão social e não o contrário, criando um storytelling que demonstra 

que a marca se importa com a causa e sempre tomar o cuidado de não se apropriar da 

marca de forma rasa. 
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Resumo 

Este presente projeto tem como principal problema “O nível de satisfação do cliente em 

relação à loja Two Style Multimarcas”, situada na cidade de Jundiaí, interior de São 

Paulo. Perante esse problema, os objetivos estabelecidos nessa pesquisa foram: avaliar o 

atendimento, a qualidade, a variedade, a relação preço/qualidade e a comunicação da loja; 

verificar seu publico alvo; verificar há quanto tempo a conhece e sua frequência de 

compras no estabelecimento. 

 

Palavras-chave: pesquisa; satisfação; varejo. 

 
 

Introdução 

A loja ‘Two Style’ surgiu em 2016, na cidade de Jundiaí – SP, com a proposta de 

um varejo multimarcas de roupas nos estilos Street, Surf e Casual, voltado ao público 

masculino. Ao longo de sua breve história, já foi possível consolidar um amplo portfólio 

de produtos, e a localização de seu único estabelecimento em um dos maiores centros 

comerciais do município favorece seu crescimento. 

A marca já conta com patrocínios em algumas equipes amadoras de futebol, bares 

e casas de show da cidade, e visa a criação de um e-commerce, para expandir suas vendas. 

Em contrapartida, possui uma atuação ativa em redes sociais, mantendo presença e 

contato constantes com seu público. 

Justificativa 

Ao fazer uma breve análise sobre o estabelecimento, pode-se observar que a loja 

‘Two Style Multimarcas’ contém um alto potencial de crescimento, tendo em vista já 

possuir uma boa participação de mercado, mesmo com pouco tempo de atuação. Por ser 

relativamente nova - está presente no mercado há apenas 10 meses - um estudo sobre a 

mailto:adrianomarcondes1997@gmail.com
mailto:diogoassisn@gmail.com
mailto:juanfelipe_sd@hotmail.com
mailto:mathsamp98@hotmail.com
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loja em um estágio inicial pode direcionar os donos a tomar atitudes e criar estratégias 

para obter um melhor lucro. E, se possível, aumentar ainda mais seu market share. 

 
Objetivo 

O estudo deste projeto tem como resultados esperados: poder extrair o máximo de 

informações sobre o cliente Two Style, juntamente com a entrega das devidas instruções 

ao determinado empreendimento sobre quais estratégias devem ser tomadas, e o que deve 

ser mantido, melhorado ou abandonado; extrair dados para guiar a gerência sobre qual 

deve ser seu relacionamento com o cliente e, por fim, obter dados para mostrar qual é a 

visão do cliente em relação à loja. 

Com isso, o objetivo primário da pesquisa se baseia em: “Analisar o nível de 

satisfação do cliente da Two Style”, enquanto os objetivos secundários são “Avaliar o 

atendimento da loja”, “Avaliar a comunicação da loja”, “Avaliar a variedade de 

produtos”, “Avaliar a qualidade dos produtos da loja” e “Avaliar a relação 

preço/qualidade da loja”. 

 

Métodos/Técnicas utilizadas 

 
Para isso, foi desenvolvida uma pesquisa quantitativa, com caráter exploratório, 

visando identificar, acerca do cliente, qual seu nível de satisfação em relação a loja, quais 

são seus comportamentos de compra, o que leva o consumidor a optar pelos produtos e 

pela marca Two Style, sendo escolhidos após a definição da amostra. 

 

A pesquisa foi feita na escala Lickert, a mais indicada em questionários de 

opinião, cujo formato possibilita medir as atitudes e conhecer o grau de conformidade do 

entrevistado com as afirmações propostas, numa escala de 1 a 10, em que 1 é ‘discordo 

totalmente’, e 10 ‘concordo totalmente’. Foram recolhidas 33 respostas, e as entrevistas 

se dividiram entre presenciais e meios digitais. 

 

Resultados 

 
Dos clientes entrevistados, 33% possuem entre 26 e 30 anos, enquanto 42% estão 

entre 18 e 25 anos, sendo a faixa etária predominante. 

 

Quanto ao tempo que frequentam a loja, cerca de 70% realizam compras desde a 

inauguração da empresa, há 1 ano; 21% há 6 meses. Constata-se que há uma grande 
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fidelidade e confiança da maioria dos consumidores da loja, ao acompanharem seu 

crescimento, mantendo-se clientes frequentes. 

 

Quanto à frequência de ida à loja, 18% vai a cada 6 meses; 20% procura o 

estabelecimento uma vez por semana, e cerca de 60% vai uma vez por mês. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Quanto à variedade de produtos, 67% dos respondentes considerou nota 10 (dez); 

9% nota 9 (nove) e 15% nota 8 (oito). Isso demonstra uma excelente avaliação acerca da 

amplitude de seu portfólio de produtos, sendo passível de considerar como uma vantagem 

competitiva. 
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Com relação ao atendimento, 70% dos entrevistados o classificou como nota 10 

(dez); 15% nota 9 (nove) e 12% nota 8 (oito). Constata-se que a empresa apresenta uma 

excelente margem de aprovação do atendimento, o que indica que deva continuar 

investindo no relacionamento com o seu cliente, para manter tal indicativo positivo. 

 

 
 

 

 

Quanto à comunicação da loja, cerca de 60% dos respondentes a consideram nota 

10 (dez), e 20% nota 9 (nove). 
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A qualidade dos produtos revelou resultados ainda mais positivos: A maioria 

esmagadora dos respondentes (quase 95%) avaliou-a com a nota máxima (dez). 

 

 

 

 

O elemento ‘Preço/Qualidade’ fora o mais divergente nas opiniões dos 

entrevistados. Embora tenha recebido notas não tão positivas, ainda assim apresentou 

resultados animadores. Cerca de 63% dos entrevistados considerou o preço totalmente 

justo com a qualidade dos produtos. 
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Por fim, mais de 90% dos consumidores entrevistados recomendaria a loja ‘Two 

Style’ para um conhecido. Constata-se, portanto, uma enorme satisfação do cliente em 

relação à marca, a nível de promovê-la a outros possíveis compradores. 

 
 

 

 

 

Considerações finais 

 
Após obtermos os resultados, realizamos uma correlação entre as categorias 

avaliadas na pesquisa primária. Ao cruzar as categorias entre si, inclusive com o item 

‘Recomendação’, foi possível verificar que os quesitos ‘Qualidade de produtos’, 

‘Preço/Qualidade’ e ‘Variedade’ foram os pontos de maior aprovação pelos clientes da 
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loja. Dessa maneira, fica mais clara a avaliação e, consequentemente, a implementação 

das devidas estratégias de marketing sobre o estabelecimento. 

 

 
Conclui-se, portanto, que independentemente do tamanho do empreendimento, 

sempre é relevante realizar uma pesquisa mercadológica detalhada. Com ela, pode-se 

garantir um banco de dados que englobe informações relevantes, desde a qualidade de 

seus produtos até a percepção dos seus consumidores sobre ela. 

 

Além disso, os dados iniciais serão essenciais para que se possa estabelecer 

comparações futuras e, dessa forma, implementar as devidas estratégias e manter sempre 

um padrão de qualidade dos fatores da empresa. 
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Introdução 

Diante a tantos sites de consulta à reputação da empresa nos dias de hoje é levada 

muito mais a sério do que há alguns anos atrás. Todo mundo faz pesquisas antes de 

comprar algo ou serviço. Querem saber a opinião dos outros e qual a qualidade oferecida. 

Esse estudo preza a analise do quão importante é a opinião do cliente para toda a empresa. 

Palavras-chave: Clientes; Seguradora; Imagem da marca; Comunicação; Reclame Aqui. 

Desenvolvimento 

Com todo o desenvolvimento da tecnologia ficou mais fácil olha tudo que está 

acontecendo ao redor ou até mesmo bem distante. Com isso, as formas de contato foram 

se adaptando e hoje um meio muito comum de comunicação é através da internet, mais 

comumente através das redes sociais. É nas redes sócias que todos leem noticias e 

comentários, curtem fotos, procuram por eventos e muitas outras funcionalidades. A 

forma de comunicação mudou muito e com relação a expressão de opinião, ao utilizar as 

redes sócias você expõe para muitas pessoas. Isso faz com que qualquer opinião postada 

interfira de forma positiva ou negativa na vida de alguma pessoa ou na reputação de 

empresas. 

Por muito tempo as pessoas compravam e não tinham voz naquilo que tinham 

adquirido. Era simplesmente imposto pelas marcas o que eles deveriam consumir e nada 

mais. Com o desenvolvimento das redes sociais e popularização da mesma, hoje as 

pessoas podem dizer o que acharam da compra que fizera. Podem indicar, mas também 

podem difamar um produto ou serviço. 

 
A opinião dos clientes serve para medir o nível de satisfação dele sobre a empresa 

e seus produtos/serviços e principalmente o atendimento. Também serve para obter 

sugestões e criticas positivas que clientes frequentadores do negocio e monitorar o que 

está funcionando bem para não perder o padrão. Mesmo que os clientes estejam satisfeitos 

é importante ter sugestões para a aprimoração. 

mailto:marina.strumiello@gmail.com
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Reclame Aqui, Reclamão.com, Confiômetro, Zaanga, são alguns dos meios 

sociais de expor a sua opinião e experiência sobre determinado produto ou serviço 

oferecido por muitas empresas do mundo todo. 

Trata-se de sites nos quais consumidores fazem um cadastro de seus dados e 

podem enviar, e postar suas reclamações para todos verem. Também podem ser feitas 

avaliações de satisfação, obtendo rankings automatizados cada uma com seus critérios 

próprios. A descrição do problema que o cliente publica é avaliada pela equipe 

responsável e ai pode ser ou não publicada para todos os públicos, isto ocorre pois sua 

politica não permite conteúdo ofensivo na redação do usuário. 

 
“Uma pesquisa da Harvard Business Review (Welcome 

to the Experience  Economy) de  1998  mostrava  que  82,5% 

das empresas concordavam que a experiência do consumidor é 

um diferencial competitivo. Mas, quase 20 anos depois, as marcas 

ainda dão os primeiros passos para transformar isso em 

realidade.” (ZIEMKIEWICZ, 

[http://propmark.com.br/mercado/como-perder-seu-cliente-ou- 

seu-dinheiro-de-volta] 2016) 

 

 

 
Diante a todos esses meios devemos tomar muito cuidado com a experiência de 

cada cliente, pois os mesmos podem “difamar” a empresa. Nem sempre as pessoas que 

estão formulando a reclamação falam a verdade, até porque para chegarem a este recurso, 

normalmente estão bem bravas pelo problema não ter sido resolvido anteriormente. 

Um exemplo muito bom é sobre seguradoras. As pessoas acionam a seguradora 

sempre que têm algum tipo de problema e o tempo de resolução faz um grande diferencial. 

Outra coisa que vale a pena analisar é que os grandes clientes como P&C (que englobam 

grandes riscos como aviação, casco marítimo, grandes cargas etc...) não fazer 

reclamações de forma expositiva por meio de redes sociais, já os “pequenos” clientes 

como L&A (que englobam seguros “menores” como roubo e furto de celulares, quebra 

acidental, seguro de vida...) utilizam muito desses meios, pois além de solicitarem mais a 

atenção dos funcionários, faz com que ele tenha uma importância a mais. 

É evidente que os segurados aeronáuticos ou marítimos geram mais dinheiro para 

a seguradora, porém são os considerados pequenos são quem fazem a fama e 

reconhecimento de toda a empresa. Não podemos virar as costas para nenhuma cliente. 

http://bit.ly/2eG19Lz
http://bit.ly/2al8go4
http://propmark.com.br/mercado/como-perder-seu-cliente-ou-


594 
 

Boas empresas são aquelas que dão total atenção para todos os seus clientes independente 

do nível em que ele está. 

A seguradora Cardif reconhece e investe muito para que nestes sites de divulgação 

ela seja bem avaliada. É composta pelo slogan 

“sua opinião vale ouro” e realmente vale, pois 

pelo segundo ano seguido estão concorrendo 

ao prêmio de melhor atendimento aos seus 

clientes. 

Atualmente acabaram de ser 

classificados ao prêmio Época Reclame Aqui, 

premio que reconhece as empresas que prestam melhor atendimento ao consumidor. 

Outro exemplo é o Uber. Concluíram que a avaliação da experiência do cliente 

iria engajar o motorista a oferecer um melhor atendimento, mas também é utilizado como 

avaliação para retenção ou exclusão de motoristas. É preciso ter uma boa média para se 

manter como motorista do Uber, ou seja, aquele que for avaliado com poucas estrelas por 

seus clientes corre risco de não poder fornecer mais serviços com a empresa. Isso faz com 

que seja oferecida a melhor jornada ao cliente. 

Não estar ligado com a experiência do cliente pode influenciar a volta do cliente 

a fazer negocio. Hoje em dia a maioria das empresas está estruturada para oferecer 

estratégias verticais isoladas, que são elas, Produto, Marketing, PDV e Pós venda, que 

fazem medições de resultados e definições de metas de forma individual, dividida entre 

cada departamento, que mesmo com boas notas não se conectam e acabam não 

fornecendo a melhor experiência e atenção que o cliente precisa. 

O cliente deve ter um fluxo horizontal, onde a aquisição do produto/serviço, o 

atendimento, o suporte e a renovação estão ligados e giram em torno de seus próprios 

clientes (Client-centric). 
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A imagem abaixo serve como exemplo mostrando o ranking das empresas que 

mais resolveram casos nos últimos 30 dias, nos 12 meses e piores empresas nos últimos 

30 dias com base no ranking do Reclame Aqui. As carinhas coloridas classificam a 

qualidade do atendimento ao cliente. 

 

 

“Uma única experiência ruim pode destruir todo o 

trabalho de relacionamento – 25% das pessoas não voltam após 

uma vivência negativa”. 

(ZIEMKIEWICZ, 

[http://propmark.com.br/mercado/como-perder-seu-cliente-ou- 

seu-dinheiro-de-volta] 2016) . 

 

 

 
Hoje o que as pessoas mais levam em conta é a opinião dos outros antes de adquirir 

algo. Ninguém quer ter problemas e não ter uma boa experiência por algo que pagou para 

ter. Ao dizer que uma opinião vale ouro, você faz com que a sua empresa gere mais em 

cima das pesquisas de satisfação, fazendo com que sejam fechados mais negócios. 

 
Conclusão 

É essencial o trabalho de cada um nos canais de atendimento. São eles que 

visualizam o problema, e o direcionam para a melhor solução. Empresas que não dão 

valor a opinião de seus clientes e que não estão preparados para ouvi-las correm grandes 

riscos de perderem seus clientes e possíveis clientes. 

Vivemos na era digital onde tudo que é postado de modo público pode definir se 

a sua empresa é boa ou não para se fechar um negocio. 

http://propmark.com.br/mercado/como-perder-seu-cliente-ou-
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Podemos concluir que aqueles que não se adequarem com um canal de 

atendimento bem desenvolvido ficarão para trás da concorrência e não só isso, mas 

também não vai entender o porquê de não ser bem avaliado. 

 
“Fica cada vez mais claro que enquanto as empresas e 

anunciantes estão subindo o edifício dessa nova era pela escada, 

os consumidores estão subindo pelo elevador”. 

(LONGO,Walter. Marketing e Comunicação na Era 

Pós-digital. São Paulo [http://www.digai.com.br/2015/10/era- 

pos-digital-voce-esta-pronto/], 2015) 

Esse artigo não tem a intenção de esgotar o assunto, mas de refletir sobre o tema. 

http://www.digai.com.br/2015/10/era-


597 
 

 

Referência 

LONGO,Walter. Marketing e Comunicação na Era Pós-digital. São Paulo: 

Ed.Hsm, 2015. 

 

ZIEMKIEWICZ, Rouman. Como Perder Seu Cliente ou Seu Dinheiro de 

Volta. São Paulo, 2016. 



598 
 

Pangeia e as Fronteiras Atuais 

Vania Maria Colaço SILVA 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

Alunos: Vania Maria Colaço Silva E-mail: vania.colaco.silva@gmail.com 

Orientador: Profa. Dra. Vera L. Harabagi Hanna 

 

Resumo 

Viver o global não significa desconsiderar as fronteiras, e sim, compreendê-las. A 

globalização ativa a interculturalidade e provoca o surgimento de pensamentos que 

contradizem a ideia de hegemonia. Aquele que sai de sua terra natal passa a pertencer não 

mais a si, mas ao mundo, entre as fronteiras, entre o lá e o aqui, ele sempre enfrentará os 

sentimentos contraditórios que acompanham esse caminhar. Felizmente, há um 

movimento atual que traz mais clareza quanto à pluralidade que a mundialização acarreta; 

é possível compreender que a identidade nacional é intrínseca ao ser humano. Os tempos 

mudam, os povos mudam, mas sua identidade não. 

 

Palavras-chave: globalização; pertencimento; identidade nacional; hibridização. 

 
 

Existe uma teoria de que há 200 milhões de anos havia um imenso continente chamado 

Pangeia. Todos viviam num único bloco de terra cercado por somente um oceano. Esta 

teoria leva-nos a um imaginado e procurado (ou não) mundo sem fronteiras, onde todos 

se entendem e convivem em harmonia como um só povo. 

Porém, viver numa sociedade assim é possível? Existem conflitos, quais? 

 
MUNDO GLOBALIZADO 

 
Podemos iniciar uma pesquisa sobre as inquietações que permeiam o tema sobre 

as fronteiras por meio da globalização: defendida por muitos e, ao mesmo tempo, 

repudiada por tantos outros. 

Mas o que é e qual a origem da globalização? 

 
Ao contrário do que se imagina a globalização não tem a capacidade de 

padronização do mundo; aliás, ainda não há nem ao menos um consenso quanto sua data 

de início: no século XVI (quando da expansão capitalista e da modernidade ocidental) ou 

meados do século XX com as inovações da tecnologia e da comunicação. 

Foi por meio de dois processos (Internacionalização e Transnacionalização) que a 

globalização (ou mundialização, como alguns preferem denominar) foi tomando forma, 

contudo, é necessário ressaltar que a tecnologia facilitou muito todo este processo no que 

mailto:vania.colaco.silva@gmail.com
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tange a flexibilização e eliminação de restrições e controles nacionais que pudessem 

limitar as transações internacionais. 

Mas até que ponto a globalização pode ser considerada negativa ou positiva? Com 

o crescimento dos conflitos (desemprego, narcotráfico, etc.) há aqueles que discutem se 

ela é desejável em todos os aspectos e levam-nos a pensar sobre a necessidade de condutas 

políticas para sua regulamentação. 

Não há uma teoria unitária de globalização, visto que a fragmentação é um traço 

deste processo: É um conjunto de processos de homogeneização, mas também um 

conjunto de fragmentação articulada do mundo; destes vários processos, têm origem as 

diversas metáforas criadas para esse termo: “aldeia global”, “terceira onda”, 

“Disneylândia global”, “tecnocosmo”, “nova Babel”, “shopping center global” e “alvo 

móvel” entre outras. 

Um aspecto importante (e às vezes ignorado) no processo de globalização é a 

importância das pessoas, pois são os diasporizados que a fazem, por meio da intimidade 

dos contatos interculturais – a hibridização. A homogeneização formada tanto nos 

aproxima, como multiplica nossas diferenças. Por isso, para entender a globalização se 

faz necessário pensar nos dramas da interculturalidade e da exclusão; e, portanto, a 

globalização impulsiona a interculturalidade, provocando reações que contradizem o 

pensamento hegemônico. 

Por outro lado, manter-se na completa oposição à suposta homogeneização 

proposta pela globalização também parece ser perigoso. Na verdade, não é possível 

manter-se em pólos, pois temos que pensar em conjunto. Não há apenas uma opção no 

mundo globalizado, há sim várias oportunidades. 

Por mais que o tema globalização seja discutido, ainda não foi possível definir, 

sem restrições, seu papel e possibilidades. Dita por alguns como algo negativo, que tiraria 

as especificidades de um povo, hoje se sabe que seus resultados não fluem desta forma: 

ela realmente tenta estabelecer padrões (como no âmbito econômico e comercial) o que 

têm levado à grande crise de emprego no mundo; mas também promove o conhecimento 

daquilo ou daqueles que são diferentes. Talvez, a máxima nisso tudo seja aproveitar deste 

hibridismo, aprendendo e trazendo para si o que for bom e, ao mesmo tempo, sabendo 

valorizar o que é próprio de cada povo - de cada um – exaltando suas diferenças. A 

problemática que fica é saber conviver com o diferente, aceitando-o e respeitando-o; 
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contudo, para isso, a humanidade, em meio a esta mundialização, ainda precisa percorrer 

um longo caminho. 

IDENTIDADE ÍNTIMA E GLOBALIZADA 

Viver neste mundo ‘globalizado’ interfere intimamente em dois pontos: a perda 

da identidade própria e o desejo de expressar e resguardar a identidade de cada um. 

Com o crescimento da globalização, como já discutido neste trabalho, a ideia de 

padronização ficou muito marcada em todas as pessoas e gerou o sentimento de que tudo 

(cultura, por exemplo) iria se moldar, criando uma homogeneização. Entretanto, ao 

contrário, os povos estão procurando propagar suas especificidades. Obviamente, 

sabemos que alguns valores, como aqueles predominantes nos EUA (como a nação 

dominante nesta época), tiveram e ainda têm grande influência no mundo todo; contudo, 

as culturas estão se misturando e não há uma uniformidade. 

O que se percebe atualmente é que muitas pessoas têm experimentado uma visão 

mais clara de sua própria especificidade e, por conseguinte, dando mais valor a ela. Há 

uma procura maior por sua própria cultura e este movimento tende a resultar num respeito 

maior pelo que é diferente. 

NACIONALISMO 

Numa ótica mais ampla, saímos um pouco da individualidade para discutir o que 

está implícito no coletivo, chegando à chamada: consciência nacional, ou seja, a 

consciência do que fazer com a nação (aquilo que serve como unificador da nação); ela 

remete ao futuro enquanto que a consciência regional se apega ao passado. 

O conteúdo desta consciência nacional consiste no que é chamado de identidade 

nacional (que caracteriza um povo, o consenso da nação com relação a certos valores e a 

integração deste povo consigo). Entende-se ainda por identidade nacional, a identidade 

coletiva que nasce com um povo. Não se pode escolher ter esta ou aquela identidade 

nacional, ela segue seu próprio destino. 

Porém, se não é possível escolher ou mudar a identidade nacional, o que se pode 

dizer dos brasileiros (por exemplo) que parecem envergonhar-se de sua nacionalidade e 

buscam a nacionalidade de seus antepassados? Neste caso, é necessário ter em mente que 

a identidade nacional é inclusiva: as pessoas pertencem àquela nação; não adianta 
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disfarçar, tentar esconder sua verdadeira identidade, pois ela está impregnada em cada 

ser. 

Além disso, embora ocorram mudanças inevitáveis e necessárias, os povos 

permanecem com sua identidade nacional inalterada, sua mesmidade. Contudo, alcançar 

sua totalidade é algo utópico, inalcançável: a verdade é que o ser humano morre 

incompleto. 

Por isso, também, é necessário ter atenção ao que diz respeito à busca pela própria 

identidade, visto que tal busca pode levar ao racismo e ao fundamentalismo religioso, 

entre outros exemplos. Deve-se ressaltar que a identidade se refere à totalidade de um 

povo, não havendo espaço para discriminação. O exagero pela primazia da identidade de 

um povo não permite a convivência (e às vezes, até a existência) com aquilo que é 

diferente e isso é claramente visto no nazismo, fascismo, e nos fundamentalistas 

religiosos (que nos levam aos ataques terroristas mais atuais). 

A identidade nacional é intrínseca ao ser humano. Os tempos mudam, os povos 

mudam, mas sua identidade não. Por isso, não há porque temer o novo, o outro. Aquilo 

que é diferente só vem a somar o que somos e não muda nossa essência nacional. 

PERTENCER 

Já vimos que os povos mudam, mas que sua identidade permanece a mesma. E o 

que acontece quando se vive em dois mundos? 

O ato de viajar está intimamente ligado ao movimento de multiplicação do ser 

que, ao mesmo tempo, pode ser compreendido como a divisão daquele que acaba se 

sentindo entre dois mundos: com saudade daquilo / daqueles que foram deixados para 

trás e com a necessidade de criar uma nova vida entre a mestiçagem que ocorre no novo 

lugar (quando se viaja com a intenção de ficar e compartilhar daquele novo cotidiano). 

Viver neste interstício pode revelar a saudade seja de sua pátria nativa ou do país onde 

residiu por algum tempo. 

Na verdade, aquele que sai de sua terra natal passa a pertencer não mais a si 

mesmo, mas a um imaginado mundo sem fronteiras, entre o lá e o aqui e, enfrentar os 

sentimentos contraditórios acarretados com isso, com certeza, é o mais difícil. 

FRONTEIRAS IMAGINÁRIAS 
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Desta forma, voltamos à teoria da Pangeia: podemos imaginar o mundo 

‘globalizado’ de hoje como a tentativa de uma Pangeia; contudo, temos que ter 

consciência de que as fronteiras podem não existir externamente, mas sim, no interior de 

cada um de nós. 

Podemos pensar na dicotomia ‘positivo’ e ‘negativo’ ao tentar entender melhor 

estas fronteiras internas – imaginárias: 

▪ De forma negativa, podem trazer repulsa ao que é diferente, 

levando-nos a severos conflitos; 

▪ De forma positiva, podem trazer melhor compreensão de nós 

mesmos e nossas especificidades e, ao mesmo tempo, construir uma linha segura 

de respeito entre todos os seres. 

Criar a consciência coletiva de que precisamos entender as fronteiras do mundo 

globalizado de forma positiva é a missão mais complexa, porém mais necessária neste 

momento, seja a aqueles que não vivem em seu país materno ou a aqueles que convivem 

com eles. 
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Resumo 

 

Este artigo é resultado de um estudo feito no curso de Publicidade e Propaganda pela 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nele, relatamos uma experiência acadêmica da 

disciplina de Teoria Semiótica da Imagem ministrada pela Professora Dra. Mariza de 

Fátima Reis, cursada no 1º semestre de 2015. A partir de análises de imagens e 

propagandas discutidas em sala, desenvolvemos a observação dos signos e suas 

representações em diferentes linguagens, tais como: artes visuais, cinemas, músicas, entre 

outros. A partir de exercícios de análises semióticas, nosso grupo escolheu o produto 

Guaraná da Antártica para ser analisado e, ao final do semestre, foi-nos dada à tarefa de 

criarmos uma peça publicitária que compreendesse o embasamento teórico apreendido. 

Buscamos mostrar que por trás de uma campanha publicitária existe um processo 

perceptivo que justifique a criação dos elementos que compõem a peça. 

 
Palavras-chave: Imagem; Semiótica; Signo; Teoria da Semiótica; Anúncio. 

 
Introdução 

Iniciamos as aulas analisando alguns anúncios de diversas marcas, em seguida, a 

sala foi dividida em grupos e escolhemos trabalhar com apenas uma marca ao longo do 

semestre. Escolhemos o Guaraná Antártica, um refrigerante conhecido pelo sabor 

marcante da fruta guaraná que, desde o começo, tem sido muito presente, 

publicitariamente falando, tanto com peças impressas, spots de rádios e comerciais de 

televisão. Porém, vale lembrar que, a partir dos anos 90, houve uma fortificação em suas 

campanhas devido à mudança de posicionamento da marca. A partir daí Guaraná 

Antártica ganhou a simpatia do consumidor e começou a ser ainda mais notada. Com a 

criação de Nizan Guanaes, dois jingles ficaram marcados na mente dos consumidores, 

fazendo com a que a marca fosse Top of Mind no segmento. Motivados a isso, tivemos o 

desafio de reinventar e aproveitar toda bagagem de peças já produzidas para criar algo 
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novo. Ao decorrer das aulas, conforme a matéria ia se desenvolvendo, percebíamos 

melhor as representações do produto Guaraná em suas campanhas e, no final do semestre, 

criamos uma campanha publicitária com o tema “Tradição Brasileira há mais de 90 anos”, 

que foi apresentada ao restante dos alunos, em comemoração aos 90 anos que a marca 

fazia na época. 

 

Contatando os conceitos 

Segundo Santaella (1983, p.7), semiótica é a ciência dos signos, é a ciência de 

toda e qualquer linguagem. O signo é reconhecido como a representação de algo para 

alguém que tem a função de transmitir mensagens e informações. Ele pode ser dividido 

em duas partes, o significante que é a parte material e perceptível do signo, e o significado 

que se baseia no conceito e conteúdo do signo para cada pessoa. Dentro do estudo de 

signos está a semiose que é responsável pelo processo de construção dos significados. 

Temos que deixar claro a diferença entre Semiótica e Semiologia, “Semiótica é usado 

para se referir à tradição filosófica da teoria dos signos, enquanto que a semiologia se 

refere à tradição linguística” (NÖTH, 1985, p.14). 

Santaella diz que (DATA) para análise básica de semiótica, há três tipos de 

estratégias iniciais, sendo elas: a Sugestão, a Sedução e a Persuasão, seguindo esta mesma 

trajetória. 

O conceito de arquétipo é primordial no inconsciente coletivo. Essas ideias de 

arquétipos não possuem forma definida, porém, são personificadas ou materializadas em 

símbolos, narrativas, personagens, etc. Esta simbolização ocorre de diferentes formas em 

cada cultura, mas a essência deste conceito permanece a mesma, já que as ideias fazem 

parte de inconsciente coletivo, ou seja, comum a toda a humanidade. 

Entre os conceitos de semiótica, vemos também a AIDA. Isto é, a campanha 

necessita despertar a Atenção do consumidor, levando ao Interesse sobre a marca e/ou 

produto, despertando seu Desejo e, por fim, levando-o a finalizar a Ação da compra. 

 
Desenvolvimento das análises. Processo perceptivo 

O slogan da marca “Energia que Contagia”, chama a atenção o consumidor 

mostrando o produto e gerando a reflexão do mesmo, onde, automaticamente, o induz a 

acreditar na marca e escolher o produto. Ainda nesta mesma linha, podemos afirmar que 

a marca Guaraná Antarctica se tornou algo simbólico, afinal, quando se fala sobre o 

produto “guaraná” automaticamente vem à imagem da marca, devido a ser signo 
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referência no mercado. Atrelado a tudo isso, a marca e o produto carregam consigo, 

predominantemente, a cor verde que remete sua brasilidade como uma marca 100% 

brasileira. Além do verde, temos a presença do vermelho que, em contraste com o verde, 

chama a atenção do consumidor – podemos dizer que a utilização desta é para reforçar a 

paixão. Unindo as duas cores básicas da marca, é possível sintetizar resumidamente que 

ela remete o amor pelo Brasil e a nacionalidade da marca. 

A propaganda se passa na época de lançamento do refrigerante, em 1930 onde as 

propagandas eram produzidas em preto e branco. A imagem serve de referência para 

análise de outras peças por ser o início da divulgação do produto. 

 

Ao analisarmos a peça, vemos uma garrafa de vidro, que é a representação do 

produto, sem deixar de lado seu significado. Ao lado, vemos a representação do arquétipo 

da família tradicional brasileira, ou seja, uma família formada por pai, mãe e dois filhos, 

reunida consumindo o produto. Apesar de não haver cores na propaganda, a variação de 

tons de preto, cinza e branco dá ao anúncio da época um tom sofisticado e elegante, 

indicando possíveis sombras e diferentes texturas. Na época em que a peça foi criada, as 

propagandas serviam apenas para informar e transmitir uma informação de modo claro e 

objetivo, deixando de lado a persuasão que encontramos na publicidade nos dias de hoje. 

Anúncio impresso na década de 1970, vemos o globo terrestre e a garrafa de Guaraná 

como ícones no campo semiótico. O anúncio em si traz o guaraná como um símbolo 

sociocultural, por a embalagem estar situada em território brasileiro no globo terrestre 

complementando com a frase “O Refrigerante da Nacionalidade”. É possível observar 

também fortemente as cores da bandeira do Brasil se destacando no anúncio como um 

todo, mostrando que é o “Refrigerante da Nacionalidade” e mantendo a tradição 

brasileira. Vale ressaltar que, nesta época, o Brasil vivia sob a instalação da ditadura 
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militar onde, não só a publicidade, mas todos os veículos de comunicação sofriam com a 

censura de poder criar algo mais ousado e que deviam, na maioria das vezes, ressaltar sua 

nacionalidade como algo bom e, em nenhuma hipótese, criticar o governo da época. 

 

Anúncio do ano de 2006, podemos ver a representação da natureza retratada pela 

fotografia, um fundo branco e laranja com formas, desenho de uma tartaruga e a 

representação do Pão de Açúcar e do bondinho – um dos cartões postais do Rio de Janeiro. 

A lata de Guaraná se destaca como principal signo do anúncio, chamando a atenção do 

consumidor. Em volta vemos raios e símbolos que representam a força que representa 

tanto a bebida quanto o brasileiro. A cor laranja encontrada no fundo da peça transmite a 

sensação de alegria, clareza e toda energia que o Guaraná Antártica representa, 

principalmente, para o povo brasileiro. Podemos considerar também que este anúncio 

utiliza o conceito AIDA, ou seja, chama a Atenção do consumidor, gera um Interesse 

despertando a curiosidade e as sensações, e com isso cria o Desejo, levando a Ação de 

compra. 
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Proposta de peça publicitária. Processo criativo 

Na década de 90, o Guaraná Antártica sofreu um processo de remodelação. 

Deixando de lado o nome “Guaraná Antártica Champagne”, a marca adotou seu nome 

atual e, para isso, foi necessário um complexo trabalho de reformulação de identidade de 

marca. 

Na época, foi ao ar uma das maiores campanhas publicitária da marca liderada 

pelo conhecido publicitário Nizan Guanaes. Com jingles que ficaram gravados na 

memória dos consumidores, a ideia foi a de trabalhar com comidas que combinassem com 

o Guaraná Antártica. Desde então, a marca trabalhou com campanhas que chamassem a 

atenção do público e que ficassem marcadas, devido sua qualidade, criatividade e 

proximidade com que é trabalhada perante o consumidor final. 

 
 

 

Desta forma, resolvemos trabalhar com a memória, trazendo as maiores 

campanhas da marca e unindo peças para criar uma coisa única. Seguindo o anúncio, 

podemos analisar separadamente as cores apresentadas. Temos em destaque a cor 

vermelha, que remete tanto ao fruto do guaraná quanto a paixão, e, por se tratar de uma 

marca do ramo alimentício, o vermelho tem a função de remeter a fome e ao desejo. Já a 

cor verde, também com um peso significativo para a marca, remete à ideia de natureza, 

uma vez que a bebida é retirada da flora brasileira. Esta coloração também passa à ideia 

de refrescância, fortalecendo ainda mais a marca que aborda tanto sobre o frescor do 

refrigerante, trazendo consigo um sentimento de harmonia. Não tão expressiva quanto às 

outras, podemos notar também a cor amarela, que está ligada diretamente com a parte 

emocional, isto é, despertando a alegria, felicidade e fortificando o slogan da marca, já 

que remete também a energia. 
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Conclusão 

Podemos compreender como são criadas as representações visuais ou linguísticas 

em meio a diversas manifestações na semiótica. Podemos acompanhar todo processo 

criativo, analisando cada anúncio com suas mensagens, signos e escolha de cores, de 

modo que envolva a técnica de persuasão. Assim, conseguimos ter uma nova visão sobre 

as peças publicitárias e entendermos todo o processo criativo das campanhas. 
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Resumo 

 
O paper tem como objetivo mostrar uma ação de guerrilha baseada nos conceitos 

aprendidos na disciplina Publicidade Viral e Marketing de Guerrilha. A ação será feita 

para o lançamento de uma casa de eventos chamada Grand Augusta Eventos. O novo 

espaço ficará no bairro do Jardins em São Paulo-SP e será um ambiente luxuoso, voltado 

ao público A. 

Palavras-chave: Evento; Marketing; Guerrilha e Lançamento. 

 

 
 

Introdução 

 
‘’Marketing de Guerrilha é uma forma de marketing que leva a mensagem da 

marca e apresenta para os clientes em potencial de um modo envolvente e totalmente 

inesperado.’’ (MARGOLIS e GARRIGAN, p.11, 2013). Segundo Kotler (2010), o 

marketing de guerrilha é adotado por empresas que se encontram em posição minoritária 

em relação à concorrência ou são, de certa forma, desconhecidas no mercado.”. (Kotler e 

Keller, p.10, 2010). 

Sabe-se que posicionar uma marca em um novo mercado cheio de opções é algo 

difícil. Os profissionais de marketing começaram a adotar a estratégia de guerrilha para 

chamar a atenção do público de uma maneira diferenciada e ousada. Pensando dessa 

maneira, decidiu-se aplicar tais técnicas à Grand Augusta Eventos, uma nova casa de 

eventos aconchegante, sofisticada e moderna voltada para o público A, localizada na 

região dos Jardins, em São Paulo-SP. 

A proposta baseada nos conceitos ensinados na disciplina foi a de utilizar soluções 

práticas para problemas específicos de marketing e propaganda, com o auxilio de 

estratégias de guerrilha e utilizando ferramentas tecnológicas a fim de criar uma 

experiência positiva e de uma forma inovadora, gerando buzz e divulgando a marca. Uma 

das características do marketing de guerrilha é a propaganda espontânea. Os jobs foram 

mailto:leticiacrosilla@gmail.com


612 
 

baseados em ações dos concorrentes no mercado e tendências do mercado, bem como um 

projeto de Guerrilha. Utilizou-se também um artigo da Tendência Thompson 

(INOVATION GROUP, 2017). Desta forma, deseja-se provocar o lado emocional, para 

que o cliente sinta-se motivado a fechar negócio com a casa. No caso deste novo 

empreendimento, a estratégia utilizada é a defesa de posição, pois a marca ainda será 

lançada para uma tendência de luxo. 

Desenvolvimento 

 
Primeiramente, para o desenvolvimento da inauguração da casa, foi feito um 

estudo sobre quem compra esse tipo de serviço. São pessoas de classes, A1, A2 e B1, do 

sexo feminino e masculino de 25-45 anos e são empresários, artistas, celebridades, 

influenciadores digitais e assessores de imprensa. Algo extremamente importante e 

necessário para empresa montar suas estratégias e alcançar suas metas é o mix de 

marketing. Ele é composto por produto, preço, praça e promoção. Para Kotler, o mix de 

marketing é “o conjunto de ferramentas que a empresa usa para atingir seus objetivos de 

marketing no mercado alvo’’. (1998, p.54) 

A empresa apresenta como mix de marketing, seu produto, que é um serviço puro 

de locação de espaço para a realização de eventos de diversas categorias, dentre elas: 

eventos sociais como casamentos, noivados, festas de debutantes, festas de aniversário, 

chás de bebê; eventos corporativos e festas alternativas se desejadas. Por ser um serviço 

de categoria premium, os preços da locação do espaço serão premium também, estimado 

conforme a média do mercado para a região do bairro Jardins até a Avenida Paulista, sua 

praça caracterizada por ser bairro nobre do centro da cidade de São Paulo – capital- mais 

especificamente localizado na Rua Augusta, Cerqueira César. Os bairros acerca da Rua 

Augusta são em sua maioria, bairros onde reside parte da classe A de São Paulo. 

Portanto, a comunicação da empresa atingir o público-alvo, pessoas que desejam 

realizar festas sociais com o intuito de comemorar algo. 

A estratégia de marketing contará com links patrocinados no Google, estratégias 

de remarketing e SEO, landing page, posts patrocinados no Facebook e Instagram, 

anúncios em revistas de festa e entretenimento, anúncios em mobiliário urbano e 

participações em feiras e eventos do segmento. 
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Haverá uma campanha de lançamento da casa, em que será feita a divulgação da 

mesma para o cliente final, no qual, será usada a tática de guerrilha. A campanha será 

iniciada antes da conclusão da obra do espaço, oferecendo imagens de materiais que 

mostrem os detalhes da construção, grandes diferenciais práticos na montagem de um 

evento, além da contratação de uma assessoria de imprensa para gerar buzz sobre a 

inauguração do espaço em mídias relevantes e segmentadas; e também materiais que 

promovam a experimentação do serviço a partir do desenvolvimento, afetando o lado 

emocional, com o objetivo de mostrar o que pode ser realizado durante um evento no que 

diz respeito a entretenimento, tecnologias e inovações 

 

 

 

 

Análise microambiental 

 
Devido a casa ainda não estar pronta, foi utilizado como pesquisa de campo, ações 

da concorrência. Foram visitados os maiores concorrentes, nomeados pela empresa, para 

entender como eles interagem com o público-alvo e a precificação de seus produtos. 

Houve a coleta das propostas comerciais de cada espaço citado e uma visita nos principais 

locais para obtenção dos seus maiores diferenciais. Pode se verificar que eles oferecem 

alguns aspectos em comum; na maioria dos estabelecimentos, o preço varia conforme o 

dia da semana que será realizado o evento. 

Todos os concorrentes listados pela empresa estão localizados em bairros nobres 

de São Paulo, como Indianópolis, Jardim Paulista, Ibirapuera, Itaim Bibi, Higienópolis, 
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Vila Olímpia, Vila Mariana e Brooklin. Todos também utilizam das redes sociais como 

Instagram e Facebook para conversar com o público e realizar divulgações da marca e 

eventos. 

Dentro da proposta de locação do espaço, todos os estabelecimentos oferecem 

limpeza do salão durante o evento. Outros serviços que são apresentados como 

diferenciais dos locais são: seguranças patrimoniais, seguranças, bombeiros, porteiros, 

recepcionistas, camareira para chapelaria e garçom sombra para os noivos. Os 

estabelecimentos oferecem o estacionamento, alguns casos são através de parcerias com 

estacionamentos próximos ao local e outros já possuem o espaço de estacionamento 

próprio. Com a pesquisa realizada, foi pensando em trabalhar um tipo de atração diferente 

para chamar a atenção do consumidor. 

Plano de ação 

 
Para a ação, o foco será uma ação viral que será divulgada através das redes 

sociais, contando com o público – alvo que terá a possibilidade de imaginar a experiência 

do serviço oferecido utilizando óculos de realidade virtual. A mensagem que a ação de 

experimentação quer levar é a sensação de noção/conhecimento do espaço sem precisar 

de fato estar lá, despertando a sensação de entusiasmo, empolgação e alegria de vivenciar 

o evento, podendo ‘’testar’’ o serviço antes de fechar o negócio. 

Para divulgar a campanha da ação viral, serão utilizadas as mídias como: anúncios 

em revistas, mobiliários urbanos e as redes sociais (Facebook, YouTube e Instagram). A 

ação levaria cerca de três meses para ficar pronta. O objetivo da campanha seria a 

experimentação do serviço como forma de ‘’tangibilizar’’, promovendo uma amostra do 

serviço para o consumidor final, promovendo a marca de uma forma espontânea. 

A frequência da veiculação da campanha será: post simples no Facebook e 

Instagram semanalmente, post patrocinados e anúncio em revistas mensalmente, anúncio 

em mobiliário urbano a cada três meses, campanhas virais de acordo com a necessidade 

da empresa e a experimentação do serviço que ocorreria em cada visita de um novo 

cliente. O cronograma terá início em Setembro de 2017, no próprio espaço da casa 

localizado na Rua Augusta e contará com 20 participante e terminará em Dezembro do 

mesmo ano. Somente a preparação do espaço, ficaria por volta de R$ 25.000,00 reais com 

buffet, iluminação, som etc. O investimento na compra dos óculos custa em média R$ 
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665,00 reais, também haverá custos em filmagem com realidade virtual sairia por volta 

de R$ 30.000,00 reais. 

  

 
Conclusão 

 
Através dos conceitos trabalhados em aula, como discussões sobre cases, vídeos 

e jobs a disciplina estimulou a criatividade e percepção para ações virais que são capazes 

de gerar um ‘’buzz’’. Não somente praticar o básico, mas sim promover ações diferentes 

para que a empresa consiga se destacar perante a concorrência. Foi possível trabalhar a 

imaginação, emoções e o pensamento de uma forma diferente e criativa para propor ações 

estratégicas após o lançamento da casa, para que a mesma esteja em evidência. Houve a 

oportunidade de transmitir uma mensagem que consiga o objetivo de influenciar na opção 

de compra do consumidor. 
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Resumo 

Pretende-se com este trabalho avaliar o cenário atual do time brasileiro Esporte Clube 
Vitoria. Analisa a sociedade brasileira como um todo, focando no esporte e suas 

carências no setor de ONGs. Demonstra os pontos fortes e fracos atuais do Esporte 
Clube Vitoria como um time de futebol brasileiro, e como ele se posiciona no mercado. 

Aborda como um time de futebol brasileiro e uma Organização podem trabalhar juntas 
por uma causa onde ambos ganham no meio da comunicação através de campanhas e 

ações que serão desenvolvidas no decorrer do trabalho. 

 
Palavras-Chave: Vitória; Crianças; Bola da Vitoria; Marketing Esportivo; Campanha. 

 
 

Introdução 

Fundado em 1899 o Vitória foi um dos primeiros clubes brasileiros, o nome veio 

como referência ao bairro do cento de Salvador, onde os fundadores, jovens 

representativos da sociedade baiana residiam. Os anos se passaram até que o time fosse 

se consolidando, em 1990 o time ampliou seus patrimônios e fortaleceu o investimento 

nas divisões de base, grande ponto forte atual do time, formando jogadores o Vampeta, 

Bebeto, David Luiz, etc. O time conta com 27 Campeonatos Baianos, é o maior 

vencedor da Copa do Nordeste com 5 títulos e em 2012 o Vitória conquistou a Copa do 

Brasil sub-20. 

O time possui atualmente pontos fortes e pontos fracos que podem auxiliar nas 

decisões em como aproveitar as oportunidades e se sobressair dentre as ameaças. No 

ano de 2015 o time apresentou um excelente desempenho e retornou a primeira divisão 

mailto:giovanna.coelho@outlook.com
mailto:leticia_sansone@hotmail.com
mailto:liviasakai@outlook.com
mailto:yasmin7_menezes@hotmail.com
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do campeonato do Campeonato Brasileiro e, em 2016 o Leão recuperou sua excelência 

no futebol baiano e conquistou o 28º título estadual. Portanto entendemos que apesar da 

última década não ter sido apenas de glórias, mesmo com os títulos de Copa do 

Nordeste 2010 e Baiano em 2013, encarar dois rebaixamentos à série B, nunca é motivo 

para se comemorar, mas nos últimos dois anos o time tem apresentado um desempenho 

regular, a tendência é uma recuperação e desenvolvimento contínuo por parte do time, 

porém o time permanece na zona de rebaixamento para a Série B. 

Por possuir estrutura e patrimônio próprio mesmo que um pouco obsoleto, 

transmitir credibilidade em sua gestão junto aos stakeholders, ser um time de história e 

tradição e possuir uma das maiores torcidas do Brasil, o time sofre com a dependência 

orçamentária focada em um único viés que é a televisão e possuem uma deficiência em 

relação à comunicação com torcedores, sócios, imprensas e sociedade. Pensando 

especificamente em uma fragilidade e ameaça atual que o time revela que é a 

deficiência na comunicação com o torcedor e uma concentração excessiva da torcida em 

Salvador, utilizaremos de uma oportunidade também atual que é a visibilidade de atletas 

revelados no clube em atuação e destaque no cenário mundial, para trazer visibilidade 

ao time, por parte de todos os estados com uma mensagem de que o time forma grandes 

jogadores, para que o público seja um espectador mais ativo desta transformação de 

jogadores em craques. 

Desenvolvimento 
 

Segundo o IBOPE/Lance, o Vitória possui uma das maiores torcidas do Brasil,41 

estimada em quase três milhões de torcedores, é o 14º no Ranking das torcidas. A maior 

parte dos torcedores se encontra entre o público jovem, principalmente entre 20 e 29 anos. 

Portanto é um público que tem como interesses, além do futebol, a tecnologia, grande 

contato com as redes sociais, engajados com o futebol local e mundial. Possui por um 

longo tempo duas grandes torcidas organizadas: Leões da Fiel e Jovem Rubro-Negro, que 

se juntam para se tornar a Camisa 12 do Vitória, incorporando mesmo a ideia de ser o 12º 

jogador do time. 

Reconhecido nacionalmente pela mídia, inclusive pelas causas sociais que o time 

e a torcida apoiam, como uma equipe de futebol engajada e comprometida. Seus 

 
 

41 Disponível em .< http://www.lance.com.br/futebol-nacional/flamengo-segue-com-maior-torcida- 

masvantagem-para-timao-cai.html > acessado em 24 de agosto de 2017. 
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torcedores demonstraram um grau de satisfação bom com o time mesmo quando ele 

permanecia na série B. Mesmo sendo um torcedor crítico, mas que não perde o amor e o 

apoio ao time. 

O marketing esportivo tem como objetivo promover os produtos criados pela 

indústria do esporte, bem como os serviços e eventos relacionados a estes produtos e/ou 

clubes esportivos, atuando de forma a ir de encontro às expectativas dos consumidores, 

seja no comércio direto ou na fidelização dessa marca (MULLIN; HARDY, 2004), deve, 

portanto, utilizar-se de conhecimento mercadológico para associar os consumidores com 

o seu produto. 

Com isso, propõe-se realizar uma campanha com o intuito de levar mais 

torcedores para assistirem os jogos do Vitória, no estádio. Uma ação de Marketing seria 

criada a fim de iniciar interações diretas e indiretas entre torcedores do Vitória e os jovens 

da periferia de Salvador que tivessem o mesmo interesse: o amor pelo futebol. 

A campanha contará com parceria de ONGS de auxílio às crianças carentes. O 

intuito é selecionarmos os melhores lances das partidas de futebol e transformá-los em 

filmes publicitários. Os teasers dos vídeos serão divulgados nas redes sociais e no site 

oficial do Vitória para que os seguidores e torcedores do Vitória possam adivinhar a 

sequência da jogada. E posterior a isto uma seleção de melhor gol postado. 

As ações seriam desenvolvidas com base na campanha, abaixo seguem as 

principais estratégias e táticas. 

 

 
Estratégias da campanha 

 

- Parceria entre ONGs de crianças e jovens carentes de Salvador e o clube 

do Vitória; 

- Votação dos vídeos: o melhor chute ou a melhor manobra; 
 

- Agradecimento a todas as crianças das ONGs: através da distribuição de 

um kit de chuteira, squeeze, camiseta do Vitória e uma bola de futebol, além das doações 

que serão feitas pelas pessoas; 

- O responsável pelo gol mais votado ganhará, além do kit, uma camiseta 

oficial do Vitória assinada por todos os jogadores e um ingresso para ver o jogo de 

camarote; 



620 
 

- Para atrair o jogador ao estádio montaríamos um stand com um gol e um 

espaço do lado de fora do estádio para que o jogador que estivesse na fila, ou fosse 

assistir a um jogo, pudesse tentar um chute ao gol, essa tentativa seria filmada, e caso 

um destes gols feitos no stand se destacassem poderia ser um dos participantes para 

concorrer ao prêmio “Bola da 

Vitória”. 
 

- Quando três lances estivessem selecionados para serem abertos a votação 

convidaríamos torcedores famosos do time para comentar estes lances em um vídeo que 

seria transmitido ao vivo no facebook. 

 
 

Tática 
 

Para a campanha serão criados posts interativos durante 6 meses, tendo início no 

mês de Abril, um mês antes do início do campeonato e pensando na possibilidade tanto 

do time estar na série A quanto na série B, pensando que o apoio da torcida é fundamental 

em ambos os casos, as ações ocorreram tanto nas redes sociais do time quanto no site 

oficial, para divulgar as nossas ações de Marketing (que serão melhores descritas abaixo). 

As ações ocorrerão após o fim da campanha e irão apresentar vídeos de garotos 

carentes de Salvador fazendo algum tipo de manobra com a bola ou fazendo um gol 

incrível para que depois haja uma votação de melhor jogador. Seria a campanha “Bola da 

Vitória”. Os posts apresentariam somente a parte inicial do vídeo dos garotos onde 

torcedores do Vitória deveriam adivinhar o que acontece no final comentando nas redes 

sociais ou no site. Aquele torcedor que descrevesse corretamente o que acontece no resto 

do vídeo ganharia um par de ingressos para assistir o próximo jogo do Vitória. 

Portanto, a nossa campanha ajudará divulgar nossa ação de Marketing por meio 

das mídias digitais, trazendo cada vez mais pessoas a participarem da nossa futura ação 

de marketing (votação dos melhores chutes e manobras) e a criação de um marketing de 

relacionamento entre torcedores e o Futebol Clube, através de uma comunicação direta 

com os torcedores e seguidores que comentassem o posto, através de uma linguagem 

informal e descontraída. Essa interação trará mais pessoas a sentirem vontade de virar 

sócias do clube e terão mais interesse em ir assistir os jogos. 
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A campanha também ajudaria um torcedor sortudo a uma tentativa de gol no 

campo minutos antes do jogo iniciar, com direito a filmagem e publicação do vídeo no 

site oficial do clube do Vitoria. 

Todos os torcedores que levassem 1kg de alimento na retirada de seu ingresso nas 

bilheterias do estádio participariam de um sorteio para ser escolhido a dar o chute durante 

todos os jogos no período de 6 meses do campeonato. 

Para isso, um spot seria criado para a divulgação dessa campanha em todos os 

estados da Bahia. 

Conclusão 
 

Em prol das ações que foram criadas para a campanha, esperamos como resultado, 

uma grande conscientização dentre os torcedores do time do Vitória da ONG que 

participou da campanha. Por envolvimento através das ações divulgadas durante o 

período da campanha, esperamos que todos os envolvidos sejam atingidos positivamente, 

tanto torcedores, como os garotos e envolvidos da ONG escolhida, jogadores do time do 

Vitoria, e também todo o público atingido nas redes sociais. 
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Resumo 

O objetivo dessa resenha é fazer um estudo mercadológico da plataforma streaming 

Spotify, a fim de desenvolver um planejamento estratégico de marketing, objetivando o 

aumento de marketing share da marca. Para tanto focaremos nossos esforços de 

marketing e comunicação na faixa etária de 30 a 45 anos, nas classes A e B – público- 

alvo disposto a pagar por serviços de qualidade e exclusividade. 

Palavras-chave: Spotify; música; streaming; aplicativo; gadgets; digital. 

 

 
Introdução 

Grande parte da população, principalmente a parcela mais jovem, não consegue 

mais viver e muito menos se imaginar sem seus gadgets. A definição de gadgets no 

mundo tech são dispositivos portáteis de variados segmentos, como smartphones, MP3 

ou MP4 players, e tablets. Em sua maioria eles são pequenos e práticos, podendo ser 

facilmente transportados para qualquer lugar e desempenham diversas funções. Desde as 

crianças de 3 anos até a geração de aproximadamente 80 anos, os gadgets passaram a ser 

parte da vida dos indivíduos e muitos têm a sensação de não conseguir viver e ou não 

fazer nada sem eles. A necessidade real destes equipamentos começa no trabalho e se 

expande para o âmbito da vida social, no caso dos adultos, e o grande facilitador e 

influenciador do uso dos gadgets é a internet, que a cada dia se torna mais acessível e 

permite uma variedade infinita de possibilidades. 

Com o passar o tempo e a evolução da tecnologia objetos grandes como eram os 

LPs e CDs foram sendo substituídos por aparelhos menores que disponibilizam as 

músicas de boa qualidade para o consumidor se tornou o próprio celular ou tablet. No 

início, era necessário fazer downloads das músicas on-line e só depois passar para os 
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MP3's e MP4's. Mas, com o surgimento da plataforma de streaming digital e avanço dos 

modelos celulares, esses aparelhos foram trocados pelos gadgets, e música de qualidade 

é fornecida em tempo real, apenas usando internet via Wi-Fi ou uso de dados 

convencionais. 

O grande diferencial do streaming digital é: você poder escutar músicas onde e 

quando quiser, se estiver conectado a internet. Não é mais necessário download prévio e 

também incansáveis buscas por álbuns e faixas exclusivas. Você tem tudo concentrado 

em um local só, e ocupa pouco espaço no armazenamento do gadget como do MP3. O 

Spotify se encaixa em todas essas necessidades por conter diversas maneiras de acesso: 

mobile, desktop, etc. Ele se adequa à necessidade do consumidor e visa cada vez mais 

trazer praticidade e benefícios. 

É um aplicativo de músicas que propicia facilidade, variedade e praticidade aos 

seus consumidores, na busca da música ideal para cada momento da sua rotina, não 

importa se você está malhando, na praia ou relaxando, ele sempre fornece a música certa 

ao indivíduo, por meio do sistema de leeds as atividades e preferências do ouvinte. 

Disponível nas versões: free (grátis) e premium (R$1,99 – primeiros 3 meses e R$16,90a 

partir do 4º mês). A versão free não permite os usuários ouvirem musicas off-line, nem 

mudar de faixa mais de 3 vezes. Já a versão Premium, por sua vez, entre seus benefícios 

proporciona a possibilidade de escolher e mudar as faixas quantas vezes quiser, além de 

baixar músicas para ouvir off-line e desobrigar o consumidor de ouvir os anúncios entre 

as músicas. 

Desenvolvimento 

 
Temos como objetivo reconhecer qual é o público real que atualmente é explorado 

pelo Spotify e, junto a isso, descobrir também qual é o público com potencial para ser 

alcançado e que até o momento foi pouco atingido pela marca. 

De acordo com os resultados obtidos pela nossa pesquisa realizada recentemente, 

constatamos que as pessoas acima de 28 anos não tem o hábito de usar tanto o aplicativo 

quanto os jovens. Estabelecemos como objetivo principal o alcance dessa faixa etária, 

mais velha. Os outros públicos já estão estabelecidos e segmentados, e por isso daremos 

ênfase ao público que não tem tanto acesso e conhecimento ao Spotify, se tornando o 

nosso principal objetivo. 
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Metodologia da pesquisa de marketing aplicada 

 
A amostra em questão foi um subconjunto da população, composta por 227 

respostas que serviram de base para o estudo a partir de uma pesquisa qualitativa feita on- 

line. Esse material coletado serviu de amostra da população como um todo, nos dando 

uma visão de como é visto o Spotify no mercado, quem consome, e quais são suas 

impressões. Conclui-se com a pesquisa que o público que respondeu ao questionário 

conhece o aplicativo Spotify e se identifica o mesmo. Avaliando a amostra o perfil dos 

entrevistados mostrou-se variado, e tanto homens quanto mulheres, em sua maioria 

utilizam algum aplicativo de streaming em seus smartphones ou tablets. 

Entre os principais resultados da pesquisa podemos elencar que 72,2% tem idade 

de 18 a 22 anos. 12,8% tem de 23 a 27 anos, 8,4% tem mais de 28 anos e 6,6% tem de 12 

a 17 anos. 98,7% dessas pessoas possuem um smartphone ou tablet, enquanto 1,3% não 

possuem. 

Ao questionarmos qual a relevância da música em suas vidas, 49,3% falaram que 

é muito alta, enquanto 1,3% das pessoas falaram que a relevância da música em suas vidas 

é baixa ou nenhuma. 

Um total de 97,4% afirmaram ouvir música com frequência, enquanto 2,6% 

disseram que não ouvem música com frequência. Ao questionarmos se o entrevistado 

utiliza algum aplicativo de streaming e qual seria o app, 82,4% responderam que usam o 

Spotify, 17,2% disseram que usam o SoundCloud, 10,1% não usam nenhum app de 

streaming, 5,7% usam o Deezer, 3,1% usam outros aplicativos de streaming e 0% usam 

o aplicativo Tidal. 

Entre as pessoas que responderam que aderem ao pacote Premium, as respostas 

mais frequentes diziam que vale a pena aderir a esse pacote, que é possível ouvir música 

off-line, que não tem propagandas entre as músicas tocadas, que o aplicativo tem um bom 

custo-benefício e que ele é de grande praticidade. Das pessoas que responderam que não 

aderem ao pacote Premium, as respostas mais frequentes falavam que o pacote é caro, 

que o pacote Premium possui as mesmas músicas do pacote Free, que não vale a pena 

aderir ao pacote, e que o pacote Free já é o suficiente para suprir a necessidade dos 

mesmos. 
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Quando perguntamos quais são os hábitos de mídia dos entrevistados 98,7% 

falaram da rede social Facebook, 86,3% falaram do Instagram; 59,9% falaram da 

televisão; 52,9% falaram que é o cinema; 31,7% falaram do rádio; 17,2% falaram do 

Twitter; 12,8% falaram do jornal; 10,6% falaram da revista e 7% afirmaram possuir 

outros hábitos de mídia. Os hábitos de mídia, por sua vez, estão diretamente relacionados 

à faixa etária do publico e também às redes sociais que estão acostumados a utilizar. 

Conclui-se com a pesquisa que o público que respondeu ao questionário conhece 

o aplicativo Spotify e identifica o mesmo. Avaliando a amostra, o perfil dos entrevistados 

mostrou-se variado, e tanto homens quanto mulheres, em sua maioria, utilizam algum 

aplicativo de streaming em seus smartphones ou tablets. 

A maioria dos entrevistados considera um preço justo a se pagar para ter os 

benefícios dos aplicativos, como músicas off-line, playlists personalizadas e a vantagem 

de poder ouvir músicas em qualquer lugar, além de ser possível notar que muitas pessoas 

ainda não veem vantagem em pagar pelo aplicativo, por acharem o preço caro ou um 

gasto desnecessário. 

O resultado mais significativo, que mais impacta na pesquisa, é que a maioria das 

pessoas já faz uso do Spotify, gostam do mesmo e conhecem os verdadeiros benefícios 

do aplicativo, achando que vale a pena gastar uma certa quantia por mês para utilizar o 

serviço. 

Conclusão 

 
Ao analisarmos as respostas do questionário podemos concluir que: a população 

maior de 28 anos, apesar de terem acesso aos gadgets e serem ativos nas redes sociais, 

não se interessam pelo Spotify porque não conhecem o que o aplicativo tem a oferecer; a 

população maior de 28 anos não acredita na tecnologia no quesito música, e acha que 

música deve ser ouvida da forma tradicional, com CD’s e MP3’s; a parcela de 17 a 22 

anos é mais impactada pela marca do que as outras, por isso um conhecimento e uso maior 

do aplicativo nessa faixa etária; a população maior de 28 anos acha que o aplicativo não 

possui o repertório de músicas esperado, por isso não se interessa pelo produto. 

Utilizando como base o resultado da pesquisa acima, é possível concluir que o 

público maior de 28 anos não é atingido, se tornando então um potencial target. Traçar 

ações a serem tomadas para atingir esse público sem que eles se sintam “velhos demais” 
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para usar o aplicativo e entender todas as suas funcionalidades e benefícios é uma 

premissa de crescimento do valor da marca nesse target. 

Podem ser feitas ativações em parceria com empresas que, em geral, tem um 

público mais velho trabalhando, como por exemplo montadoras e bancos mais 

tradicionais. Os funcionários poderiam ganhar um desconto para entrar, e ao entrarem 

receber um video feito pelo Spotify especialmente para essa faixa etária. 

Para atingir o público maior de 50 anos, podem ser realizadas ativações e 

parcerias em academias, clínicas de estética/médicas e de beleza, que costumam ser 

frequentadas por esse público e também serem disponibilizados vídeos personalizados. 

Para finalizar, e para que o publico se sinta à vontade e seja cada vez mais leal e 

fiel ao aplicativo, serão criadas playlists especiais dos anos 60, 70 e 80 e elas serão 

tagueadas especialemente para essas faixas etárias que estarão ingressando com maior 

peso na rede do Spotify. 
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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência discente na disciplina História da 

Arte Contemporânea cursada durante o 2º semestre de 2016. Considera-se a obra de arte 

cubista, “Busto de Homem (O atleta)”, (1909), de Pablo Picasso, como imagem de 

referência para esta pesquisa, que desencadeia uma leitura, análise e interpretação da 

imagem. Busca-se também identificar um problema de pesquisa e cria uma proposta de 

ação de endomarketing para colaboradores do Banco Bradesco. 

Palavras-chave: Obra de arte, Cubismo, Alienação, Endomarketing. 

 

 
Introdução ao método 

 

Após a apresentação da obra “Busto de Homem (O atleta)” em sala de aula, 

pesquisamos muito a respeito sobre o cenário político da época e em que situação a obra 

foi pintada. A obra foi feita pelo grande artista, símbolo do Cubismo, Pablo Picasso, em 

1909. Hoje ela se encontra no MASP – Museu de Arte de São Paulo, na coleção de Arte 

Francesa. Visitamos o museu para detectar e identificar todos os elementos visuais da 

obra e fazer uma análise a respeito. 
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Leitura e análise da obra 
 

Trata-se de um retrato de homem visto da cintura para cima, sem camisa, quase 

uma construção de volumes e recortes. Há a ideia de força, vindo daí o título que lhe foi 

dado (O atleta). As tonalidades de cinza e os tons de terra e bege mostram a influência de 

Cézanne, bem como a composição em esquemas geométricos. Os braços, formando as 

laterais inferiores do quadro, são como cilindros que formam semiesferas nos ombros e 

descem para as omoplatas em triângulos e ângulos pontiagudos unidos no peito da figura, 

de onde sobem as linhas do pescoço. O rosto é um círculo com facetas onde se formam 

as maçãs do rosto, a boca bem desenhada, o nariz definido e os olhos sombrios, fixos no 

exterior. Vemos em evidência a calvície, onde o cabelo forma no meio outro triângulo 

mais escuro, que desce em círculo e retângulo para encontrar a pequena orelha oval 

esquerda. 

A obra não transmite emoção, tampouco expressão no rosto do homem. No 

entanto, percebemos instantaneamente o olhar vago, e a sensação de mecanização. O 

corpo mecanizado, bem como tantas obras no Cubismo. Por fim, chegamos a ideia da 

alienação, o corpo parado sem expressão ou sentimento e apenas mecânico. A mensagem 

transmitida está implícita: a alienação das pessoas na época, a falta de sentimento e o 

excesso de corpos mecanizados – na exploração trabalhista. 
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Sobre o período e movimento artístico 

 
O Cubismo foi um movimento artístico que teve como seus principais expoentes 

e pioneiros Pablo Picasso e Georges Braque por volta de 1907, muito embora Cézanne 

tenha usado, já em 1901, múltiplos pontos de vista numa única pintura. 

Fundado no início do século XX, o Cubismo é considerado um dos movimentos 

mais   influentes   desse   período.    Suas    obras    tratavam    de    maneira    

geométrica as formas da natureza, assim a representação do universo visual passou a não 

ter nenhuma obrigação com suas reais formas, no entanto não chegavam à abstração, pois 

as imagens representadas ainda permaneciam figurativas, ou seja, ainda eram 

reconhecíveis. 

Os artistas desse movimento representavam sua visão dos objetos. Era um 

movimento considerado muito ousado, pois rompia como a perspectiva tradicional e a 

linha de contorno. Eles utilizavam pontos de vista diversos e cambiantes, desse modo, ao 

olharem para uma cadeira, por exemplo, a representavam na pintura, por diferentes 

ângulos: de cima, de baixo, de lado ou de cabeça para baixo. Assim, esses artistas 

tentavam capturar todos esses pontos de vistas num mesmo plano. Para tanto se 

apropriaram do uso das formas geométricas, das linhas retas, da colagem e da 

profundidade. 

É possível dividir o movimento cubista em duas linhas: Cubismo Sintético que se 

baseou na observação, fragmentação e representação de um determinado tema e o 

Cubismo Analítico que se baseou em técnicas voltadas a colagem. 

A obra Les Demoiselles d''Avignon (As Senhoritas de Avignon) – Pablo Picasso 

- de 1907 foi o marco zero do Cubismo, rompendo com o clássico e influenciado pelas 

esculturas de origem africanas. 

No Brasil o Cubismo começou a ganhar destaque entre os artistas brasileiros 

somente depois da Semana de Arte Moderna. Muitos desses artistas foram influenciados 

pelo Cubismo, assim é possível encontrar traços das características cubistas nas obras de 

Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e Di Cavalcanti. 
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Problema de pesquisa 

 
Elegemos como problema de pesquisa a frieza da imagem, a sensação de 

mecanicismo que passa. Há uma expressão neutra que não transmite emoção, e sim um 

vazio. 

Como era a proposta na criação da obra – e de muitas outras no Cubismo devido 

ao contexto – as formas geométricas, as cores, o jeito como foi pintada, e era a intenção 

realmente, passa a ideia do corpo mecanizado. 

Numa época em que as pessoas eram comparadas a máquinas e tratadas como tal, 

a obra mostra o corpo do “Atleta” de forma mecanizada, talvez possa ser até interpretado 

como triste... o que nos leva a concluir que a figura remete a um homem alienado. 

Assim, nosso problema de pesquisa é a representação do homem alienado. 

 
Conclusão e proposta criativa: Ação de endomarketing. 

 
Nossa proposta parte do seguinte princípio: precisamos divulgar o problema que 

é a alienação dos colaboradores nas agências dos bancos Bradesco onde as pessoas 

precisam adquirir um conhecimento específico e informações de forma direta e simples, 

estes terão interesse em entender melhor e não deixarão passar despercebido. 

A ideia de trabalhar com um Banco surgiu por conta da pressão sofrida por esse 

segmento de mercado. Os colaboradores de grandes empresas como o Bradesco tendem 

a sofrer de estresse no ambiente de trabalho por ser uma grande quantia de dinheiro 

dependendo de suas decisões. 

Como proposta criativa pensamos em: 

 
1. Palestras a respeito do assunto alienação, em prédios empresariais. 

 
2. Dias de descontração nas empresas, como massagens, spa e outras 

atividades que tirem o foco de resultados e da pressão sofrida por essas pessoas. 

3. Pôsteres a respeito do tema espalhados em empresas, escolas, lugares 

relacionados à educação e carreira profissional. 

4. Vídeos, curtos, sobre o assunto em elevadores dos prédios nos locais 

citados. 
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A empresa escolhida foi o Bradesco. A obra Busto de Homem seria o referencial 

das ações, a partir dela comunicaríamos de diferentes formas a palestra e os dias de 

descontração, começaríamos o vídeo e deixaríamos em alguns pôsteres. Assim, vendo a 

obra como parte da assinatura da “campanha”, as pessoas facilmente notariam do que se 

trata, depois de terem um primeiro contato prévio com a campanha. 
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Resumo 

 
O objetivo para o projeto de renascimento da Chapecoense será desvincular a lembrança 

do time chapecoense do acidente ocorrido na Colômbia. Para uma visão de herói, 

representando o que o time viveu desde seu início, o qual sendo um time de serie B nunca 

perdeu uma partida, mesmo sendo um time novo comparado aos seus concorrentes como 

Palmeiras e Grêmio. A Chapecoense representa em forma de time, todos os brasileiros 

pela sua garra, performance e esperança, por sempre seguir em frente como mostra na 

recuperação pós acidente, reconstruindo um time, um técnico e com uma torcida fiel de 

coração. 

Palavras – chave: acidente aéreo; Chapecoense; renascimento; time de futebol; torcida. 

 
Introdução 

 
Na sociedade brasileira, o futebol é o esporte da multidão, representando o estilo 

de vida do povo brasileiro em seu convívio social. Podemos apontar algumas 

características, como: ludicidade, dinamismo, imprevisibilidade e intensidade são 

responsáveis por conquistar a população brasileira, a mídia, sempre colocando o esporte 

em destaque trazendo visibilidade. O futebol é capaz de expressar a cultura predominante 

em diversas sociedades. Sendo considerado imprescindível na formação da identidade 

nacional de diferentes países, incluindo o Brasil. É uma forma particular de cultura que 

baseia a vida de muitos brasileiros, gerando vínculos onde o esporte é como pano de 

fundo, seja assistindo os jogos, debatendo-os ou, até mesmo, praticando-os. É capaz de 

expressar dentro de campo, algumas características peculiares do povo brasileiro (alegria, 

empolgação, espontaneidade), e podendo analisar o comportamento de cada região. Não 

foge da lógica de mercado, porque é um fenômeno sociocultural que abrange uma grande 

parcela de torcedores fanáticos e apaixonados, dispostos a fazerem uma série de 

sacrifícios por seus clubes. Por isso, ele é considerado como um grande negócio. 

mailto:Laura.sousa10@gmail.com
mailto:mari.arcieri@hotmail.com
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A Chapecoense é a atual campeã catarinense e também a atual campeã da Copa 

Sulamericana (2016), que teve que recomeçar praticamente do zero, após o acidente 

aéreo que vitimou 71 pessoas, a maioria da delegação do time, em novembro de 2016 , 

na Colômbia. 

A Associação Chapecoense de Futebol foi fundada em 10 de maio de 1973 e, 

atualmente, é o maior time de futebol profissional da região oeste de Santa Catarina. Sua 

origem está ligada ao fato de que, na década de 1970, a região possuía apenas alguns 

times amadores, sendo inexpressiva em relação ao futebol profissional. Hoje a 

Chapecoense tem o apoio de empresários, dirigentes, atletas e ex-atletas, sócios 

torcedores e imprensa local. Ao todo são cinco títulos no Campeonato Catarinense. A 

equipe da Chapecoense iniciou os esforços de reconstrução do clube, obtendo jogadores 

diversos clubes brasileiros, que emprestaram ou negociaram os atletas. 

Como mostrado nas entrevistas pelo mundo, a Chapecoense uniu diversas pessoas 

com diversas culturas e costumes em busca pelo mesmo proposito, a solidariedade. O que 

na verdade, deveria ser o proposito desde o início do futebol, todos torcendo e vibrando, 

se respeitando e respeitando o time. 

O time do Chapecoense era mais conhecido entre os amadores de futebol pelo 

país, porém, a notoriedade ganhada pelo time foi causada em sua grande maioria por conta 

do acidente aéreo ocorrido em 2016. Consequentemente, por meio de pesquisas, notou- 

se que o time é lembrado pela maioria de forma triste. Relacionado à morte, acidente, 

etc.,,dessa maneira que o time é reconhecido pela população em geral, acaba perdendo 

os reais aspectos de notoriedade que deveria ter, como bons patrocínios, disputa de 

grandes campeonatos e jogadores bem treinados. 

Apesar do problema maior ser a forma que o time é lembrado, é notório o 

crescimento de share of mind da marca, o aumento de procura e compra pela camiseta 

do Chapecoense, as visitas de pessoas ao estádio, entre outros. Portanto, nesse atual 

cenário que o time ainda se encontra, podemos estabelecer uma relação de carinho com 

todos os torcedores do Brasil, que já é conhecido como o país do futebol. Temos um solo 

fértil para trabalharmos a paixão pela marca, tanto usada nas estratégias de marketing, 

considerando o sentimento de “piedade” que todos geraram por conta do ocorrido. 

Lembrando desses aspectos e com a imagem que a Chapecoense tem de herói e a 

forte identificação do povo brasileiro com o reconhecimento mundial, será feita uma 
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parceria com a ABOTEC (Associação Brasileira de Ortopedia Técnica) – que busca, a 

cada dia, uma maior representatividade junto ao governo e a sociedade, sempre sob a 

visão de uma atitude ética e engajada em prol do melhor atendimento das pessoas 

portadoras de deficiência. Sua estrutura, baseada nos moldes das demais entidades 

internacionais como a IPO (Instituto de Próteses e Órteses) que fica localizado em Santa 

Catarina. 

Portanto, em parceria com a associação e o instituto, será criada uma ONG 

fundada em Chapecó que se chamará: Força, e que se localizará em Chapecoense, Santa 

Catarina. Com a missão de auxiliar pessoas amputadas em reabilitação tanto na 

recuperação física quanto mental. 

O embaixador da ONG será o ex goleiro Jakson Follmann, que atualmente é 

comentarista do canal por assinatura Fox Sports Brasil. Foi um dos seis sobreviventes da 

queda do Voo 2933 da LaMia, e se tornou o principal símbolo de superação que além de 

amputar grande parte da perna direita, o acidente deixou o tornozelo esquerdo seriamente 

danificado, também precisou operar as vértebras e se recuperar de várias fraturas.“Eu 

quero conhecer muitas coisas. Eu nunca vou deixar de praticar o esporte, porque sou 

amante de esporte. Não me vejo como menos atleta, muito pelo contrário. Eu me vejo 

muito bem, eu me vejo mais atleta do que antes”. Afirmou o atleta. 

O otimismo tem sido o motor da recuperação e devolveu os passos, mas a luta 

contra as sequelas da fatídica noite não é uma batalha fácil, por isso ele será o melhor 

representante para a ONG. É tudo o que ela precisa: fé, otimismo, e muita luta. 

Com isso, para a divulgação de ONG serão realizados vários eventos em alguns 

estádios espalhados pelo Brasil: Arena da Baixada (Curitiba), Arena Corinthians (São 

Paulo), Maracanã (Rio de Janeiro), Mineirão (Belo Horizonte), Arena Pernambuco 

(Recife),Fonte Nova (Salvador) E principalmente na Arena Condá (pertencente a 

Chapecoense). 

Os atletas paraolímpicos/ paratletas - pessoas amputadas ou não – participarão 

dos eventos aberto ao público, para quem estiver disposto a fazer o bem. Os eventos 

devem reunir pessoas influentes que possuam alguma “deficiência física” como Jakson 

Follman, Lais de Sousa, Lars Grael, Paola Antonini, Daniel de Faria Dias, entre outros. 

Para transmitir a imagem de superação e motivação aos demais pessoas que poderão se 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fox_Sports_Brasil


638 
 

beneficiar da ONG e estão passando pela mesma situação, podendo se basear e motivar 

através do exemplo deles. 

Haverá a pratica de uma partida de futebol com times mistos para mostrar 

igualdade, arrecadando dinheiro para a ONG através da compra de ingresso para a partida 

e da nova camiseta do time da Chapecoense na loja oficial da Chapecoense além de contar 

com comida e bebidas oferecidas pelo patrocinador máster Aurora. Para participar como 

jogador da partida será preciso se candidatar no site da ONG e os voluntários serão 

sorteados para jogar, e formar o time com os demais atletas. A ideia inicial é que as 

equipes sejam mistas (amputados e não). Quem quiser ser apenas um telespectador, 

haverá a compra de ingressos além de poder contribuir com doações no site da ONG. 

Teremos também a produção de uma camiseta exclusiva pela Umbro, com o nome 

da ONG junto ao uniforme oficial, para divulgar não só durante o evento mas também 

nos jogos que o time da Chapecoense iram participar, aproveitando o destaque da mídia 

(sem custo). A venda de ingressos para o evento, através da compra da camiseta que 

direcionara parte para a ONG, além de disponibilizar no site da ONG linkado com a 

página oficial da Chape para doações. 

Ao final, será entregue uma medalha de honra a todos que compareceram ao 

evento. A divulgação conceito da campanha será: Chapeco é o segundo time do Brasil. 

Com o conceito e a ONG, será usado o Jakson Follman (embaixador) e os atletas da 

Chapeco como garotos propaganda. 

A divulgação ocorrerá em Mídia OOH nas cidades que receberão o evento, além 

das redes sociais da Chapecoense Oficial e dos atletas, dos influencers amputados e 

qualquer famoso que apoiar a causa. Produção de vídeos para Youtube com depoimento 

dos paratletas, Jakson Follman, convidando para o evento e para as doações. Além do 

apoio da imprensa para noticiar o antes, durante e depois. Uso da nova camiseta nos jogos 

oficiais que a Chapecoense participar, promovendo a ONG sem nenhum custo e trazendo 

grande visibilidade. 

Conclusão 

 
Com a identificação do problema, foi criada uma ação com o objetivo de 

desvincular a lembrança do time chapecoense do acidente ocorrido na Colômbia, e sim 

como o time de heróis que representa o povo brasileiro em todos os aspectos. 
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Usando esse atributo para retribuir o quanto que lhe foi oferecido, tantas ajudas, 

doações que com o novo projeto da ONG para amputados poderá espalhar otimismo para 

pessoas que perderam a fé na vida seja pessoal e profissional, cuidando da saúde mental 

e física. Mostrando que a uma luz no final do túnel, e usar todos os modelos de exemplo. 
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Resumo 

 

A obra Alice no país das maravilhas foi uma obra criada por charles Dodgson em 1865. 

O livro é inspirado em uma garota de 7 anos que não sabia diferenciar real do que a mente 

dela criava. O livro foi algo tão grandioso que vem conquistando o público por mais de 

um século e mostra que a arte do charles Dodgson esteve sempre presente de forma 

grandiosa na vida das pessoas.No trabalho retratamos todos as versões e adaptações que 

a obra sofreu e também o poder que ela tem quando grandes marcas utilizam da obra e 

sua tematização em seus produtos, no quanto a obra é importante atualmente para pessoas 

que também a acompanharam em sua infância e utilizando desse emocional as marcas 

criam produtos limitados. 

 

 
Introdução 

 
 

A história de “Alice no país das maravilhas” foi escrita no ano de 1865, por Charles 

Dodgson que assinava como Lewis Carroll. Ela foi inspirada em Alice Pleasance 

Liddell que tinha apenas 7 anos. 

Até hoje existe um mistério sobre a relação de Charles e Alice. Quando mais nova, 

Alice gostava de ter a companhia do escritor, passeavam e ela tinha um pouco de 

dificuldade em saber se era real ou coisa da sua cabeça, o que encantava o escritor. A 

família Liddell afastou o escritor por não saber o que acontecia entre ele e sua filha Alice 

em 1963. 

Quando Carroll faleceu, acharam em seus documentos a prova que na verdade o 

autor só era simpático com a garota Alice pois, realmente, gostava da criança e de suas 

histórias, mas na verdade o seu interesse era na governanta. 

mailto:Laura@wolff.com.br
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mailto:Na.alvessilva@gmail.com
mailto:Eduardo.garrido14@hotmail.com
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A Alice Liddell, já na fase adulta quando não tinha mais contato com o escritor, 

usou a fama de ser a personagem do livro ao seu favor e leiloou o manuscrito do livro e 

ficou conhecida a verdadeira face da criança inspiradora e inesquecível de Lewis. 

Investigamos nesse paper como uma obra que existe há 152 anos, persiste e 

sustenta-se de forma tão inovadora na contemporaneidade e ainda chama a atenção de 

grandes marcas, que utilizam a imagem de Alice em seus produtos e campanhas. 

 

 

 
Desenvolvimento 

No início da história, a Alice se mostra muito relutante ao evitar aprender valiosas 

lições, pois ela acredita que está dentro de um sonho, onde nada o que está se passando é 

real. Somente após ser impulsionada pelo Chapeleiro Maluco, seu melhor amigo nesse 

novo mundo, é que ela “acorda” para o que está acontecendo e corre atrás do seu objetivo. 

A inocência e as constantes modificações corporais internas e externas, que a 

personagem passa torna-a cada vez mais real, o que facilita a identificação do leitor nesse 

mundo cheio de incertezas e confusões. 

O sucesso de Lewis ao produzir essa narrativa foi torná-la icônica e atemporal, 

pois apesar do mundo de sonhos e fantasias, a maioria dos personagens possuem 

referências do cotidiano do autor, mas que podem facilmente serem compreendidas nos 

nossos dias. 

Como por exemplo: 

 
1. As citações de violência feitas pela Rainha de Copa 

“Cortem-lhe a Cabeça”, que remete ao cotidiano vivido pelos Vitorianos, 

que não se assustavam nem quando um frase dessas era descrita às 

crianças; 

2. As transformações corporais e indagações existencialistas 

de Alice, que é uma metáfora para o crescimento das meninas com a 

chegada da puberdade. 

3. Coller, era professor de matemática em uma universidade 

de Londres e utilizou do seu conhecimento no enredo quando descreveu o 

seguinte trecho do capítulo 9: 
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• O Grifo (animal mitológico com cabeça de águia e corpo de leão) 

diz: 
 

"Estudo dez horas no primeiro dia, nove no seguinte, e assim por diante" 

 
• Alice responde: 

 
"Nesse caso, no décimo-primeiro dia era feriado?". 

 
Além disso, o grande sucesso dessa narrativa se concretizou, pois apesar de ser 

desenvolvido para o público infantil, possui uma história tão fascinante que permite que 

cada leitor possua uma percepção diferente, o que encanta ainda mais a obra. Somado a 

isso, a trama ainda possui uma linguagem fácil e acessível que contagiou fãs de diversas 

idades. 

Apesar da versão original ter sido publicada há 152 anos atrás, ela já sofreu 

diversas adaptações, entretanto as mais conhecidas são as versões da Disney (1951 e 

2010). O filme mais recente foi produzido por Tim Burton que deu uma particularidade 

especial à trama, uma vez que o seu roteiro foi modificado, mas teve um estrondoso 

sucesso o qual recebeu diversas indicações e premiações ao tapete vermelho. 

Essa última versão trouxe uma visão muito peculiar à obra, pois é bem próxima 

dos nossos dias, pois abusa dos efeitos especiais e tecnologias, que nos fizeram ter um 

visão muito mais realista da versão original do primeiro livro. 

Talvez essa seja a razão pela qual a obra é tão amada, mesmo após mais de um 

século de existência. A história original sofre constantes adaptações cada vez mais 

modernas e próximas do nosso mundo. 

Grande exemplo dessas novas adaptações é a Experiência Alice, que ficou em 

exposição de outubro a novembro de 2016 no shopping JK Iguatemi, e promoveu uma 

interação jamais imaginada com a obra. 

Essa mostra proporcionou uma vivência em 15 ambientes diferentes, que 

misturam o clássico de Alice no País das Maravilhas, com inovação tecnológica que 

promete mexer com todos os sentidos dos visitantes. Os principais elementos 

apresentados nessa readaptação da obra são: 
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1. Ilusão de ótica, que fará com que o público se enxergue 

como gigante e tão pequeno que conseguirá passar para o próximo 

ambiente, , assim como quando Alice se tornou na história 

2. Os gêmeos Tweedledum e Tweedledee e o famoso Gato de 

Cheshire também recebem adaptações tecnológicas. 

3. O ilustre chá da tarde com o Chapeleiro Maluco. 

4. O jardim de roseiras traz, assim como no filme, a Rainha de 

Copas, conhecida pelo seu humor excêntrico e pavio curto. 

 

 

 

 

O mais interessante de toda a Experiência é que ela mostra um pouco de cada 

versão publicada até hoje e não somente sobre as obras da Disney. 

Além disso, a arrecadação total dos ingressos será destinada à ONG Orientavida, 

que qualifica mulheres carentes na região do Vale do Paraíba, que promove um apelo 

muito mais humano à obra, que já tem por objetivo em sua concepção, ser um livro 

educativo e ilustrativo para crianças, em sua maioria meninas. 

Além da Experiência Alice, outras marcas pegaram carona na fama dessa história 

e adaptaram todo o conceito criado por Lewis em produtos. Essa grande sacada de marcas 

como Colcci, Havaianas e Melissa, dentre tantas outras que já utilizaram a imagem da 

Alice para confeccionar novas coleções, tem como estratégia para atrair esse público tão 

amplo, que vai de crianças à adultos. 

http://www.orientavida.org.br/
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As marcas normalmente usam dessa estratégia, pois sabem que um produto que 

possui uma edição especial, principalmente de um filme tão icônico quanto é a Alice no 

País das Maravilhas, tem uma notoriedade muito maior. No ano que a obra comemorou 

os seus 150 anos, ficou muito presente na mídia, por meio das exposições ou filmes 

mencionados acima. 

Entretanto, a Havaianas não parou simplesmente no produto e resolveu inovar 

também no ponto de venda mais importante de São Paulo, a loja da marca localizada na 

Rua Oscar Freire. Essa rua possui um aspecto muito especial, pois remete ao luxo e já 

abrigou diversas vezes experiências e ações inusitadas. 

Nesse caso, a loja da Havaianas foi totalmente decorada com o tema da obra, que 

permitiu aos consumidores terem uma experiência próxima com um mundo lúdico e de 

sonhos como é o da Alice. 

Certamente a escolha das localizações das ações com o tema da Alice não foi por 

acaso. O Shopping JK e a Rua Oscar Freire possuem aspectos bem semelhantes, 

principalmente quando o assunto é público-alvo. Todos nós sabemos que a história do 

filme não é bem um conto totalmente infantil e por isso, atinge fãs de 15 a 25 anos, que 

frequentam essas praças. 

Além disso, o perfil desse público, que pega as gerações millenium e z, possuem 

um perfil inovador e conectado, que se interessa e pesquisa pelas marcas, antes de 

consumi-las em busca não somente de preços menores, mas também no valor que será 

agregado ao consumidor. 

Quando uma marca se preocupa com esses aspectos e além de estarem presentes 

nas mídias, promovem ações que geram experiência ao consumidor, ela se torna cada vez 

mais relevante e presente no cotidiano do target, principalmente quando a marca resgata 

aspectos da infância do público e os tornam reais. 

A empresa organizadora do evento Experiência Alice, tem todo esse cuidado ao 

se aproximar do consumidor levando esses aspectos “retrôs”, porém com aplicações 

modernas e atuais. Não é por acaso que além dessa experiência, eles já obtiveram um 

enorme sucesso com a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum, no ano passado. 

O perfil socioeconômico do público que frequenta a Experiência Alice e consome 

os produtos da Havaianas, também é bem similar, uma vez que são pessoas com um poder 
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de compra maior e em sua maioria optam por produtos e ações personalizadas, com 

edições limitadas e por isso, consomem produtos ou ações que envolvem o tema Alice. 

Os três elementos: experiência, elementos que mexem com o imaginário do 

consumidor e tecnologia, são a chave para conquistar esse público tão crítico, porém que 

é capaz de influenciar milhares de pessoas com apenas um clique. Talvez esse seja o 

grande sucesso que Lewis jamais previu, recontar uma história tão icônica e atemporal, 

através de ferramentas modernas e atuais, porém que mantém viva a essência de Alice no 

País das Maravilhas. 

Considerações Finais 

 
 

A trajetória da história de Alice ao longo dos anos nos mostra que a arte não é passageira, 

mas sim que ela pode influenciar durante anos. Como a Alice que até hoje é admirada por 

pessoas de diversas faixa etárias e grandes autores, escritores estão sempre adaptando a 

história original para o presente através de aspectos e tecnologias da atualidade. 

Uma obra de arte não se perde ao longo dos anos, ela é revisitada. Diversos 

produtos e marcas também usam das artes de outros períodos para recriar suas criações 

como a Havaianas, como foi citado acima que utilizou do tema do filme “Alice no país 

das maravilhas” para lançar uma coleção nova e única. 
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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo analisar os stakeholders prioritários do estabelecimento 

Açaí Bar Original através de: uma apresentação geral da empresa; um mapa de todos os 

seus stakeholders, identificando os prioritários e analisando o impacto de cada um deles; 

exemplos de campanhas de comunicação; como também a exposição da Matriz Wave. 

 
Palavras-chave: Açaí Bar Original; Stakeholders; Matriz Wave. 

 
 

Apresentação da empresa 

O Açaí Bar Original foi fundado em São Paulo, no ano de 1995, e foi o primeiro 

estabelecimento a comercializar o açaí na cidade. Seu primeiro e antigo ponto era na Rua 

Chilon, no bairro Vila Olímpia. Nessa região, o negócio se tornou pioneiro e lá continua 

atuando até hoje. 

Na época da fundação, havia pouco comércio no entorno mas, mesmo com pouca 

experiência no mercado alimentício, os fundadores e sócios, Victor Hohagen e Wagner 

Motta, se convenceram de que um estacionamento fechado seria o lugar perfeito para 

trazer um restaurante com estilo praiano para a maior metrópole da América Latina. 

A aposta foi certeira e, em pouco tempo, o estabelecimento havia se tornado um 

dos principais pontos de encontro da região, sempre lotado de jovens, fãs de surf e jiu- 

jitsu e de esportistas aos finais de semana. O lugar continua com a grande popularidade, 

mas agora em um novo endereço e com uma casa mais moderna. Preocupando-se em 

conservar o universo que distancia os clientes do tenso clima urbano, o restaurante 

manteve sua fachada aberta e a presença de bastante verde no local, características que já 

se tornaram uma identidade do Açaí Bar Original. 

mailto:fehohagen@gmail.com
mailto:hiagosalia@hotmail.com
mailto:jack_galassi@hotmail.com
mailto:jessicafischborn@yahoo.com.br
mailto:rafaella.argenton@gmail.com
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Com um faturamento mensal de R$ 300 mil42 o estabelecimento dispõe de 60 

funcionários, possui apenas uma matriz, sem filiais, e comercializa uma grande variedade 

de alimentos que atendem, principalmente, o público que se interessa por uma 

alimentação mais saudável. O carro-chefe do negócio sempre foi o açaí na tigela, 

principalmente por ter sido o primeiro lugar a trazer a cultura dessa fruta para São Paulo, 

mas ele também oferece produtos como porções, tapiocas, saladas, omeletes, pratos, 

menu kids, caldos, cremes e sopas, sanduíches, tigelas de cremes de frutas, sucos, coco 

verde, drinks, destilados, chopps e cervejas, vinhos, smoothies e sobremesas43. 

 
Mapa dos stakeholders 

 

 

 

 

Stakeholders prioritários 

Clientes 

O cliente é um fator muito importante para uma organização, é o destino do 

produto ou serviço que a empresa fornece. Pode-se dizer que o cliente é o termômetro do 

produto/serviço acabado. É através dele que acontecem os ajustes de melhorias, visando 

 

42 Dados da empresa extraídos de entrevista pessoal realizada com o sócio proprietário Victor Hohagen, 

no dia 02 de março de 2017. 
43 Conforme cardápio do restaurante. 
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sempre a diminuição de custos e o alcance do objetivo final, ou seja, a lucratividade para 

a empresa e a satisfação plena do cliente. 

“Um cliente altamente satisfeito: permanece fiel mais tempo; 

compra mais à medida que a organização lança novos produtos ou 

aperfeiçoa produtos existentes; fala favoravelmente da organização e de 

seus produtos; dá menos atenção a marcas e propaganda concorrentes e é 

menos sensível a preço; oferece ideias sobre produtos ou serviços à 

organização; custa menos para ser atendido do que novos clientes, uma vez 

que as transações são rotinizadas” (KOTLER, 2000, p. 70). 

 
É nítida a importância do cliente para uma organização. Seria uma espécie de 

lógica reversa, onde ao contrário do processo produtivo, que se inicia através do 

fornecedor, cadeia produtiva, vendas, até chegar ao consumidor final, acaba acontecendo 

a reversão, sendo nessa reversão que organização terá o resultado final da aceitação de 

seu produto/serviço. Essa reversa acontece da forma que o cliente passa um feedback para 

a organização, que fará toda possível melhoria de seu processo (se houver a necessidade), 

e, se for um caso que o problema foi um atraso de entrega ou, uma má qualidade de 

matéria-prima (problemas causados no fornecimento de insumos), certamente a 

informação chegará ao fornecedor, que poderá corrigir o possível problema já no início 

da cadeia produtiva. Daí a importância do fornecedor trabalhar em parceria com a 

organização. 

Segundo Kotler (2000), as empresas de hoje enfrentam três grandes desafios e 

oportunidades: a globalização, os avanços tecnológicos e a desregulamentação. Essas 

novas forças têm criado novos comportamentos e desafios. Os clientes estão exigindo 

cada vez mais qualidade e serviços superiores, pois eles podem obter muitas informações 

sobre produtos por meio da internet e de outras fontes, o que permite que comprem de 

maneira mais racional. Os clientes estão mostrando maior sensibilidade em relação ao 

preço e em uma busca por valor, portanto, o departamento de marketing somente pode 

ser eficaz, em empresas onde os vários departamentos e funcionários tenham projetado e 

implementado um sistema de entrega de valor ao cliente superior ao da concorrência. 

Para Candeloro e Almeida (2002), o mercado está exigindo um comportamento 

diferenciado, absolutamente comprometido com o cliente, por isso os conceitos de 

satisfação do cliente estão presentes nas empresas, pois atualmente a satisfação é a base 

de qualquer sucesso consistente, de médio ou longo prazo. 

O Açaí Bar Original possui um bom relacionamento com seus clientes e uma das 

formas de medir a satisfação de seus clientes nos dias de hoje é pela avaliação do 



651 
 

Facebook. A empresa possui uma nota de 4.4 em 5 pontos, considerada uma boa nota. 

Alguns aspectos em especial são necessários um pouco de atenção, como o ambiente, a 

diminuição das porções, entre outros pontos a melhorar. Em contrapartida há diversos 

elogios sobre a qualidade do açaí, sucos e bom atendimento. 

É necessário procurar melhorar os pontos fracos comentados, para que possa 

agradar e satisfazer o maior número de clientes possíveis, e também manter o mesmo 

nível dos pontos elogiados, para que não caia a qualidade e assim deixar os clientes 

atualmente satisfeitos, com algum tipo de insatisfação. 

Alguns comentários de clientes44: 

 

“Lugar bom, arejado, luz ambiente confortável. Tomei um açaí que por sinal foi 

um dos melhores. Era "terroso" e não muito doce. Só não gostei de ter que pagar a parte 

pela granola um pouco mais de 3 reais. Deve ser o preço por comer na vila Olímpia.” - 

Gabriela Bianca Assunção. 

 
“Ótimos sucos e petiscos. Frutas diferenciadas e bom atendimento. Cuidado ao 

parar nas ruas próximas devido aos flanelinhas, que ficam por ai só enchendo e não fazem 

nada. Não deem dinheiro.” - Fabricio Cuppari. 

 
“Açaí muito bom, pratos entradas excelentes. Vale pedir o arroz com shimeji 

como acompanhamento e de entrada o dadinho de tapioca e as iscas de tilápia. Tem muitas 

opções saudáveis que são deliciosas.” - Adrielle Melo. 

 
“Lanches muito bons e excelente açaí. Costuma ter longa fila de espera aos fins 

de semana. Os preços já foram muito melhores, mas ainda são aceitáveis.” - Felipe Abou. 

 
“Fim de tarde com muito calor, porém o ambiente era fresco e bem tranquilo pra 

se conversar. Atendimento rápido e trouxeram os pedidos em poucos minutos. Prepare- 

se pra gastar de 25 a 35 na Tigela de Açaí. Voltarei!” - Fábio Henrique Panhan. 

 

 

 

 

 

 
 

44 Comentários retirados da página do Facebook da empresa: Bar Açaí. 

https://www.google.com/maps/contrib/118160297191097577481/reviews?sa=X&amp;amp%3Bved=0ahUKEwiO5r3dhIfTAhXCiZAKHWRfATwQvvQBCBM
https://www.google.com/maps/contrib/116340112548198083497/reviews?sa=X&amp;amp%3Bved=0ahUKEwiO5r3dhIfTAhXCiZAKHWRfATwQvvQBCBk
https://www.google.com/maps/contrib/102872903597052253074/reviews?sa=X&amp;amp%3Bved=0ahUKEwiO5r3dhIfTAhXCiZAKHWRfATwQvvQBCB8
https://www.google.com/maps/contrib/104059817541605433159/reviews?sa=X&amp;amp%3Bved=0ahUKEwiO5r3dhIfTAhXCiZAKHWRfATwQvvQBCCU
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“Ambiente agradável, boa localização, lanches, beirutes e açaí bons. Porém o 

atendimento ainda deixa um pouco a desejar, equipe de atendimento deveria estar mais 

atenta a clientela, gerência deveria rever isso.” - Re Rogeri. 

 
“Tem dias que o local não está cheio, mas o atendimento muito devagar. Em dias 

de muito calor os pouco ventiladores não dão conta. O calor fica insuportável.” - Tatiana 

Monteiro. 

 
Empregados 

Segundo o Capítulo I da Lei nº 8.21245, empregado é “aquele que presta serviço 

de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e 

mediante remuneração, inclusive como diretor empregado”. Podemos considerar, então, 

em relação ao Açaí Bar Original, que os empregados são todos aqueles que foram 

contratados pelo próprio estabelecimento e que prestam serviços dentro do mesmo para 

o mesmo, como os garçons, cozinheiros, atendentes de caixa e bartenders. 

Para que haja o funcionamento correto da restaurante, é necessário haver 

contratado funcionários eficientes e confiáveis, pois são eles que atenderão os clientes. 

Com isso, é necessário, também, que o pagamento dos mesmos esteja sempre em dia e de 

acordo com as normas da Consolidação das Leis do Trabalho46, ou seja, folgas, salário 

em dia, vale transporte, salário mínimo, entre outros. 

Na análise de contratação de empregados, é preciso balancear a quantidade de 

pessoas em cada período, não há motivos para manter a mesma quantidade de 

funcionários em um horário em que o estabelecimento está mais vazio e no horário de 

pico. 

Estudos apontam, também, que funcionários felizes produzem mais, por isso a 

saúde, felicidade e satisfação do empregado é muito importantes. Em números, isso pode 

ser alcançado de alguns modos, como o reconhecimento, bônus e o diálogo aberto com 

todo o grupo de staff. 

Por ser um stakeholder-chave no mapa, os empregados devem ser tratados de 

forma cuidadosa para que a contribuição destes seja de grande representação para a 

empresa. 

 

 
45 Lei Orgânica da Seguridade Social ou Lei de Custeio da Seguridade Social de 24 de julho de 1991. 
46 Decreto-Lei n.º 5.452 de 1º de maio de 1943. 
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Fornecedores 

Fazer uma análise correta dos fornecedores é de extrema importância para os 

resultados da empresa, pois afetam diretamente nos negócios. Os fornecedores atuam no 

ambiente interno e devem ser levados em consideração no planejamento estratégico e 

gestão da empresa. 

No Açaí Bar Original, o relacionamento com os fornecedores é levado em 

consideração para que haja um alinhamento de objetivos e o serviço seja de confiança e 

qualidade. 

Para se considerar um fornecedor em potencial, é necessário que sejam avaliados 

uma série de fatores: Distância física, referências, custo de frete, qualidade, capacidade 

de fornecimento, preço, prazo e forma de pagamento. É também altamente recomendável 

a utilização de mais de um fornecedor por produto ou serviço, para que não haja a 

dependência de uma única empresa e o risco de desabastecimento. Todos esses fatores 

influenciam diretamente no desempenho e lucratividade da empresa, pois com eles é que 

o gestor fará a previsão de custos, margem de lucro, estoque, preço final do produto para 

o cliente e etc. 

A má gestão com os fornecedores pode acarretar em falta de matéria-prima, falta 

de produtos e insumos, aumento inesperado de preços, atraso na entrega e etc. Isso afeta 

o relacionamento com os clientes, pois eles podem chegar na empresa e não encontrarem 

o que querem e não voltar nunca mais e isso, consequentemente, afeta a lucratividade do 

negócio. 

 
Insumos 

Insumo é um substantivo masculino da área da economia e indústria, que significa 

cada um dos elementos essenciais para a produção de um determinado produto ou serviço. 

Um insumo pode ser visto de duas vertentes: como fator de produção ou como matéria- 

prima. Os insumos considerados fatores de produção podem ser: máquinas, horas 

de trabalho, capital, etc. 

Muitas pessoas têm dúvidas em relação à diferença entre insumo e matéria-prima. 

A matéria-prima é considerada um insumo, mas um insumo é mais do que uma matéria 

prima. A matéria-prima é o material base ou mais importante de um produto. Mas para 

transformar a matéria-prima no produto final é preciso outros insumos que são usados 

nesse processo. Quanto mais complexo for o produto final, mais insumos são necessários. 
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Por exemplo: um carro precisa de vários insumos, como aço, borracha, plástico, vidro, 

componentes eletrônicos, etc. 

Se um insumo tiver muita procura e a oferta não for muito grande, o seu valor 

aumenta. Por esse motivo, o preço de um produto que tenha um insumo de elevado valor, 

também vai ter um preço alto. Alguns sinônimos de insumo podem ser: fatores, input, 

materiais, matéria-prima, etc. 

Ao analisarmos a utilização dos insumos por parte do Açaí Bar Original 

percebemos um grande aproveitamento quando se trata de apresentar valor ao cliente. A 

matéria-prima utilizada para montagem das refeições, os funcionários treinados para o 

atendimento, cozinheiros experientes, os utensílios de cozinha, o maquinário necessário 

para o preparo dos alimentos e até mesmo os assentos e mesas do restaurante são insumos 

necessários para a entrega do produto final. 

Como a oferta por açaí, e outros produtos que o Açaí Bar Original oferece, não é 

considerada alta, seus insumos não possuem um valor muito elevado, portanto, o preço 

dos produtos entregues se encaixa dentro dos padrões oferecidos por estabelecimentos do 

mesmo ramo. 

 
Exemplos de campanhas de comunicação 

 

 

Captura de tela de um post no Facebook. Fonte: www.facebook.com/baracai 

http://www.facebook.com/baracai
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Captura de tela de um post no Facebook. Fonte: www.facebook.com/baracai 
 

 

Captura de tela de um post no Facebook. Fonte: www.facebook.com/baracai 

http://www.facebook.com/baracai
http://www.facebook.com/baracai
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Captura de tela de um post no Instagram. Fonte: www.instagram.com/acaioriginal 
 

Captura de tela de um post no Instagram. Fonte: www.instagram.com/acaioriginal 

http://www.instagram.com/acaioriginal
http://www.instagram.com/acaioriginal
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Captura de tela de um post no Instagram. Fonte: www.instagram.com/acaioriginal 
 

 

Captura de tela do website. Fonte: www.acaibar.com.br 

http://www.instagram.com/acaioriginal
http://www.acaibar.com.br/
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Matriz wave 

A Matriz Wave ou Matriz de Comunicação é uma ferramenta que visa auxiliar a 

realização de um bom plano de comunicação, dando suporte a um adequado processo de 

gerenciamento desse projeto. Com essa ferramenta é possível especificar o que será 

comunicado, para quais stakeholders, em que frequência (quando) e por qual meio 

(como), e deve estar presente dentro do plano de comunicação, pois “o sucesso de uma 

comunicação depende de uma adequada seleção de ferramentas e de suportes de gestão 

adequados ao projeto” (VIEIRA, 2011). 

No caso do Açaí Bar Original, o plano de comunicação consiste em 

garantir, com mais efetividade a presença online da empresa nas mídias sociais, pois, 

atualmente, não existe um cronograma de postagens e sua frequência online é baixa, 

gerando, dessa forma, pouca reciprocidade e engajamento com os consumidores. Outro 

objetivo é, também, aumentar o alcance da visualização das suas páginas, para que outros 

usuários possam conhecer a empresa e tornarem-se potenciais clientes47. 

 

 

 

 

 

 
 

47 Conforme estudo realizado para o Trabalho de Conclusão de Curso. 
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Considerações finais 

Este artigo demonstrou a importância que os stakeholders têm sobre uma empresa 

e como influenciam direta ou indiretamente sobre ela. Através da análise dos stakeholders 

prioritários do restaurante Açaí Bar Original, empresa objeto deste estudo, pudemos 

identificar o impacto que cada um deles gera para a comunicação, funcionamento e gestão 

da mesma. Vimos também como utilizá-los na estratégia de comunicação, a fim de 

alcançar os objetivos de marketing e gerar resultados significativos para a empresa. 

Dessa forma, para obter o sucesso da organização, os objetivos devem estar 

alinhados, como, por exemplo, com os fornecedores, e as metas muito bem definidas, 

para atingir os resultados planejados, conquistar cada vez mais clientes e mercado, e 

consequentemente, os lucros desejados. 
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RESUMO 
 

Este trabalho tem como intuito informar e esclarecer sobre os processos da Natura e toda 

a sua influência no mundo do mercado de cosméticos. Mostrar o posicionamento da 

marca perante seus clientes; sua responsabilidade social e também sua linha de produtos. 

Detectar sua ligação com todos os seus Stakeholders e como a marca se comunica com 

eles, além de apresentar o seu planejamento estratégico com os mesmos, incluindo todos 

os seus problemas e objetivos traçados para ter uma melhor ligação com seu público-alvo. 

 
Palavra-chave: Mercado; Cosméticos; Stakeholders; Clientes; Planejamento de 

Comunicação; Share; Estratégias; Natura. 

 

Introdução 
 

Este artigo científico tem por objetivo apresentar como a marca Natura se 

posiciona no mercado, e através desse parecer, desdobrar como atuam seus stakeholders, 

linkando com a sugestão de um planejamento de comunicação para os mesmos. 

mailto:juli.zacchi@gmail.com
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Posicionamento da Marca 

A Natura conquistou posição de destaque no cenário empresarial brasileiro sendo 

guiada por duas vertentes, a cosmética como veículo de autoconhecimento e promoção 

do bem-estar e as relações humanas como forma de expressão da vida. A marca conseguiu 

se posicionar no mercado de forma sólida e inteligente, tornando-se uma das mais fortes, 

inovadoras, respeitadas e valiosas do Brasil. Foi lançada baseada na qualidade dos seus 

produtos, e também na força do conceito de ajudar as pessoas a se conhecerem melhor e 

a serem mais felizes. 

No que se trata a sua forma de posicionamento, em como ela se mostra ao mercado 

e ao consumidor, é frequente sua participação em iniciativas de grande impacto, seja no 

âmbito social ou ambiental. Vamos destacar aqui os principais feitos atuais da marca no 

mercado, que demonstram seu grande espaço tanto em share, quanto na mente do 

consumidor. 

O Brasil vive um momento político e econômico muito delicado, e quando o 

assunto é educação não podemos mudar o discurso. A taxa de alfabetização vem caindo 

de alguns anos para cá, em decorrência do cenário econômico e da má governança 

política. O cenário é desmotivador, quando olhamos para 9% da população classificada 

como não-alfabetizados, o que equivale a aproximadamente 18 milhões de brasileiros. 

Outros problemas são a falta de um sistema eficiente e com dificuldades para preparar, 

formar as crianças e adolescentes e também o pouco tempo direcionado aos estudos. 

Pensando nesse contexto, a Natura criou o Instituto Natura, com o intuito de melhorar o 

ensino público no Brasil. Foi criado o portal do Instituto Natura, com o intuito de fazer 

com que as pessoas se relacionassem e dividissem os seus projetos sociais e experiências. 

Você pode contar sua história, seus projetos, juntar voluntários e ajudar outras pessoas 

com seus projetos. Uma rede de apoio à educação. 

No ano de 2010, a marca implantou o uso do refil ecologicamente correto, o 

plástico verde. Todo o plástico utilizado nas embalagens de refis passou a ser produzido 

a partir da cana-de-açúcar, uma fonte de energia vegetal e renovável, diferente do plástico 

comum, derivado do petróleo. Intensificou também sua atuação internacional e 

posicionamento na América Latina com produção local na Argentina, Colômbia e México 

Uma novidade introduzida também em 2010 foi a Revista Natura: 2 milhões de 

exemplares distribuídos a cada ciclo de vendas no Brasil e nas operações internacionais. 

Oferece, além do catálogo de produtos, conteúdos editoriais e conceituais. Porém, apesar 

das inovações e crescimento, nos últimos anos a Natura veio sofrendo com as condições 

Khafira1: Lenço fabricado na Palestina. Usado pelos refugiados palestinos como sinal de luta e amor por 

suas terras. 
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econômicas brasileiras, com os desafios lançados sob seu modelo de negócios (vendas 

diretas) e principalmente com a forte concorrência. E para continuar a ser grande começou 

a se reinventar. Primeiro, trocou de presidente em 2014. Depois, revitalizou a venda direta 

com a introdução de novas ferramentas digitais, que proporcionam uma experiência 

comercial mais ágil e eficiente para as consultoras e consumidores. 

Em 2015, percebendo uma oportunidade de penetração em um segmento antes 

não explorado por nenhuma concorrência, introduziu de forma bem-sucedidaà venda de 

produtos da linha Sou em farmácias e drogarias em algumas cidades do estado de São 

Paulo, fatia que mais cresce no varejo. 

A Natura inaugurou em 2016 a sua primeira loja física no país, localizada no 

shopping Morumbi. O fato da marca ter dado esse grande passo, demonstra como ela vê 

o próprio posicionamento. Vinha perdendo share em relação ao mercado, tanto aos seus 

concorrentes, quanto aos seus clientes. Isto tudo para evoluir seu modelo de negócios, 

levando seus produtos a novos ambientes e, assim, aprimorando a experiência de compra. 

No mesmo, junto com suas campanhas, trouxe um novo posicionamento “Viva 

sua beleza viva”. A ideia é passar as pessoas que não existe uma beleza perfeita, mostrar 

que o que a sociedade diz nem sempre é o correto que deve ser seguido. A comunicação 

existe para mostrar que há vários tipos de beleza, independente de quem você seja. É 

interessante frisar, que a Natura sempre esteve presente e comunicando este tipo de ideia 

ao seu target, e que esse é seu grande diferencial frente à concorrência, é seu grande poder 

de posicionamento. 

Em relação aos seus clientes, a Natura se mostra muito voluntariosa e atenta. 

Visivelmente nas redes sociais ela sempre responde o consumidor com carinho, 

demonstrando “fofura” e preocupação, dando a entender que sempre está à disposição em 

casos de dúvidas e/ou reclamações. Um marco para a empresa, pois a exigência de atenção 

dos consumidores em geral nos dias de hoje é extremamente alta; e a marca consegue 

equilibrar, sem exageros, uma comunicação que transpareça seu DNA. 

Não só preocupada com seus consumidores, a Natura busca não só a superação 

das expectativas com os mesmos, mas também de seus funcionários (fonte primordial 

para a empresa), tratando-os como seus primeiros clientes, fato louvável comparando-se 

com alguns posicionamentos de outras organizações. Por isso, a política RSE é praticada 

religiosamente e levada muito a sério, 
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desde o nível corporativo, até o nível terceirizado. ¹Em 2015, ganhou o prêmio 

Champions of the Earth, pelo PNUMA(Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente). 

Pesquisas 

A Natura possui o maior centro de pesquisa e desenvolvimento cosmético do 

Brasil, inaugurado em 2001 na cidade de Cajamar em São Paulo. Um intercâmbio 

sistemático com universidades brasileiras e com outros centros de excelência em todo o 

mundo mantém pesquisadores em contato com os principais avanços nas áreas 

farmacêutica, química e bioquímica. 

Atualmente, a empresa processa aproximadamente 60 ativos da biodiversidade 

brasileira, a maioria dos ingredientes dos produtos é de origem vegetal (83%), o que 

amplia a preservação ambiental e o desenvolvimento social daqueles que garantem o 

fornecimento desses insumos, e as embalagens têm sido desenvolvidas para serem 

biodegradáveis. O centro de pesquisa e desenvolvimento fica localizado no Espaço 

Natura, uma área de 678.000 m² onde funciona um Centro Integrado de produção, 

logística e pesquisa. No complexo existem 11 laboratórios que realizam testes 

microbiológicos, encarregam-se da aplicação de tecnologia e do desenvolvimento de 

embalagens. Além disso, a empresa possui mais três centros de pesquisa e inovação, 

localizados em Benevides (PA), Manaus (AM) e Nova York. Somente em 2015, a 

empresa investiu mais de R$ 220 milhões em Pesquisa e Desenvolvimento de novos 

produtos. 

 
 

Responsabilidade Social: 

Poucas empresas brasileiras têm a preocupação com a sustentabilidade gravada 

em seu DNA desde o nascimento. A Natura é um dos raros exemplos — e, naquele tempo, 

conceitos como “responsabilidade social” e “sustentabilidade” nem sequer haviam sido 

definidos formalmente. Por exemplo, em 1999, iniciou a relação com comunidades 

tradicionais para fornecimento de insumos da sociobiodiversidade, inovação na forma de 

fazer negócios e no relacionamento direto com pequenos agricultores e famílias 

extrativistas que tiram dos frutos da biodiversidade o seu sustento. Outra iniciativa 

importante é a ponta-de-lança de uma mudança mais radical que a empresa promoveu em 

sua linha de produtos. Além de abolir testes em animais, ela está, aos poucos, mudando 

as fórmulas de seus cosméticos. Saem de cena os ingredientes animais e minerais 
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(provenientes do petróleo) e entram matérias-primas vegetais. Os sabonetes foram a 

primeira linha de produtos a passar por essa mudança, em 2005, em um processo que a 

empresa chama de “vegetalização”. O sebo de boi, a matéria-prima mais usada, foi 

substituído por óleos vegetais. Com o mesmo cuidado com que desenvolve fórmulas, a 

Natura se preocupa com as embalagens dos produtos, para que elas reflitam a atratividade 

e o impacto positivo dos valores da marca, bem como a preocupação com a 

responsabilidade ambiental. A empresa foi pioneira, em 1983, no uso de refis para 

produtos de maior consumo. Essa medida reflete expressivamente o comprometimento 

da empresa com a questão ambiental. 

 

Linhas de produtos: 

A Natura oferece uma gama enorme de produtos, que inclui soluções para diversas 

necessidades dos consumidores, homens e mulheres de todas as idades, tais como 

produtos de tratamento da pele do rosto e do corpo, cuidado e tratamento dos cabelos, 

maquiagem, perfumaria, produtos para o banho, proteção solar, higiene oral e linhas 

infantis. As principais linhas de produtos conceituais são: Natura Chronos, Natura 

Fotoequilíbrio, Natura Ekos, Natura Naturé, Natura Faces, Natura TodoDia, Natura Amó, 

Natura Erva Doce, Natura Mamãe e Bebê, Natura Homem, Natura Kaiak, Natura Sr. N, 

e Natura Aquarela. 

 

Slogans: 

 

 
▪ “Beleza não tem idade”. (1984) 

▪ “Natura, verdade em cosmética”. (1989) 

▪ “Bem estar bem”. (2000 e atual) 

 

 

 

 
Evolução visual da marca: 
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Fig 1: Elaborada pelos autores 

 

 

 
Stekeholders 

 

Os stakeholders são todos os interessados em determinados projetos da empresa e 

são todos que determinam e influenciam de alguma forma os projetos da empresa. Os 

principais stakeholders são os chamados construtores da marca, colaboradores, 

consultores e consultoras, consumidores, fornecedores, comunidades fornecedoras, 

comunidades do entorno, governo e acionistas. 

A Natura preza pela qualidade de sua relação com os seus stakeholders, ela busca 

não só a satisfação do consumidor com a superação das expectativas, mas também de seus 

funcionários tratando-os como seus primeiros clientes. Com relação aos fornecedores, a 

empresa os vê como essenciais para a construção do modelo de negócios sustentável 

almejado pela marca. 

 

 
Mapa de stakeholders: 
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Fig 2: Elaborada pelos autores 

 
Comunicação e impacto em seus stakeholders: 

A Natura procura se comunicar da melhor forma possível com seus stakeholders 

e ter um relacionamento positivo entre eles. Entre seus consumidores e fornecedores este 

relacionamento se dá pela compra de insumos, investimento no desenvolvimento das 

cadeias produtivas de maior valor agregado, estimulando o aumento da capacidade 

técnica das competências dos parceiros através das capacitações, troca de conhecimento 

com outros produtores e formação de parcerias com outras empresas. 

Além disso, a empresa se preocupa em desenvolver programas de capacitação em 

relação à saúde, segurança, boas práticas de manejo e gestão administrativa 

organizacional. Cria novas oportunidades e parcerias comerciais, para a formação de uma 

rede de comunidades e troca de conhecimentos. 

Em relação às comunidades ao seu entorno, a Natura busca se comunicar com a 

promoção do desenvolvimento por meio do fortalecimento de lideranças e de instituições 

da sociedade civil e poder público, no desenvolvimento de ações coletivas, apoio na 

implementação de políticas públicas. As suas comunidades ao redor podemos citar 

Cajamar (SP), onde está localizado o espaço Cajamar, Jaraguá onde está localizado o 

espaço Nasp, Benevides, Marituba, Santa Bárbara e Santa Izabel e Mosqueiro. 

Para a Natura é essencial cultivar as relações, desenvolver dinâmicas e articular 

recursos atraindo cada vez mais novos stakeholders. Buscando sempre novas soluções 

criativas para todos os problemas, todas as soluções envolvem beleza, prazer e 

sustentabilidade, ou seja, momentos de beleza de momentos de prazer de momentos de 

prática de sustentabilidade. 



669 
 

Para atender todos os seus consumidores, a marca levou os produtos para novos 

ambientes, abrindo lojas, mostrando assim que seu consumidor é o centro de toda a 

estratégia. Sendo assim, a empresa busca oferecer para os consumidores a melhor 

experiência da marca, atendendo as necessidades de acesso e uso de produtos. Diante de 

um mundo em acelerada transformação, cresce a procura por praticidade, agilidade e 

conveniência. Esse consumidor também é mais exigente em relação a qualidade e preço, 

face à maior oferta de marcas e produtos. A empresa usa também a tecnologia, que é 

aliada da consultora para ganhar agilidade, aprofundar o relacionamento e ampliar as 

vendas. 

A Natura também mobilizou todos os colaboradores, as consultoras e parceiros 

para ampliar as relações em torno da causa da educação, quando criada, em 1995, a linha 

Crer para Ver. O lucro obtido na venda desses itens (como sacolas retornáveis, cadernos 

e lápis) é direcionado a projetos educação há duas décadas. A linha destina recursos para 

a melhoria da qualidade do ensino público que buscam a melhoria da educação pública. 

Assim como a Natura, as consultoras abrem mão de seu lucro na venda dos produtos e 

atuam como grandes divulgadoras da causa da educação. Os consumidores demonstram 

seu apoio ao adquirir os produtos, e a empresa oferece apoio por meio de sua estrutura 

operacional, realizando o gerenciamento e investimento desses recursos. 

Em 2010, o Instituto Natura passou a gerenciar e aplicar os recursos gerados com 

a venda de Crer para Ver, que, em 2015, geraram arrecadação recorde de R$ 19,5 milhões 

no Brasil e R$ 10,5 milhões nas Operações Internacionais. No Brasil, mais de 1,1 milhão 

de consultoras comercializaram ao menos um item da linha ao longo do ano, contribuindo 

para a causa. Com a visão de “criar condições para cidadãos formarem uma comunidade 

de aprendizagem”, o Instituto Natura acredita no poder transformador da educação e no 

papel central que ela deve ocupar no desenvolvimento de uma sociedade mais coesa e 

menos desigual. 

Sugestões – ações direcionadas aos stakeholders: 

Como apresentado tanto no primeiro trabalho como agora nesse, a percepção de 

valor da marca Natura, bem como o peso de suas ações referentes a sua cadeia própria de 

stakeholders, é bastante eficaz e completa. Isso diz muito da sua posição perfeita no 

mercado, no seu estupendo posicionamento, tanto quanto sua fatia de share e conquista 

diária de top of mind em relação do target. 

A marca apresentando grandes projetos sólidos, tanto socialmente quanto 

ambientalmente, com uma política RSE séria e reconhecida internacionalmente, 
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acompanhando as novas penetrações em segmentos não explorados no mercado 

anteriormente – e realmente realizando essas penetrações; não nos resta sugerir uma 

comunicação com os stakeholders baseada nas tendências do agora. Ou seja, nada mais 

do que aplicar uma tendência que amplifique mais ainda os canais de stakeholders. Isso 

será exemplificado mais abaixo. 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO PARA STEKEHOLDERS 

 

 
Fato: 

A Natura já é uma marca amplamente consolidada no mercado e 

internacionalmente, a ação de atrelar tendências do mercado e aplicálas ao seus 

stakeholders é uma forma de continuar seu trabalho, sem desequilibrá-lo, fortalecendo a 

relação com os mesmos. 

 

Problema: 

Ainda que muito completa e estruturada, a Natura pode investir em uma 

comunicação estrategicamente moldada com tendências, aplicadas na situação de cada 

stakeholder; o que pode contribuir para manter um bom relacionamento os mesmos, e 

melhorar sua comunicação, que pode ficar cada vez mais aberta e simplificada. 

Objetivo de marketing: 

Manter sua consolidação no mercado atual. 

 
Estratégia de marketing: 

Aplicar tendências que satisfaçam as necessidades comunicacionais de cada 

stakeholder em relação à Natura, fortalecendo o vínculo os mesmos. 

Objetivo de comunicação: 

Trazer à tona o que é primordial para cada stakeholder, tornando a marca mais 

empática e atenciosa. 

 
Estratégia de comunicação: 

Através de estratégias em relação à cada tendência, reafirmar a importância da 

relação dos stakeholders para a Natura. 
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Conceito estratégico: 

“Não importa qual papel você desempenha, você é importante para nós”. 

 
 

Público-alvo: 

Concorrentes, fornecedores, comunidade local e grupo de ativistas. 

Ações aplicadas aos stakeholders: 

 

 
Concorrentes: 

 

 
A maior força que os concorrentes têm em vantagem em relação à Natura, é maior 

tempo e maior share de mercado no quesito loja física. A tendência estratégica aplicada 

aqui, seria criar um “cheirinho próprio” para as lojas físicas, que fizessem com que o 

consumidor identificasse de imediato a loja e o produto Natura. Essa ainda é uma 

estratégia não explorada, e seria de muito valor perceptivo/sensorial para a empresa. 

Linkando com isso, criaríamos uma aba na barra principal do site oficial, para apresentar 

esse novo cheiro da Natura, explorando sua matéria-prima, de onde veio, quais seus 

benefícios, e porque ele está sendo implantando nas lojas físicas, para os consumidores. 

Uma forma de transparecer mais ainda o trabalho da marca, enfraquecendo a 

concorrência. 

 
Fornecedores: 

 

 
A aba de fornecedores da Natura é extremamente dificultosa de ser achada no site 

oficial, sendo mais fácil procurando pela busca orgânica do Google. Entendemos que isso 

seja visto como uma barreira de comunicação para a empresa. A tendência estratégica 

aplicada aqui, é a criação de uma aba facilitadora na barra principal do site, 

completamente organizada em um sistema com design mais moderno e informações 

simplificada. Algo que atraia mais o fornecedor, e não o desanime para se inscrever no 

programa de terceirização da empresa. 

 
Comunidade local: 

A relação com Cajamar, Franco da Rocha, Itapecerica da Serra e Benevides é 

extremamente estreita, pois a empresa precisa da comunidade para realizar suas ações, 
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pela sua matéria-prima, exigindo uma grande escala com mais de uma empresa e obtendo 

mais produtos adquirindo novos compradores. Porém, tudo tem de ser extremamente bem 

pensado, para não gerar desequilíbrio, tanto da matériaprima, quanto da população local. 

Pensando nessa relação da população local com a Natura, podemos aplicar a tendência 

dos aplicativos como plataformas de comunicação. A criação de um aplicativo, que 

funcionará tanto como app para smartphone, tanto no modo web, disponibilizará abas de 

comunicação para a população local em relação à Natura. Isso ajudará no processo de 

impasses e barreiras, estreitando o vínculo. Lá terá espaço para serem relatados 

problemas, dar sugestões e depoimentos. Um espaço aberto ao diálogo. Diariamente os 

problemas mais graves serão detectados para serem resolvidos, e semanalmente será feita 

uma roda aberta para serem discutidas sugestões e reclamações. Uma forma de atuar em 

comunidade, aplicando tendências. 

 
Grupos ativistas: 

Os grupos de ativistas atuam como representantes dos interesses sociais ante as 

organizações. Em relação a Natura, são uma importante chave para manter cobranças 

sobre a empresa, muito além das feitas pelos investidores ativistas, que se concentram em 

exigir do CEO e do conselho de administração a valorização dos papéis da companhia. 

Hoje conseguem propagar seu ruído de mensagem pela internet, e fazem dela sua aliada. 

Não vimos nenhum espaço destinado a eles pela Natura, apesar da empresa ser 

extremamente responsável social e ambientalmente, sempre existem cobranças, e é 

importante manter o grupo por perto, pois isso demonstra atenção, além de tudo 

transparência. 

A tendência estratégica aplicada aqui, será o estilo de gamification, ligado à barra 

principal do site oficial da Natural. Essa aba na barra principal abordará em gamification, 

com o tema Floresta Amazônia, os principais assuntos dos grupos ativistas, 

disponibilizará dados, documentários realizados pela Natura e relatórios anuais. Também 

será criado um mural, onde a pessoa poderá desenhar com o mouse ou deixar uma 

mensagem sobre o que ela deseja para um mundo melhor. Esse mural ficará mostrando 

todos as mensagens e desenhos em tempo real, e será postado também no Facebook, como 

ação, linkando a nova aba dos grupos ativistas no site oficial. 

 
 

Matriz wave 
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Ao final desse artigo científico, podemos analisar que a Natura 

conseguiu conquistar um posicionamento bem elevado, por conta da 

qualidade de seus produtos e o conceito imposto pela marca. Vimos que a 

empresa se empenha em realizar grandes e importantes projetos sociais e 

ambientais, levando extremamente à sério sua política RSE. 

Esse artigo nos fez perceber o quanto a empresa se preocupa com seus 

produtos e respeita seus consumidores, sendo o mais transparente possível 

em relação à produção e tecnologia. Além de satisfazer os consumidores, a 

marca visa ter um ótimo relacionamento com seus stakeholders, objetivando 

assim uma entrega final satisfatória. Fica claro então, que para a Natura, o 

relacionamento é essencial para atrair novos stakeholders. 

Sugerimos que para ampliar ainda mais seu campo de stakeholders, a 

marca aplicasse tendências atuais nos canais mais carentes de comunicação, 

continuando seu trabalho sem que haja um desequilíbrio, fazendo com que 

aumentassem o fortalecimento de sua relação com eles. Preferimos trabalhar 

com os stakeholders que realmente precisavam dessa ampliação, por conta da 

saturação de trabalhos envolvidos com stakeholders primários. Desse modo, 

acreditamos que possamos conseguir achar um balanço também na 

comunicação com stakeholders, sem prejudicar nenhum dos envolvidos na 

cadeia, envolvendo todos de uma maneira geral. A ideia de importância é 

holística, e assim pensamos que todos estão sendo abraçados pela marca, que 

tem essa premissa em seu DNA. 
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Resumo 

O trabalho foi pensado para atender a demanda de empreendedorismo que apresenta o 

mercado brasileiro. Pensando nisso, com pesquisas quantitativas e qualitativas será 

possível perceber a viabilidade de introdução do produto "Cuca" no mercado, assim como 

a abertura de cafés coloniais em São Paulo. 

 
Palavras-chave: produtos-coloniais, São Paulo, Cuca. 

 
 

Introdução 

Para esse projeto, foi elaborado o seguinte problema central de pesquisa: Qual o 

grau de aceitação de produtos coloniais do sul do Brasil na região central de São Paulo? 

 
Justificativa: 

Para a elaboração da pesquisa em questão, foi observado que seria mais 

interessante trabalhar com algo concreto, com a tendência em analisar a possibilidade da 

criação de uma opção de negócio na cidade de São Paulo. A iniciativa em questão de 

conhecimento dessa possibilidade vem de uma das integrantes do grupo. Porém, o que 

torna interessante o diagnóstico e toda elaboração de material é o fato da disposição do 

grupo como um todo em abraçar o projeto. Pela particularidade e vivência de cada 

integrante é possível chegar ao resultado da principal motivação e curiosidade: a 

possibilidade de se aventurar pelo universo empreendedor de São Paulo. 

 
Objetivos: 

É tido como objetivo geral de pesquisa analisar a tentativa de entendimento do 

grau de aceitação de um produto específico (cuca – tradicional bolo alemão) na região 

mailto:helomondinisouza@hotmail.com
mailto:hellen_alveslima15@hotmail.com
mailto:nataliasouzanascimento123@gmail.com
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segmentada estabelecida. Os objetivos específicos que somados acrescentarão ao objetivo 

geral são: 

 

1. Identificar o perfil dos consumidores 

 
2. Observar o grau de experiência com produtos coloniais de clientes potenciais 

 
3. Entender o nível de curiosidade quanto a novidades gastronômicas dos 

consumidores 

 

Decisão de tipos de pesquisa 

 
Foi decidido adotar a metáfora de um funil para estabelecer os tipos de pesquisa 

envolvidos. Em primeiro plano (boca do funil) uma noção geral de conteúdo é adquirida 

para então afunilar resultados (bico do funil) e partir para entender o que é dito a respeito 

de forma mais específica. Para isso: 

 

1. Pesquisa quantitativa: questionário com perguntas fechadas, adotando a técnica 

likert (elaboração de assertivas e o grau de concordância e discordâncias entre elas). 

 

2. Pesquisa qualitativa: questionário com perguntas abertas, adotando técnicas de 

um focus group para analisar a percepção/ experiência com o produto. 

 

Decisão de fontes de dados: 

 
Os dados irão dispor de elaboração de fontes primárias, no qual serão constituídos 

pelo grupo. Decisão de mensuração: Medição de resultados por meio de análise dos 

questionários. Decisão de amostragem: Amostragem por conveniência, argumentação 

feita a partir da facilidade ao acesso das pessoas escolhidas. 

 

Resultados: 

 
Os principais resultados esperados estão relacionados ao sucesso da 

emplementação do produto na cidade de São Paulo. Alinhado a esse retorno, será possível 

mapear o resultado positivo para outros produtos. 

 

Em relação à primeira pesquisa qualitativa obtivemos resultados surpreendentes. 

A aceitação no público foi alta e as notas para a qualidade do produto cuca maioria de 8 
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a 10. Algumas palavras como tradição, amor e família foram relacionadas ao produto nos 

guiando para a pesquisa quantitativa. Com ela foi possível atingir os resultados esperados 

e confirmar a viabilidade da abertura de negócio do café colonial. 

 

Para a segunda etapa do projeto, o questionário de perguntas quantitativas nos 

direcionou mais uma vez para o sucesso do produto. Foi percebido o baixo conhecimento 

da cuca pelos paulistanos, o que transforma essa situação em uma oportunidade de 

investimento. Além disso, grande quantidade de pessoas se mostrou disposta à 

experimentação. 

 
Considerações finais: 

São Paulo é de fato uma cidade miscigenada. É fácil de constatar esse fato ao 

analisar o conteúdo disponível na web, livros a respeito e também a existência do Museu 

da Imigração do Estado de São Paulo com um acervo rico em dados para confirmar tal 

afirmativa. 

 

Sendo uma cidade complexa, há o interesse pela novidade e experimentação desta. 

A facilidade em lidar com o diferente e o inesperado é grande se comparada a regiões 

menores do Brasil ou do próprio estado de São Paulo. 

 

Com isso em mente, é de grande valor o estudo da inserção de uma nova cultura 

(alemã) na vivência de outra. Dentre as atividades do cotidiano de uma sociedade, foi 

escolhido analisar o aspecto gastronômico, uma vez que é possível analisar por 

observação o aumento de diferentes estabelecimentos que trazem riqueza gastronômica 

de outros lugares na cidade de São Paulo. Assim, o contexto do produto em questão para 

análise é proveniente da cultura alemã, que teve intensa influência no Sul do Brasil pela 

questão da imigração. Na região citada, além do destaque para as atividades turísticas, a 

gastronomia tem grande destaque. 

 

Para a pesquisa em questão, temos tendência em relacionar com o tema de 

comportamento do consumidor, mas ainda enxergando valor na pesquisa de produto. 
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Referências bibliográficas: 

 
Para analisar o engajamento das pessoas com o tema de gastronomia em São 

Paulo, foi escolhida como fonte a página: http://vejasp.abril.com.br/comida-bebida/ 

 

Ao constatar o tema como atrativo, foi buscado comprovar a afirmação da cidade 

de São Paulo como um lugar que dispõe de interessantes elementos gastronômicos com 

o link: http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/gastronomia/4539-copa-e-cozinha 

 

Ainda assim, o seguinte artigo indica a crescente preocupação com a alimentação 

em relação aos produtos industrializados consumidos: 

 

1. Mudanças dos hábitos alimentares provocados pela industrialização e o impacto 

sobre a saúde do brasileiro 

 

www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6138/tde-17012013-093612/.../Bartira.pdf 

 
Como conclusão, a proposta do produto colonial sendo algo caseiro indica um 

possível sucesso, visto no artigo: http://www2.uefs.br:8081/cer/wp- 

content/uploads/FRANCA_Fabiana.pdf 

http://vejasp.abril.com.br/comida-bebida/
http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/gastronomia/4539-copa-e-cozinha
http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/gastronomia/4539-copa-e-cozinha
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6138/tde-17012013-093612/.../Bartira.pdf
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Resumo 

O objetivo central do trabalho proposto é a aprendizagem, a partir dos métodos 

escolhidos, a fim de obter experiência e conhecimento na disciplina História da Arte 

Contemporânea, cursada no quinto semestre do curso Publicidade e Propaganda. Propõe- 

se a percepção, análise e interpretação e fundamentação da obra “Mulher em frente ao 

espelho”, do pintor Pablo Picasso, para desenvolver uma proposta criativa a partir da 

leitura visual. Nesse caso a proposta criativa usou a embalagem de um perfume como 

meio. 

 
PALAVRAS-CHAVE: História da arte; Pablo Picasso; “Mulher em frente ao espelho”; 

Embalagem. 

 
Introdução 

A pintura “Mulher em frente ao espelho”, de Pablo Picasso, é uma obra moderna 

com um tema atemporal. Esta obra foi apresentada em 1932, participando do movimento 

cubista. A partir da leitura e análise da obra, movimento artístico da obra, contextos, valor 

e influência percebida, o grupo propõe a criação de um perfume para a marca O Boticário, 

e uma embalagem inspirada na pintura. 

 
Justificativa 

A obra “Mulher em frente ao espelho” é uma temática muito trabalhada por outros 

artistas e fotógrafos, porém a forma como Picasso a retrata é singular, com a mulher diante 

do espelho sendo ela “duas”, as curvas para delinear a figura da mulher, as formas 

mailto:sofia.abujamra@gmail.com
mailto:caastro@me.com
mailto:natachawommer@hotmail.com
mailto:nahjonck@gmail.com
mailto:paloma.picarone@hotmail.com
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geométricas ao fundo contrastando com a figura, e a “bipolaridade” do quadro, a vaidade 

feminina, o “ver e ser visto”, que nesse caso pode indicar segredos, o que nos instigou a 

associar essa imagem com uma marca de perfume e propormos a embalagem com 

referencia à obra escolhida. 

Objetivo 

A partir da leitura visual da obra de arte, da identificação do tema, da compreensão 

do contexto da obra, fazer uma proposta contemporânea para um produto ou marca, nesse 

caso o Boticário. 

Pablo Picasso retrata a sua amante, chamada Marie-Thérèse Walter, na obra 

“Mulher em frente ao espelho”. Nesta pintura, Picasso utilizou formas, cores e símbolos 

para demonstrar os diferentes pontos de vista em que a via e, ao mesmo tempo, como ela 

via a si mesma. O objetivo da obra é retratar a imagem da vaidade da tal mulher. Dessa 

leitura foi feita a associação com o perfume e a embalagem do perfume 

 
Métodos/Técnicas Utilizadas 

A metodologia de leitura da imagem segue os passos de Robert Willian Ott e a 

análise visual recorre à sintaxe da linguagem visual a partir de Donis A. Dondis. Na 

fundamentação proposta por Ott, consideramos aqui a pesquisa sobre os dados da obra, 

sobre o artista e contexto no qual a obra foi realizada. 

Resultados 

A partir da análise da obra “Mulher em Frente ao Espelho”, propomos a criação 

de um perfume, para a marca O Boticário, com uma fragrância delicada, porém marcante 

onde o frasco será desenhado com traços bem definidos, lados assimétricos e cores 

vibrantes. Sua embalagem terá uma ilustração a partir da obra “Mulher Em Frente ao 

Espelho” e utilizará material espelhado. O frasco do perfume apresentará várias arestas, 

remetendo à obra em questão, assim quando a consumidora for utilizá-lo, conseguirá se 

olhar de diferentes ângulos. 
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Proposta da embalagem: 
 

 
 

Considerações Finais 

O universo feminino é um oceano de mistérios e beleza, ninguém melhor do que 

elas mesmas para desvendar e compreender seus segredos, medos e anseios. Ao olharmos 

uma mulher, nem sempre a enxergamos como ela realmente é, pois elas possuem diversas 

facetas, são capazes de se transformar, assumem papeis e posturas perante a sociedade. 

Ao vermos uma mulher em frente ao espelho, não é possível constatar nada além de sua 

imagem que fora projetada através do mesmo, no entanto esta mesma mulher confronta- 

se com esta imagem, seu interior, “lados” e tudo o que a fez ser aquele ser, através de uma 

percepção única e íntima que está fora do alcance e entendimento de qualquer um. 

O projeto proposto tem exatamente este objetivo, apresentar todos os lados de uma 

mulher, de uma forma delicada, as suas fases e faces. 
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Resumo 

Este estudo analisa as práticas de consumo relativas ao estilo vintage48, uma tendência de 

moda baseada em roupas de caráter antigo usadas em outras décadas, aderida 

especificamente por grupos de uma subcultura que se inspiram no revivalismo de culturas 

passadas, conhecidos como yuccie49 e hipster50 da geração millenium4, assim conseguem 
se diferenciar e ter um estilo exclusivo ao contrário das pessoas “normais” que seguem 

uma cultura conhecida como mainstream5. O texto se concentra na ligação da tendência 

vintage com as noções de utopia, no Cultural Revival e como as marcas fashion devem 
seguir com essa tendência que a cada dia obtém mais e mais seguidores. Utilizando obras 

em que se abordam o tema, o estudo reflete o desenvolvimento dessa tendência que apela 
ao passado e que revela uma parcial preocupação com a reutilização de uma maneira 

geral, mostrando assim uma inclinação ecológica no hábito de consumo. 
 

Palavras-chave: Vintage; Yuccie; Hipster; Trend; Cultura Revival. 

 
 

Introdução 

O objeto de pesquisa será composto por campanhas de marcas que estão se 

aproveitando dessa nova tendência e utilizando o Retrô para se impor no mercado. Além 

desses tópicos acima descritos, analisaremos também os brechós vintage onde seguem a 

risca essa tendência mundial. Ao realizar este projeto de pesquisa, o problema proposto 

é: O que vem a ser essa nova tendência global e como se aproximar desses novos 

consumidores? 

 

48 Vintage é um estilo de vida e moda retrógrada, uma recuperação de estilos das décadas de 1920, 1930, 1940, 1950 e 1960 
Disponivel em< https://pt.wikipedia.org/wiki/Vintage_(moda) > acessado em> 5/ 03/2017 

49 Yuccies, assim como os hipsters, são pessoas nascidas entre 1980 e 2000 que, depois da grande recessão econômica que assola o 

mundo desde 2008, abandonaram as profissões clássicas para se dedicar a algo inédito, como uma startup ou a invenção de um 

aplicativo, ou que lhes dê prazer, como virar artista plástico ou dono de uma rede de food trucks. Mas diferem dos hipsters em dois 

pontos: nasceram num meio abastado e querem fazer muita grana, com seus novos trabalhos criativos e suas “paixões”. Não gostariam 
de ser reconhecidos por suas contas bancárias, mas pela relação que têm com sua criatividade. Assim, mantêm seu status quo de bem- 

nascidos e todas as formosuras que o dinheiro pode lhes prover. Disponível em: < http://gq.globo.com/Colunas/Bruno- 

Astuto/noticia/2015/08/yuccies-saiba-quem-sao-os-jovens-da-nova-tribo-da-geracao-millennial.html > acessado em: 05/03/2017 
50 Hipsters ouvem vinis antigos; yuccies, o Spotify. Hipsters andam de bike; yuccies, de Uber. Hipsters trabalham como músicos ou 

freelancers; yuccies desenvolvem conteúdos para sites, aplicativos e vlogs. Hipsters viajam para festivais alternativos; yuccies para 

apartamentos escolhidos a dedo no Airbnb. Hipsters vestem camisa xadrez de lenhador; yuccies, suéter largo, óculos redondos, e têm 

o cinismo do privilégio, ou seja, seu desprezo pelas convenções sociais só pode ser superado por sua capacidade – financeira e 

educacional – de viver sem elas. Disponível em: < http://gq.globo.com/Colunas/Bruno-Astuto/noticia/2015/08/yuccies-saiba-quem- 

sao-os-jovens-da-nova-tribo-da-geracao-millennial.html > acessado em: 05/03/2017 
4 A geração ‘Millennials’ é o termo usado para categorizar os indivíduos que nasceram entre 1980 e 2000. Os ‘Millennials’ nasceram 

na era dos equipamentos eletrônicos, do crescimento rápido do ‘online’ e do mundo das redes sociais. Desde pequenos, criaram uma 

relação íntima com as novas tecnologias e dominam a internet como ninguém. Disponível em: < 

http://saldopositivo.cgd.pt/empresas/abc-do-empresario-o-que-e-a-geracao-millennials/ > acessado em: 09/03/2017 
5 O termo mainstream inclui tudo que diz respeito a cultura popular, e é disseminado principalmente pelos meios de comunicação 

em massa. Muitas vezes é também usado como termo pejorativo para algo que "está na moda". O contrário do Mainstream seria 
chamado de contracultura, Underground ou Hipster, ou seja, o que não está ao alcance do grande público, sendo restrito a cenas 

locais ou públicos restritos. Disponível em < https://pt.wikipedia.org/wiki/Mainstream > acessado em> 05/03/2017 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Moda_na_d%C3%A9cada_de_1920
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Como este tema é muito abordado em um âmbito europeu, as hipóteses que 

podemos concluir por meio de teses e livros que dissertam sobre esse tema são que os 

millennials, estão sempre em busca de uma realidade diferente do presente e daquela que 

se pressupõe algo de melhor. O vintage assenta este fenômeno pois visa através da 

apologia do passado, reproduzir algo que considera ser uma época de excelência e assim 

escapar ao caos da contemporaneidade. 

Além de estar associada a defesa de valores sociais referentes ao consumismo da 

atualidade e a outra que está principalmente associada a moda e a aparência focada em 

uma nostalgia superficial pela qualidade e exclusividade de outra década. No entanto, 

vemos que as ideias e fontes de inspiração são aplicadas para ambas as situações, sendo 

que a maioria dos seus seguidores desejam continuar o legado cultural de seus 

antecessores, enquanto outros apenas admiram o estilo e os produtos fabricados no 

passado. Porém o que podemos analisar é sempre o fato de tentativa de se destacar na 

sociedade por meio de exclusividade e apresentar um exterior cool. 

 

Desevolvimento 

 
Metodologicamente, este trabalho foi desenvolvido com base em uma 

diversificada e minuciosa pesquisa bibliográfica. Os livros e teses escolhidas para leitura 

e consulta foram determinantes no processo de construção de conteúdo e no 

desenvolvimento das questões levantadas. 

 

A terceira etapa de construção deste estudo compreende a aplicação de uma 

pesquisa online, com perguntas abertas e fechadas, de múltipla escolha, com foco na 

percepção de jovens do sexo feminino e masculino com 18 até 30 anos, de todas as regiões 

do país. 

 

Segundo Marconi e Lakatos (2010, p.14), para esquematizar um texto e evidenciar 

uma estrutura redacional faz-se necessária uma análise temática individual, que “permite 

maior compreensão do texto, fazendo emergir a ideia central e as secundárias, as unidades 

e as subunidades do pensamento e sua correlação e a forma pela qual esta se dá.” As 

autoras concluem que o método é “o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, 

com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e 

verdadeiros – traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando decisões.” 
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A fim de buscar argumentos sólidos para compor o referencial teórico, foi feita 

uma apuração sociohistórica das transformações modernas e pós-modernas e sua 

influência no cotidiano da população e nos conceitos institucionais que regem a 

sociedade. 

 

Estudos existentes ligam o vintage com autenticidade, exclusividade, nostalgia e 

identidade. O estilo abordado implementa a cultura de consumo, ignorando os produtores 

fast-fashion, vestindo roupas antigas para criar identidades "autênticas". Percebemos que 

não existe uma única década exclusiva escolhida para essa tendência, como é uma prática 

adotada por grupos de subcultura, vemos que se misturam décadas e tendências passadas 

para criarem assim um estilo único. Porém atualmente vemos um maior aumento na 

reutilização de peças dos anos 80 nas araras de Brechós famosos e por releitura de marcas 

famosas, como Gucci e Prada. 

 

Outro ponto importante é a analise comportamental de consumidores dessa 

tendência, onde vemos pelo termo “utopia” criado por Thomas More (1478-1535) na sua 

obra, o vintage pode ser encarado como uma tendência utópica no sentido em que parte 

dela é uma busca de uma realidade diferente do presente e daquela que se pressupõe algo 

de melhor. O vintage assenta este fenômeno pois visa através da apologia do passado, 

reproduzir algo que considera ser uma época de excelência e assim escapar ao caos da 

contemporaneidade. De acordo com os livros e teses utilizados nesse projeto, percebemos 

que quem adere a esta tendência procura voltar ao passado, algo que se revela impossível 

e inatingível. 

 

Atualmente percebemos que, o vintage possui duas faces principais, uma é 

associada a defesa de valores sociais referentes ao consumismo da atualidade e a outra 

que está principalmente associada a moda e a aparência focada em uma nostalgia 

superficial pela qualidade e exclusividade de outra década. No entanto, vemos que as 

ideias e fontes de inspiração são aplicadas para ambas as situações, sendo que a maioria 

dos seus seguidores desejam continuar o legado cultural de seus antecessores, enquanto 

outros apenas admiram o estilo e os produtos fabricados no passado. 

 

Dessa forma, o método escolhido de investigação foi a pesquisa descritiva 

qualitativa e exploratória. O perfil estipulado incluiu jovens do sexo feminino e 

masculino, de 18 a 30 anos, de qualquer região do país, que são adeptos ao estilo de vida 
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que o estilo vintage propõe. Essa opção de estudo garantiu um conhecimento mais 

abrangente sobre a percepção do tema no mercado brasileiro. A pesquisa descritiva 

proporciona um rico conteúdo baseado em opiniões, expectativas e percepções nas futuras 

entrevistas, assim como a pesquisa qualitativa aborda questões mais significativas 

relacionadas à atitude dos jovens. Há diversas teorias existentes argumentando sobre 

consumo, moda e subcultura, porém não podem explicar completamente as práticas dessa 

tendência. Portanto, tem-se uma pesquisa exploratória sobre o comportamento 

relacionado a esta tendência nos jovens brasileiros. 

 

Conclusão 

 
Analisando essa crescente inclinação para o Vintage e o Retrô nas araras de 

Brechós famosos (tanto nacionais ou internacionais) e de lojas de marcas de fast-fashion, 

vemos que esta é uma tendência que está ocupando uma alta fatia de marcado no século 

XXI. Percebemos que essa inclinação sempre existiu na mente da população, porém 

atualmente isso está se destacando mais e mais em revistas de moda, filmes, séries e 

música, que estão resgatando esse conceito do antigo para ter um ar de cool e exclusivo. 

 

Vemos também que esta é uma tendência considerada focada na “utopia” de 

décadas passadas, onde quem adere ao vintage tem a imagem de que o antigo é sempre 

melhor que o atual, sempre mostrando um descontentamento com o momento presente. 

Isso é uma inclinação de pensamento da sociedade que sempre existiu, onde foca em uma 

fuga da realidade atual para buscar um lugar idealizado que se encontra presente na mente 

do consumidor, que na verdade não existe. Porém se levado ao exagero, pode causar 

malefícios ao psicológico do consumidor pois essa “volta no tempo” é impossível e 

inatingível. 

 

Essa tendência porém, possui um grande beneficio em relação ao meio ambiente, 

pois prega a reutilização de peças de vestuário antigas, onde se dá uma inclinação ao 

movimento sustentavel que está em alta na sociedade nos dias de hoje. 

 

Em relação aos consumidores dessa tendência, podemos concluir que essa geração 

busca um alivio do caos da contemporaneidade que somente o estilo de vida das décadas 

passadas podem oferecer. A distância e nostalgia fornecem segurança e refúgio da dupla 
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carga de tentar decidir quem ser na atualidade, onde se fundem os passatempos do passado 

com o amor da nostalgia de hoje 
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Resumo 

Carregando a Khafira1 no pescoço como um sinal de luta, jovens refugiados da guerra 

entre Israel e Palestina trabalham com a culinária árabe na região do Bixiga, em São 

Paulo. Os rapazes - que tem no máximo 30 anos - não possuem estabilidade financeira, 

casa ou carro no Brasil e anseiam todos os dias pela volta aos seus países de origem e o 

reencontro com suas famílias. A partir de breves entrevistas realizadas, analisaremos as 

condições enfrentadas por eles e a dificuldade de encontrar estabilidade em um país onde 

não possuem nada além deles mesmos. 

Palavras-chave: guerra; palestina; reinserção; refugiados. 

 

 
A DIFICULDADE DA REINSERÇÃO SOCIAL DO REFUGIADO DE 

GUERRA NO BRASIL 

Na noite de São Paulo no bairro do Bixiga, um lugar chama a atenção de quem 

passa pela calçada. Com fila para entrar, o bar Al Janiah possui dois andares – 

completamente lotados –, música animada e muita história para contar. No cardápio, 

encontramos variedades de lanches, drinks e tira-gostos típicos da culinária árabe. Os 

cozinheiros, garçons e baristas encontram-se todos em situação semelhante: a tentativa 

de uma vida melhor longe da Palestina, região que está – cada vez mais – sendo tomada 

por Israel à força. 

Khaled Raasen, um dos trabalhadores do Al Janiah, veste a Khafira1 como sinal 

de luta e amor por sua terra natal e nos expõe sua realidade com muita timidez. O jovem 

sírio de apenas 23 anos desceu no aeroporto de Guarulhos em fevereiro de 2014 após a 

súplica de sua mãe para que não retornasse à Síria, país que tenta bravamente resistir aos 

ataques de Israel. Situação que molda todos os dias histórias como a da família de Khaled, 

onde se foi determinada uma separação sem previsão de retorno. Seu pai está refugiado 

na Grécia e sua 

mailto:larissagama@live.com
mailto:lldametto96@hotmail.com
mailto:marina.iskw@gmail.com
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mãe no Líbano com seus dois irmãos, enquanto ele busca no Brasil melhores 

condições para que um dia possa retornar a ver seus familiares. 

Khaled estudava Direito, queria tornar-se advogado. Quando questionado se 

gostaria de continuar seus estudos ele afirma que sim, mas antes pretende reorganizar 

suas idéias. Sua família espera pela chegada do pai na região da Europa, pois possuem 

planos de reencontrá-lo e recomeçarem a vida por lá. 

Atualmente o jovem possui um RG com validade de cinco anos e conta que, apesar 

da boa receptividade dos brasileiros e facilidade de fazer a documentação de cidadania, o 

Brasil não é sua casa. No Brasil ele não possui boas condições, não tem casa, carro ou 

familiares. Na região da Bela Cintra, ele divide moradia com outros refugiados, pessoas 

que se unem para dar suporte e força um para o outro. 

Patricia Soubhia diz: 

 
“Eles são muito bem aceitos pelos brasileiros, mas eles 

não têm nada aqui. Eles têm um trabalho juntos e só. É muito 

pouco. Não tem família, não tem estudo, não tem casa. Os 

palestinos são muito apegados a terra. Eles sentem muita falta da 

terra. Eles querem voltar, eles têm necessidade de voltar para a 

Palestina, mas Israel não permite. É a constante reclamação que 

eu escuto: não posso entrar no meu país. “ 



692 
 

 

 
 

 

Figura 01. Khaled Raasen. Refugiado Sírio. Figura 02. Khaled Raasen. Refugiado Sírio. 

Durante toda a entrevista de Khaled, Patrícia Soubhia, de 37 anos, o chama de 

Habib2 e pergunta se está tudo bem, encorajando-o continuar a contar sobre sua maior 

tristeza. Patrícia é um apoio para os refugiados do bar Al Janiah, conhece e conversa com 

todos eles, tentando sempre ajudar com o que pode. Neta de imigrantes palestinos, carrega 

consigo o orgulho de ter sangue árabe correndo em suas veias. 

Patrícia fala sobre a guerra entre Israel e Palestina com muito pesar. Ela conta que 

Israel está tomada pelo povo judaico, povo que pretende "limpar" todos os árabes 

muçulmanos do território Palestino. Alguns países dos Emirados Árabes já possuem um 

tratado para impedir a entrada de muçulmanos, como é o caso de Dubai. Ela relata que 

alguns dos "meninos" - maneira carinhosa como chama seus amigos refugiados - tentaram 

ir para o Líbano há alguns meses a fim de visitar suas famílias e foram barrados em Dubai 

apenas por terem passaporte palestino. Nervosa, ela diz que eles passaram três dias presos 

no aeroporto até serem deportados de volta ao Brasil. 

 
 

Habib2: tradução para “amigo”. 
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Patricia Soubhia diz: 

 
"Os judeus estão fazendo o papel de Hitler com os 

árabes. Eles querem fazer uma limpeza étnica e estão tirando 

todo mundo da Palestina. [...] Alguns meninos receberam a 

notificação para saírem de suas casas de madrugada e logo de 

manhã já tinha um trator do lado de fora para tirá-los à força. 

[...] A situação deles é muito maior do que a gente vê ou 

imagina." 
 

 

 

 

Figura 3. Patrícia Soubhia. Figura 4. Patrícia Soubhia. 
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Figura 5. Patrícia e Khaled. Figura 6. Saudações aos refugiados. 
 
 

Figura 7. Mural de fotos da luta palestina. Figura 8. Clientes na cozinha do Al Janiah. 

 
CONCLUSÃO 

A partir de breves entrevistas foram analisadas as dificuldades enfrentadas por 

refugiados de guerra no Brasil, a fim de compreender como tais circunstâncias 

interferem na reinserção dos mesmos tanto no âmbito social quanto financeiro. 

O Brasil é um grande facilitador para refugiados palestinos e busca tornar o mais 

acessível possível a retirada de documentos de cidadania legal com data de validade, 

mas em contrapartida este é o único auxílio que lhes é oferecido. Mesmo os brasileiros 

sendo muito receptivos à reinserção de refugiados no meio de trabalho, não é uma 

preocupação nacional e os mesmos estão por conta própria assim que desembarcam no 

país. 

Como metodologia de pesquisa, foram realizadas entrevistas informais a fim de 

tornar o diálogo o mais confortável possível para os participantes. O registro foi feito 
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com uma câmera Canon T5i com utilização de Flash Canon 600ex RT e lente de 50mm, 

e os diálogos foram gravados com um gravador Zoom H6. 

Observou-se que refugiados no Brasil tem sua história muitas vezes interpretada 

de forma errônea, onde entende-se que o mesmo pretende estabelecer uma vida no país 

deixando para trás família, estudos e estabilidade, quando a realidade é que muitos 

anseiam pelo retorno à sua terra natal. 
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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo enfatizar e apresentar a pintura étnica africana como 

construção da autoestima e descobrimento da própria negritude, como um agente de 

identificação pessoal e social. Essa identificação é necessária não apenas para 

autoconhecimento, mas para criar um elo com um berço a muito tempo abandonado por 

seus ancestrais a força, causando uma alienação cultural de sua própria origem e povo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Negritude; Ancestralidade; Pintura étnica; Cultura; 

identificação. 

 
 

ENSAIO: 
 

 

Retrato I Retrato II 
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Retrato VII Retrato VIII 

  

Retrato IV Retrato X 



699 
 

Antropocentrismo contemporâneo 

Ricardo FUJIHARA 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

Aluno: Ricardo Izumi Souza Fujihara E-mail: fujihararic@gmail.com 

Orientador: Keller Regina Viotto Duarte 

 

RESUMO 

 

A série de fotos “Antropocentrismo contemporâneo” tem como ideal refletir os 

conceitos internos do ser humano, o vazio da alma, a individualidade, o foco no “eu” e 

no “agora”. A série de retratos trata da forma como os indivíduos estão se relacionando 

na atual sociedade / comunidade. Temos como foco sempre o eu, sempre queremos algo 

em troca do que fazemos, nada é feito de bom grado. E é exatamente essa sociedade 

doente e focada em sua subjetividade que abordo. Nas fotos a seguir, encontraremos o 

vazio presente em todas as fotografias, a busca por algo, o enclausuramento e o vazio, 

como tenho ressaltado em toda a introdução ao trabalho do ensaio fotográfico. 

 

PALAVRAS-CHAVE: sujeito; subjetividade; antropocentrismo; individualidade; 

contemporâneo. 
 

 

descaso alheio melodrama individual 

 
 

olhos: entrada para a alma 
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monotonia pessoal 
subjetividade intrínseca 
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RESUMO 

Com base em uma proposta de trabalho, na qual usaríamos de conceitos e estéticas 

referentes ao Art Noveau em campanhas publicitárias atuais, escolhemos a marca 

Levi’s. Como cenário, escolhemos o prédio de Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

da Universidade de São Paulo, na rua Maranhão, por ter uma arquitetura semelhante às 

características de construção do Art Noveau. O ensaio fotográfico usou como conceito 

o jeans, por ser uma moda relativamente nova, justaposto com as características 

antigas do Art Noveau. 

PALAVRAS-CHAVE: Art Noveau; Arquitetura; Publicidade; campanha publicitária; 
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RESUMO 

 

O editorial “Black and Proud” tem como intuito tirar o papel do negro como coadjuvante 

e colocá-lo como protagonista de um movimento, a moda. O editorial recebe este nome 

para ressaltar o orgulho de ser negro, e o orgulho de causar a representatividade na 

mídia. Por meio deste, mostro que não basta a inclusão do negro nas campanhas do 

nicho de moda, mas também a inserção e exaltação de sua cultura. No editorial, mostro 

a força e os movimentos dos mesmos. Quero também, por meio deste editorial, mostrar 

como as agências tratam, em sua maioria, os modelos negros, que são chamados para 

preencher uma cota definida por lei, mas tal cota não garante a inserção do mesmo na 

campanha. Por fim, quereo mostrar por meio do Black and Proud, as batalhas 

enfrentadas por eles todos os dias e a representação midiática que é necessária nos dias 

atuais. 

 
PALAVRAS-CHAVE: negro; moda; representatividade; editorial. 

 

 

três triplo 
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RESUMO 

 

A proposta do trabalho era produzir duas fotos para uma campanha publicitária de uma 

‘Lovemark’, usando as técnicas de fotografia aprendidas em sala de aula. A marca 

escolhida foi Starbucks. Pensando na essência da marca que é ser muito além de um 

café, mas sim ser o terceiro lugar do consumidor passar o tempo (além da casa e 

trabalho), buscamos trazer elementos que representassem esse conceito. As técnicas 

utilizadas foram o uso de cartolinas, os recipientes para café (copo e xícara com pires), 

o uso de gelo seco para fazer a fumaça (fotografia 1) e o pó de café espalhado (fotografia 

2). O conceito criativo consistia no café como símbolo do início de um dia. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Starbucks; revista; fotografia. 

 
 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 
 
 

 

A arte principal da campanha utiliza a luz 

relativa para o efeito de amanhecer do dia, com o café 

simbolizando o recomeço. 

Arte aplicada em página dupla 

mailto:santos.biancacs@gmail.com
mailto:ericabaesso@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/3767148552913719
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A arte utiliza a estrutura circular do pires para 

mostrar o conceito de ciclo, traduzindo a ideia do café 

como o início do ciclo do dia. 

Arte aplicada em ¼ da revista 
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Elementos constitutivos da imagem 

Bianca Ramos MENEZES 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

Aluno: Bianca Ramos de Menezes - E-mail: bianca.menezes.12@hotmail.com 

Orientador: Prof. Dr. Thiago Mori Leite 

 

Resumo 

A Semiótica, segundo Peirce, supera o reducionismo dos outros estudos, pois para ele a 

Percepção se dá em um processo triádico, diferente das teorias que privilegiam o 

dualismo, nas quais há um sujeito que percebe e aquilo que é percebido, ou seja, o 

conceito de imagem se divide num campo semântico determinado por dois polos 

opostos. Um descreve a imagem direta perceptível ou até mesmo existente. O outro 

contém a imagem mental simples, que, na ausência de estímulos visuais pode ser 

evocada. A ciência dos signos, de acordo com Lucia Santaella, ajuda entender a 

construção do significado, sendo assim, à medida que nos aprofundamos no universo 

das linguagens, codificações e interpretações, tendo como ajuda a fotografia. O 

crescimento do ser humano, moral, social e intelectualmente, altera a percepção e a 

importância que se dá a cada signo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Signos, Londres, Paris, Fotografia. 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 
 

TowerBridge-BiancaMenezes Paris - Bianca Menezes 
 

Sunset e Torre Eiffel - Bianca Menezes 

mailto:bianca.menezes.12@hotmail.com
http://lattes.cnpq.br/3767148552913719
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Parlamento - Bianca Menezes 

 
 

Westminster - 

Bianca Menezes 

 

Inverso - Bianca Menezes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Greenwich Park - Bianca Menezes 
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Alunos: Débora Melges 

Carolina Campari 
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Pedro Victor Simione 

Matheus Pontes 

E-mail : deboramelges@gmail.com 

Orientador: Profa. Ms. Maria Beatriz Rugger de Albuquerque 

 
 

RESUMO 

 

O trabalho tinha com objetivo escolher uma grande marca e reposiciona-la por meio de 

uma campanha inovadora, utilizando as técnicas aprendidas na aula de Fotografia 

Publicitária. Assim, escolhemos a marca Heineken e criamos a campanha “Bring more 

colors to your life”, saindo do padrão de campanhas clichês que apenas utilizam a foto 

da garrafa na cor verde e transmitindo um posicionamento contra o preconceito e a favor 

da liberdade de escolha. Desta forma, representamos mãos de casais heterossexuais e 

homossexuais por meio de fotos de mãos entrelaçadas com a Heineken, brincando com 

as cores e dando a entender que a Heineken não só apoia a causa como também faz parte 

da mesma. 

PALAVRAS-CHAVE: Heineken; diversidade; fotografia; cores. 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 
 

 

Foto com dois homens Foto com duas mulheres 

mailto:deboramelges@gmail.com


710 
 

 

 
Foto com um homem e uma 

mulher 
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Moda e Cultura Urbana 

Gustavo KOVACS 

Lucas MALAGOLA 

Guilherme GONDIM 

Franco VECCHIOLLI 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 
 

Aluno(s): Gustavo Kovacs - E-mail: guhkovacs@gmail.com 

Lucas Malagola 

Guilherme Gondim 

Franco Vecchiolli. 

Orientador: Thiago Leite 

 

 
 

RESUMO 

 

Imagens: 

 

Na era digital a troca de informações se faz fácil e acessível atingindo uma grande 

quantidade de pessoas. A facilidade com que uma marca consegue espalhar sua imagem 

com maior efetividade entre seu publico é fruto da evolução das mídias conjunto a 

tecnologia e suas redes sociais. Dentro desse sistema existem o que se conhecem por 

influenciadores, pessoas que tem grande visibilidade em seus respectivos segmentos. 

Esta tendência midiática cada vez mais se prova como o futuro do planejamento 

midiático propagandista. A marca de streetwear Rud Life utiliza as mídias sociais para 

conversar com seu público, do hip-hop ao hardcore. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Digital; mídia; moda; propaganda 

mailto:guhkovacs@gmail.com
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“Ritmo com poesia de @chsnectar” “CHS e seu Baile Rap” 

  

“Gustavo Sedex RJ + Rud Life SP” “#rudlife @carteirojaiminho” 

  
“Chave: gíria para o que abre portas” “Vigiai e trabalhai o caminho ao topo” 
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O Poder da Fotografia na Quebra de Estereótipos 

Brian REIS 
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Aluno: Brian Alan Parris Reis - E-mail: brianalan126@gmail.com 

Orientador: Manoel Nascimento 

 

 
 

RESUMO 

 

 
A pesquisa consiste em fazer uma observação a respeito do poder que a 

fotografia tem, na quebra de estereótipos. Diz o ditado popular “Uma imagem vale 

mais do que mil palavras”, e de fato as vezes uma foto pode causar mais impacto do 

que grandiosos discursos. As referências usadas no ensaio foram pensadas abordando 

diversos temas, como Racismo, Preconceito, Valores sociais e Representatividade. 

O pensador Karl Marx em um de seus inúmeros pensamentos disse que “O 

homem é produto do meio em que vive”, ou seja, alguém que tenha nascido na 

periferia e conviva com tal cotidiano todo os dias, futuramente irá ser mais um cidadão 

periférico. 

Eis que a fotografia entra em cena. Pois através de fotos e de todos os conceitos 

e ideias que a formaram, algumas pessoas que tenham uma imagem pré-moldada e 

carregada de estereótipos, pode quebrar a mística, e ir contra a lógica de pensamento 

de Karl Marx, devido ao poder da Fotografia. 

PALAVRAS-CHAVE: racismo; preconceito; valores sociais; representatividade; 

fotografia. 

mailto:brianalan126@gmail.com
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ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 
 
 

 

 
Legenda: Stevie Jobs, um dos homens mais revolucionários do século XXI & Luis 

Matheus, estudante brasileiro de 22 anos. 
 

 
Legenda: Justin Bieber, cantor e ícone pop & Dener Rodrigo, estudante de audiovisual 

e morador da periferia de São Paulo. 
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Legenda: Repórter fazendo gravando uma matéria & Iago Dos Santos, aspirante a 

produtor audiovisual e morador da periferia de São Paulo. 
 

 
Legenda: Uma equipe médica tradicional & Uma equipe médica formada por 

profissionais negros e de periferia. 
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O ESPAÇO E SUAS CONSTRUÇÕES: Uma análise comparativa entre as 

capitais Buenos Aires e Madrid 

Weslley SILVA 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

Aluno: Weslley Costa da Silva - E-mail: weslleycosta@live.com 

Orientadora: Profa. Dra. Nancely Huminhick 

 

RESUMO 

O objetivo central da pesquisa é analisar e comparar a arquitetura de duas capitais, 

Buenos Aires e Madrid, que possuem características muito próximas em sua cultura, já 

que em um momento passado mantiveram uma relação de capitania e metrópole. A 

comparação será realizada por meio de fotografias autorais de ambas as cidades, nas 

quais será feita uma análise imagética. Com isso, a pesquisa visa mostrar o legado 

deixado pela Espanha no país latino, bem como pontuar algumas das igualdades e 

divergências entre elas. Por fim, conclui-se levantando novos questionamentos em 

relação ao tema. 

 

 
PALAVRAS-CHAVE: fotografia; arquitetura; espaço; buenos aires; madrid. 

 

 
ENSAIO FOTOGRÁFICO 

A relação entre Argentina e Espanha nasceu desde o momento em que, através 

das grandes navegações, os espanhóis descobriram esta parte da América do Sul e 

tomaram para si como sua colônia. 

Ambos países possuem semelhanças que, em sua maioria, foram provenientes 

da expansão de seus territórios, época esta, em que tiveram a relação de capitania e 

metrópole. Com isso, a cultura da Espanha foi refletida em diversos países latinos e não 

foi diferente na Argentina. 

A partir dessas duas cidades visa-se a análise imagética de alguns dos pontos 

turísticos, fazendo, posteriormente, a ligação entre elas. Os pontos que serão analisados 

são de Buenos Aires: Avenida 9 de Julio, Casa Rosada e a Plaza Mayo, Avenida 

Corrientes e a Estación Retiro. Já da Espanha, as construções em questão serão: Avenida 

Gran Vía, Palacio Real de Madrid, Puerta de Alcalá e a Puerta del Sol. 

mailto:weslleycosta@live.com
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Buenos Aires, Argentina 

A Argentina, país localizado no sul da América do Sul, tem sua população 

constituída etnicamente a partir de descendentes europeus – em grande parte por 

espanhóis e italianos, misturados à indígenas e mestiços -, e mais da metade de sua 

população, vive na região metropolitana de Buenos Aires. 

Muitos dos habitantes da cidade de Buenos Aires, por se tratar de uma capital 

muito reconhecida no turismo, é bem mista. Possui moradores de todas as partes da 

américa latina e anualmente é celebrado a Festa das Nações, na qual se comemora a 

diversidade e a variedade, composta por brasileiros, bolivianos, chilenos e entre outras. 

 
 

 

Já em relação ao espaço, a capital argentina, tem sua marca registrada em fotos 

com a Avenida 9 de Julio, a Casa Rosada e a Avenida Corrientes – respectivamente as 

imagens 1, 2 e 3 -, bem como em outros pontos turísticos. Na imagem 1, pode-se notar 

que a Avenida 9 de Julio, possui uma grande extensão, tanto em largura quando em 

comprimento, - sendo reconhecida como a avenida mais larga do mundo. 

A construção desta avenida se deu exatamente para ser a maior da cidade, ou 

seja, para se tornar um ponto turístico e reconhecimento mundialmente. Entretanto, sua 

composição é feita por mais duas ruas extras em suas extremidades, sendo elas, a rua 

Carlos Pellegrini, ao leste, e Rua Cerrito, ao oeste. 

Por mais, não somente a Avenida 9 de Julio é conhecida do público que tem 

afinidade pela cidade, há também a Avenida Corrientes e a Plaza de Mayo com a Casa 

Rosada. A primeira, é uma avenida com grande extensão que cruza a avenida mais larga 

do mundo. Já a segunda, que também possui uma construção bem espaçosa e ampla, 

Figura 1. Avenida 9 de Julio, 2015. Figura 2. Plaza de Mayo e Casa Rosada, 2015. 
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ganha a fama entre os cartões postais, sendo ela a Casa Rosada. Este prédio foi nada 

menos que a sede das mais distintas e sucessivas autoridades políticas que governaram 

o país e hoje abriga um museu. 

 

Figura 3. Avenida Corrientes, 2015. Figura 4. Estación Retiro, 2015. 

Já na última imagem (04), a Estación Retiro, foi inaugurada em 1915. O material 

utilizado para sua construção foram todos fabricados no Reino Unido e a construção se 

enquadra no academicismo francês. Em sua época, esta impressionante estação feita de 

ferro e vidro – materiais típicos das edificações da Revolução Industrial –, foi uma das 

maiores do mundo. Em 2006 foi declarada um patrimônio nacional. 

Contudo, nas construções citadas da cidade de Buenos Aires, pode-se ver que 

são, em maioria, baseadas no estilo clássico – como é o caso da Casa Rosada e algumas 

das construções que podem ser notadas nas avenidas –, e também com notoriedade no 

espaço em si com ruas e avenidas largas e bem espaçadas entre si. 

Madrid, Espanha 

 
A Espanha, segundo maior país do continente europeu na parte ocidental, 

e também famosa pela siesta – comumente conhecido como cochilo após o almoço –, e 

pelas suas famosas paellas – prato com arroz tipicamente espanhol –, tem como capital 

a cidade Madrid que, em sua região metropolitana, possui a área mais populosa de todo 

o país. 

O país, antes de adotar o euro como sua moeda oficial, teve a peseta como sua 

moeda e, durante 60 anos – ou seja, de 1580 a 1640 –, Portugal e Espanha se uniram 

politicamente, denominando-se União Ibérica. Anteriormente a isso, os dois países já 

haviam feito história no século XV, no qual ambos tiveram a sede pela expansão de seus 

territórios e se lançaram ao mar em busca de novas terras. 
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Figura 5. Avenida Gran Vía, 2017. Figura 6. Palacio Real de Madrid, 2017. 

O espaço da capital espanhola possui, ao lado de edifícios modernos, diversos 

com estruturas romanas – muitas destas, ainda em uso – que, como podem ser notadas 

nas imagens 5 e 6 são construções em grande escala que possuem um estilo clássico na 

maioria dos prédios. 

A Avenida Gran Vía (imagem 5), é conhecia como a Broadway madrilena, esta 

avenida possui uma grande variedade de cines e teatros que são conseguem dar conta de 

todos os gostos. Sua extensão possuí cerca 1,36 km e vai da Praça de Callao a Praça 

Espanha, foi construída no início do séc. XX, e transformou-se em um centro comercial 

e de entretenimento para a miríade de turistas que passam diariamente pela avenida, se 

tornando assim um outro ponto de Madrid que tem sua grandiosidade. 

O Palacio Real de Madrid (imagem 6), é uma construção de arquitetura barroca 

classicista do séc. XVIII, situada em meio a cidade espanhola. Foi usado como 

residência desde o rei Carlos III até o reinado de Alfonso XIII e é o maior palácio da 

Europa – sendo que o de Versalhes possui uma grande área de jardins, mas perde no 

quesito de área construída. 

Outra construção muito conhecida na cidade é a Puerta de Alcalá (1778) 

(imagem 7), foi construída como parte das reformas de embelezamento da cidade, 

promovida por Carlos III. A porta, de estilo neoclássico, é um belo exemplo de 

proporção, harmonia e elegância que ficou popularmente conhecida. Sua originalidade 

está no fato de ter sido o primeiro arco do triunfo construído na Europa, após a queda 

do Império Romano. A monumentalidade e tamanho fazem com que os olhos fiquem 

fixo na beleza que há na construção. 

Por fim, a Puerta del Sol (imagem 8) é um ponto turístico de Madrid que possui 

sua história e sua espetaculosidade, nesta praça houve um acontecimento importante 

para os madrilenos: a Segunda Proclamação da República em 1931. 
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Outros três lugares conhecidos se encontram na Puerta del Sol e são eles: a 

Estátua do Urso e do Medronheiro, o Relógio da casa de Correios – lugar onde se 

emitem as badaladas de fim de ano desde 1962, e que diversas pessoas se reúnem para 

celebrar o ano novo – e por fim, o Quilômetro Zero – ponto onde começam as estradas 

radiais espanholas. Contudo, a Puerta del Sol é um lugar onde a população madrilena e 

Figura 7. Puerta de Alcalá,, 2017. Figura 8. Plaza Puerta del Sol, 2017. 

 

seus turistas sempre passam os fins das tarde com algumas das atrações que sempre há 

na praça. Está sempre com diversas pessoas circulando, já que faz a ligação entre 

bairros. 

Não obstante, Madrid possui construções que, em sua maioria, são grandiosas – 

no sentido lacto da palavra, bem como em suas histórias. E as faixadas dos edifícios e 

monumentos são marcadas pelos movimentos Barroco e o clássico, que não deixam 

passar despercebidas. 

Análise comparativa 

 
Após os aspectos abordados das duas capitais acima citadas, pode-se notar 

algumas das divergências e convergências que há. Com isso pode-se relaciona-las, 

entretanto, primeiramente se faz necessário uma contextualização da situação histórica 

em que ambas estavam inseridas. 

Em 1516, o navegador espanhol Juan Diaz de Sólis, realizando navegações pelo 

seu país no estuário do rio da Prata, oficializa a conquista do território para os espanhóis. 

E após 18 anos é fundada a atual capital Buenos Aires. 

O tipo de colonização, como se sabe, foi através da exploração, e o material que 

a Espanha estava buscando era a prata – que estava em grande quantidade com 

indígenas, mas que aos poucos, foi sendo conquistado e dizimado pelos europeus. 
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Passados alguns anos da exploração da Espanha no território, houve uma série 

de invasões por parte de países europeus, entretanto a que resistiu por maior tempo foi 

a inglesa, que tomou a cidade de Buenos Aires em 1806, e combateu a resistência 

enviando, em 1807 cerca de 11mil soldados. 

A relação entre estes países se deu até 9 de julho de 1816, quando – após diversos 

debates –, a nação conseguiu se libertar, entretanto as comemorações se dão no dia 25 

de maio, fazendo referência a data em que o processo se deu início. 

Contudo, após feito o recorte da história da Argentina e como a Espanha esteve 

no processo de composição do pais, pode-se analisar as imagens e suas semelhanças – 

que por si próprias já mostram muitas delas. 

Primeiro é bom pontuar o quanto os espaços são trabalhados na composição da 

sociedade madrilena e argentina. Ambas possuem grandes avenidas espaçosas e largas 

o suficiente para chamar a atenção de todos que circulam nela. 

Num segundo momento, é clara a influência que a Argentina sofreu, a partir do 

que estava sendo construído em sua coroa na época. As construções da Espanha, em sua 

maioria, eram feitas de tijolos – diferentemente de seu vizinho, Portugal, que tem em 

suas construções a pedra exposta como grande característica – e, estas construções, 

também vieram acompanhadas pelos movimentos artísticos que mais se sobressaíram 

na metrópole, sendo eles o Barroco e o Renascimento que é claramente visto nas 

construções argentinas. Este fenômeno também ocorreu no Brasil, no qual algumas 

construções que se tem nas cidades de São Paulo, Santos e entre outros, possui grandes 

resquícios de Portugal e da maneira como era construída lá – como comentado 

anteriormente. Portando não somente a língua, mas também outras características 

podem ser notadas nas cidades brasileiras. 

Não obstante, se faz necessário ressaltar que a língua – no caso da Espanha e 

Argentina –, possui suas coincidências léxicas e isto a torna mais uma convergência 

entre os dois. Para finalizar as convergências, nota-se que o peso argentino nasceu da 

antiga moeda espanhola: a peseta – como já abordado anteriormente. 

Por fim, os dois países possuem suas diferenças e semelhanças, aqui foram 

realçadas as semelhanças notadas entre as fotografias, entretanto, assim como há 
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diversas dessas convergências, ambos possuem suas peculiaridades e riquezas 

imagéticas que as realçam e engrandecem por si só. 
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Resumo: 

Conseguimos enxergar hoje uma sociedade muito mais rápida e tecnológica. 

Essa rotina causa nos indivíduos uma maior cobrança pessoal e profissional por sucesso, 

reconhecimento e pela incansável busca da felicidade. Com esse panorama, os casos de 

depressão, ansiedade e problemas psicológicos aumentam consideravelmente. Segundo 

a OMS, 300 milhões de pessoas vivem com depressão, um aumento de mais de 18% 

entre 2005 e 2015. 

Após essa análise, realizamos um ensaio fotográfico com Stephanie Miyazaki, jovem 

que passou por essa realidade, destacando as principais sensações e expressões de 

pessoas que enfrentam essa doença, levando assim mais informações e entendimentos 

sobre o assunto. 

 

 
Palavras-chave: 

Depressão; Fotografia; Suicídio; Transtornos mentais; Tristeza; 

 

 
Desenvolvimento do trabalho: 

A depressão é um distúrbio afetivo onde há a desregulação da produção e 

receptação de neurotransmissores, mais especificamente um nível muito baixo de 

serotonina entre as células cerebrais. Este neurotransmissor, produzido pelo corpo, é 

regulado através de atividades que nos dão prazer – isso varia entre os indivíduos. 

Quando há uma baixa taxa de serotonina ou quando ela passa de forma muito rápida 

entre as células, não ocorre a receptação correta desencadeando insônia, ansiedade e 

depressão. 

mailto:caioele@hotmail.com
mailto:danielgoncalvesp@hotmail.com
mailto:giovanna.mendesc@hotmail.com
mailto:guilhermedomingues_@hotmail.com
mailto:vitorialxavier@gmail.com
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As primeiras semanas se revezam entre mania e depressão, como chamam os 

psicólogos, ou euforia e depressão – apresentando sintomas como desmotivação, 

negativismo e, em alguns casos, isolamento. Após isso, a tristeza profunda instala-se e 

os sintomas físicos começam a aparecer – muito cansaço, fadiga, sono, déficit de 

atenção, perda de apetite e de peso e crises de ansiedade. 

Em depoimento ao blog Fala Freud, um usuário anônimo (Jan/2017) define a 

depressão como o nascimento de algo e a morte de parte de sua personalidade, como 

observamos no seguinte parágrafo: 

“O começo e os sintomas da depressão tem um 

simbolismo marcante na minha psique. Ele representa o 

nascimento de algo ao mesmo tempo que também simboliza a 

morte de um aspecto da minha personalidade. O nascimento 

seria representado pelos sintomas da depressão e por uma forma 

de pensar radicalmente diferente da que havia conhecido desde 

o meu nascimento, como se um hospedeiro se instalasse em 

meus pensamentos e em meu corpo e começasse a agir como se 

tivesse vontade própria, era o nascimento e o começo da 

depressão. De início foi quase impossível entender que algo 

novo havia nascido na minha psique. Entorpecido pelos 

sintomas acreditava que certos pensamentos negativos faziam 

parte totalitária da minha personalidade, e demorou bastante 

tempo até notar que eles não eram necessariamente parte 

essencial da minha personalidade, mas sim um processo 

transitório que não tem data para chegar nem data para ir 

embora”. 

 

Algumas pessoas têm um estágio pior do que outras, chegando a machucar o 

próprio corpo ou até mesmo suicídio. A depressão deve ser acompanhada por 

especialistas e tratada com antidepressivos receitados por médicos. 

O ensaio fotográfico a seguir retrata os sentimentos de Stephanie Miyazaki, 24 

anos, estudante de fotografia, e que já passou pelos diferentes estágios da depressão. 

Nas fotos, o sentimento de solidão, reflexão e tristeza profunda são expressos 

nitidamente. Após cada imagem apresentada, segue um pequeno texto de Miyazaki 

descrevendo os sentimentos, pensamentos, vontades e sensações vivenciadas. 
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Fig. 01. Espinhos, 2017 Fig. 02. Caso Perdido, 2017 

Sobre a Figura 01, Stephanie diz: 

“Não havia muito o que fazer a não ser esperar. Nada 

estava, talvez nunca tenha estado, ao meu alcance. Se ao menos 

eu pudesse ter espinhos para afugentar todas as pessoas que me 

tocam, talvez assim, eu me sentiria finalmente segura. As flores 

e os espinhos parecem esnobar da minha fragilidade diante 

pequenas plantas coloridas. Eu podia esmagá-las com meus pés, 

mas eu não tenho o coração gelado o suficiente. Por ora, eu só 

podia esperar”. 

Sobre a Figura 02, Stephanie diz: 

“Quem estou tentando enganar? É um caso perdido. Eu 

não tenho como sair do meu corpo e me matar. Parece tão 

superficial. Eu sempre fui profunda. Sempre admirei a 

profundidade das pessoas, não sei lidar com pessoas superficiais 

que têm a vida apenas como diversão. O mundo não é perfeito, 

o que faz dele perfeito; o que faz dele profundo; o que faz dele 

inteiro. Não existe uma pessoa inteligente e 100% feliz o tempo 

inteiro. E se existir, é alguém que realmente não se dá ao 

trabalho de CONHECER nada”. 

 

 
Analisando as imagens e os comentários, encontramos os primeiros indícios de 

depressão, pois a Stephanie já dizia que “não havia muito o que fazer a não ser esperar”, 

tentando lidar com seus problemas e confusões mentais sem ajuda. Na segunda imagem, 

“Quem estou tentando enganar? É um caso perdido. Eu não tenho como sair do meu 

corpo e me matar. Parece tão superficial. Eu sempre fui tão profunda”, também reforça 

que ela já estava perdendo a motivação, o sentido pela vida e a vontade de interagir com 

outras pessoas, buscando o isolamento. Na primeira imagem, a rosa caída, como o fim 
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da felicidade, do amor, como o último suspiro de cor em sua vida, mas também como a 

última esperança. Já na segunda, temos a sensação de desespero de Stephanie buscando 

um sentido, um caminho, encontrar uma resposta para todos os problemas. 
 

 

 
 

Fig. 03. Confusão, 2017 Fig. 04. Prisão, 2017 

 

 
Sobre a Figura 03, Stephanie diz: 

“Eu não confio em ninguém, eu não quero ninguém e ao 

mesmo tempo eu quero. Estou tão confusa que esqueci como 

dorme, como come, como respira ar puro. O que são palavras 

em livros. Cadê minha escrita alinhada? Só quero dormir, 

porque dormir é o mais perto que eu chego de não existir. O 

único ruim de dormir - quando eu durmo - é acordar. Porque aí 

você não tem mais sono. E as horas acordada são um martírio. 

A luz do dia dói e a noite frustra. Não quero nada porque quero 

tudo. E nada é muito mais fácil de conseguir”. 

 

Sobre a Figura 04, Stephanie diz: 

“Uma vontade imensa de rasgar minha pele, de libertar 

meu espírito, ou seja lá o que for, aos ventos, à água, a qualquer 

lugar que não fosse meu corpo. Sentia pavor do meu corpo. Não 

queria estar aqui dentro. Posso flutuar, para sempre?”. 

 

Também encontramos fortes indícios suicidas e de depressão nessas duas 

imagens. Na primeira, vemos Stephanie desiludida e desolada. Além disso, ela comenta 

“Estou tão confusa que esqueci como dorme, como come, como respira ar puro” e “Só 
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quero dormir, porque dormir é o mais perto que eu chego de não existir”, deixando 

explicito seu desespero com toda essa situação, tendo o ato de dormir comparado com 

a morte. Na segunda, os pensamentos suicidas já se tornam mais diretos, com Stephanie 

dizendo que sentia uma imensa vontade de rasgar sua pele, libertando assim seu espírito 

de toda a tormenta. Vemos na imagem os dedos forçados contra a pele, ao mesmo tempo 

vemos os braços cruzados, como se ela estivesse presa em seu corpo. 
 

 
Fig. 05. Toque, 2017 Fig. 06. Eu, 2017 

 

 
Sobre a Figura 05, Stephanie diz: 

“Que saudade de quando eu não tinha medo dos toques, 

quando eu não afastava os carinhos. O medo que a afetividade 

se tornou, se transformou em mim. Às vezes mal posso crer no 

sentimento de conforto de simplesmente passar as mãos no 

corpo, sentir minha existência, emanar o meu perfume secreto - 

aquele que eu uso para disfarçar o medo e mascará-lo de 

extroversão, de vontade, de alegria. Eu quase consigo sentir... 

Quase. Desejo tanto o dia em que eu vou ser completa sem 

precisar de adições. Quase...” 

 

Sobre a Figura 06, Stephanie diz: 

“Depois de passar por coisas, de ver coisas, de ouvir 

coisas, eu aprendi, internamente, sem contar para ninguém, que 

a pessoa que mais me faz mal sou eu mesma. Meu foco, meus 

ideais inalcançáveis, meus ideais alcançáveis, tudo que eu sou, 

quero ser e posso ou não posso ser. E isso me fez ter um grande 

medo de mim mesma. Se há algum propósito nisso tudo, eu 

ainda não encontrei. Mas o universo, pelo jeito, não me deixa 

desistir”. 

 

Na quinta foto do ensaio, Stephanie demonstra saudade de quando ela não se 

afastava dos carinhos, antes que a afetividade virasse um medo. Ela se toca, entrelaçando 

o pescoço, como se fosse se enforcar, mas ao mesmo tempo demonstra traços de prazer 

pelo toque, pela saudade que sentia disso. Ela diz “Eu quase consigo sentir... Quase”, 

podemos entender isso como uma busca por sentimentos bons, por sensações, como 
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uma luta contra a mente, para afastar os pensamentos tristes e sombrios. Na segunda 

imagem ela comenta que aprendeu sozinha, sem contar com ninguém, que ela é a pessoa 

que mais lhe faz mal. Começa a se culpar por sonhar, por ter ideias inalcançáveis e até 

alcançáveis, passando a ter medo de si mesma. Por fim, encontramos um suspiro de 

esperança. Mesmo que ela não entenda o motivo, sabe que existe algo que não a deixa 

desistir. Sabe que as coisas ainda podem melhorar. 

 

 
Conclusão: 

A depressão é uma grave doença, que acaba com muitas vidas, principalmente 

hoje em dia. Como argumentado no resumo inicial desse trabalho, mais de 300 milhões 

de pessoas possuem algum quadro de distúrbio psicológico, e a depressão lidera o 

ranking mundial. 

Entender esse transtorno apenas com livros e pesquisas não é tão esclarecedor 

quanto conversar com alguém que estuda e conhece do assunto. Logo, buscamos contato 

com uma aluna da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Camila Dezotti, estudante do 

8º semestre de Psicologia. Ela prestou todo o auxílio e nos sanou dúvidas sobre o tema, 

enriquecendo ainda mais o conteúdo desse trabalho. 

Considerando a análise das fotos e as descrições de sensações feitas por 

Stephanie, concluímos que a depressão é algo que afeta diretamente a autoestima, cria 

um sentimento de tristeza, pessimismo e pensamentos suicidas nas pessoas que 

convivem com ela. Ela guardou muitos sentimentos para si, se fechando e não expondo 

a realidade para outras pessoas. Isso possivelmente potencializou sua depressão, por isso 

é muito importante conversar com amigos, familiares e procurar acompanhamento de 

especialistas. 
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E-mail: herdmandaniella@gmail.com 

Aluno: Gustavo Cordeiro Borges (Manhã) 

E-mail: gustavo.cordeiro.borges26@gmail.com 

Aluno: Paulo Augusto Barcelos Marcondes (Manhã) 

E-mail: pab_marcondes@outlook.com 

Orientador: Prof. Ms. Luiz Gonzaga Meirelles Brandão 

Orientador: Profa. Dra. Selma Peleias Felerico Garrini 

 

RESUMO 

 

Este trabalho consiste em uma sequência de fotos que se inspiram nas técnicas usadas 

pelo fotógrafo e escultor Mario Cravo Neto. Tomando como referência as imagens em 

preto e branco que o alçaram para o cenário mundial e na estética rústica utilizada para 

retratar a sensibilidade do ser humano, realizamos um ensaio que se baseia em planos 

fechados, alto contraste e iluminação baixa, e que tem como objetivo reproduzir a 

essência do artista. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Fotografia; Mario Cravo Neto; Releitura. 

mailto:aaronbatelli@gmail.com
mailto:anaruette@gmail.com
mailto:arianeyamasaki21@gmail.com
mailto:herdmandaniella@gmail.com
mailto:gustavo.cordeiro.borges26@gmail.com
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ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 
 

Um Objeto Estranho, 2017 Retrato de Paulo Marcondes, 

2017 
 

 
 

 

Eco, 2017 Entre Tantos, 2017 
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Aurora, 2017 Brasil I, 2017 
 

 
 

Ana, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tributo à Mona Lisa, 2017 

 

 
Segundo Tinho II, 2017 
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Um pequeno olhar 

Ana Paula FREITAS 

Darril PATON 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

Aluno(s): Ana Paula Freitas E-mail:pgf.ana@gmail.com 

Darril Paton 

Orientador: Prof. Ms. Luiz Gonzaga 

 

RESUMO 

Ensaio fotográfico inspirado pelo artista e fotografo Cesar Blay,em que os bonecos em 

miniatura apresentam um outra visão do nosso dia a dia e que pelo seu tamanho 

reduzido os mesmos destacam objetos ,lugares e detalhes que normalmente não são 

percebidos pela grande maioria da população .Todas as fotos foram tiradas com uma 

lente nikon 30mm e 600mm para obter um melhor resultado 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Cesar Blay; Miniatura; Detalhe. 
 

 

 
“My dear son” ”Forever Child” 

 

 

mailto:pgf.ana@gmail.com
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I saw her standing there “Hug me harder” 
 

 

“Alone ,but not alone” “So close but so far” 

 

 

”On the edge” “F.R.I.E.N.D.S” 
 

 
 

 

“Simplicity at the edge” ”We never need that much” 
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“Closer” Here comes the Sun 
 

 

“Clyde ande Bonnie” “The Rose” 
 

 

 
 

 

“We see you” “The Dark Limits” 
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A Propaganda no Universo dos Produtos de Limpeza 

Felipe Oliveira de SOUSA 

Eduardo Zerbinato Pessoa de MELLO 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

Aluno(s): Felipe Oliveira de Sousa - E-mail: felipe.fols@hotmail.com 

Eduardo Zerbinato Pessoa de Mello 

Orientadora: Profa. Dra. Mirtes de Moraes 

 
 

RESUMO 

O objetivo deste Vídeo Documentário é apresentar questionamentos e reflexões acerca 

do assunto gênero. Nele, é possível observar como a propaganda aborda o gênero 

feminino quando o assunto é produtos de limpeza. Toda a elaboração do conteúdo, está 

calcado na discussão sobre o surgimento de novas identidades, do livro “A identidade 

cultural na pós-modernidade” do sociólogo jamaicano Stuart Hall. Todo o material de 

apoio para a elaboração deste Vídeo Documentário, foi apresentado para nós alunos no 

primeiro semestre, na disciplina de Sociologia. 

 
PALAVRAS-CHAVE:gênero; publicidade; limpeza; sociologia. 

Proposta do filme 

O vídeo documentário elaborado busca propor reflexões através de duas 

inquietações. A primeira se refere ao fato do trabalho doméstico ainda ser tratado, na 

publicidade, como uma atividade exclusiva do público de gênero feminino, mesmo com 

todos os avanços conquistados em relação ao papel social da mulher. Enquanto a 

segunda, se refere aos estudos do sociólogo Stuart Hall, ao concluir que as mudanças na 

sociedade moderna acabam gerando novas identidades, e essas precisam ser lembradas. 

Estrutura para um roteiro 

 
Ideia 

A ideia está centrada em apresentar as inquietações propostas. Isso é realizado 

de forma bem-humorada, ao criar um personagem que passa a sofrer com o anseio de 

descobrir porque comprar produtos de limpeza é algo estranho para um homem. 

Story Line 

Ao acordar, o personagem principal se depara com um copo de café caído na sua 

área de lazer. Logo, ele procura em seu armário um produto de limpeza para resolver o 

problema, e percebendo que não há mais nada em seu estoque, resolve ir até o mercado. 

mailto:felipe.fols@hotmail.com
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Durante a compra, o personagem é rodeado por olhares, que o levam a buscar o 

motivo pelo qual comprar produtos de limpeza parece ser um tabu para homens. A 

pesquisa o leva a um vídeo capaz de levantar inquietações sobre o tema. 

 

Sinopse 

Em um cenário pós festa, um garoto acorda e encontra um copo caído em sua 

varanda, que derrama uma espécie de bebida e suja o chão. Precisando limpar o lugar, 

ele vai ao mercado comprar produtos de limpeza e é automaticamente julgado por todos 

os olhares que permeiam o lugar. 

Indagado por esta situação, o jovem volta para casa e, ao invés de limpar, navega 

na internet, buscando uma resposta à situação que acabara de passar. 

Roteiro 

Ao início do vídeo, o protagonista acorda, vai até o banheiro, lava o rosto e segue 

até a varanda de sua casa. Chegando lá, ele se depara com um copo de café caído no 

chão, sujando sua área. Então ele vai até o armário em busca do produto de limpeza, 

porém, não encontra, e resolve ir até o mercado comprar. 

 

Chegando no mercado, o protagonista pega alguns produtos de limpeza (onde há 

alguns flashes de comercial). Ao seguir em direção ao caixa, uma mulher estranha o fato 

do homem comprar os produtos de limpeza. Ao chegar ao caixa, a cena se repete, e o 

protagonista, sente-se incomodado com a situação. 

 

Chegando em casa, ele senta, pega seu notebook e pesquisa no Google "Por que 

me olham estranho quando compro produtos de limpeza?". Estranhamente, o histórico 

do seu navegador já apresentava a mesma pesquisa. Então, o protagonista pergunta ao 

seu colega de quarto, Cláudio: 

 

- Por que isso aqui tá no histórico? 

Cláudio responde então, com vergonha: 

- " Por que me olham estranho quando compro produtos de limpeza?" Produto 

de limpeza? Eu não compro isso.. Sei lá cara! 

 

Presumindo que se trata de uma mentira, o protagonista diz: 

 
- Tá, tá bom, tô acreditando. 
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E após clicar em "Estou com sorte" ele é redirecionado à um vídeo no Youtube. 

ÍNICIO DO VÍDEO 

NARRADORA 

 
- Você já parou para pensar no quanto os produtos de limpeza são voltados para 

o público do gênero feminino, mesmo que o trabalho doméstico não seja uma atividade 

exclusivamente feminina? Esse é o problema que iremos abordar hoje no canal 

Chutando o Pau da Barraca. 

 

Desde que os produtos de limpeza foram criados, tivemos a oportunidade de 

viver em espaços mais limpos, podemos utilizar diversas vezes o mesmo recipiente após 

uma simples lavagem, e ainda por cima, podemos até mesmo tirar aquela machinha de 

ketchup de uma roupa. Sendo assim, analisando de forma positiva, os produtos de 

limpeza num aspecto geral, são eficientes e necessários para nossa sociedade. Porém, o 

grande problema é a forma como as empresas direcionam o produto apenas para um 

público-alvo: As mulheres. 

 

Não é muito difícil, hoje em dia, ligar a televisão e deparar-se com um comercial 

onde a mulher é sempre a "Rainha do lar", disposta a deixar a casa brilhando (inicia-se 

um vídeo do produto Veja X14), ou disposta a deixar as roupas do seu filho branquinhas 

(inicia-se um vídeo do produto Vanish Super Barra White), e além disso, ser salva pelo 

seu filho, que cria um super presente para a mãe, um produto de limpeza melhor (inicia- 

se um vídeo do produto Mr. Músculo). 

 

Comerciais que trabalham com essa linha de raciocínio podem até parecer 

interessantes num primeiro momento, por mostrar a disposição da mulher no dia-a-dia. 

Porém, o grande problema é: Esses comerciais remetem a ideia de que o único e 

exclusivo espaço para as mulheres ainda é o espaço doméstico, um conceito que já foi 

repensado desde os anos 60. 

 

Foi nos anos 60, que aconteceu o movimento social do feminismo, com o 

objetivo de rever os papeis sociais da mulher. Sendo assim, as mulheres passaram a 

reivindicar por igualdade, liberdade e por direitos como: Trabalho, ingresso à 

universidade e até mesmo a divisão do trabalho doméstico. 
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Sendo assim, vem a grande dúvida: Por que os comerciais ainda insistem em 

colocar a mulher como "rainha do lar" e dona de casa, mesmo após essa mudança de 

perspectiva sob o papel social da mulher? 

 

Além disso, segundo o escritor jamaicano, Stuart Hall, o feminismo foi um dos 

fatores responsáveis pelo deslocamento das identidades modernas. Esse descolamento, 

faz parte de um processo conhecido de "crise de identidade". 

 

Porém, para Stuart Hall, é nessa crise de identidade que há o surgimento de novas 

identidades: as identidades plurais. Logo, a mulher já não é mais a mesma mulher do 

anos 50, assim como o homem. 

 

Em síntese, podemos presumir que a sociedade já não possuí a mesma 

identidade. As mulheres podem até estar casadas com homens, mas mesmo assim, não 

desempenhar sozinha o trabalho doméstico. Há também homens que moram sozinhos, 

assim como há homens em união homoafetiva. Sendo assim, podemos realizar uma 

reflexão mais complexa: Por que os comerciais ainda insistem em colocar a mulher 

como "rainha do lar", a dona de casa, mesmo após essa mudança, tanto sob a perspectiva 

do papel social da mulher, quanto ao surgimento de novas identidades? Para finalizar 

este vídeo, fomos até a Avenida Paulista para saber o que as pessoas pensam sobre isso. 

 

PARTES DA ENTREVISTA 

NARRADORA 

- Obrigado pela sua atenção, esse foi o vídeo de hoje, até a próxima e chutem o 

pau da barraca vocês também! 

 

FIM DO VÍDEO 

 
O protagonista tira sua atenção da tela do computador, olha para a câmera, e 

questiona: 

 

- E aí, o que você, pensa sobre isso? 

FIM 

Storyboard 
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Personagem acordando  Personagem deparando-se 

com a sujeira no chão 

Personagem vai até o 

mercado 

   
Alguns olhares rodeiam o 

personagem 

Ele chega em sua casa e 

busca uma resposta para sua nova 

dúvida 

Trecho do vídeo que 

questiona o papel social da mulher 

   
Trecho do vídeo que 

questiona o surgimento de novas 

identidades 

Pesquisa de opinião pública Final do vídeo que responde 

a dúvida do personagem. 
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PROJETOS EXPERIMENTAIS 



743 
 

A ESPERANÇA 

Aline NARIMOTO 

Beatriz CUSTÓDIO 

Beatriz SASTRE 

Rebeca ROUPA 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

Aluno(s): Aline Narimoto 

Beatriz Custódio 

Beatriz Sastre 

Rebeca Roupa 

Orientadora: Profa. Dra. Mirtes de Moraes. 

Resumo 

 

Com o intuito de analisar um grupo social do ponto de vista etnográfico para a matéria 

de Antropologia do terceiro semestre de Jornalismo, ministrada pela professora doutora 

Mirtes de Moraes, foi escolhida a aldeia Tenondé Porã, localizada no extremo sul de 

Parelheiros, para pesquisa e análise in loco de diferenças culturais. Através da 

aproximação com o povo, foi possível identificar diversas semelhanças entre os 

indígenas e a população local com relação ao cotidiano, porém, do ponto de vista 

cultural, observaram-se costumes antigos remanescentes que foram o diferencial 

encontrado e apresentado no documentário. 

 

PALAVRAS-CHAVE: antropologia; indígenas; cultura; aproximação; aldeia. 

 

 
 

Proposta do filme 

 

Durante séculos, a cultura indígena foi fortemente subjugada por outras 

dominantes. Até os dias de hoje, os pequenos grupos que ainda remanescem – cerca de 

800 mil, de acordo com o censo de 2010 – lutam por direitos básicos previstos em 

Constituição como, por exemplo, o da propriedade. 

 

O filme trata de maneira ampla, clara e significativa uma realidade que está ao 

nosso lado, mas que raramente a conhecemos a fundo. Visamos desconstruir os 

estereótipos e apresentar uma abordagem etnográfica com presença in loco para que 

fosse possível dar voz aos indígenas e entender como que a proposta estabelecida na 

aula de Antropologia, embasada em autores como Darcy Ribeiro, se verifica no dia a 

dia. 

 

Ideia 
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Durante as aulas de Antropologia, entramos em contato com perspectivas 

diferentes de culturas sobre as quais havíamos tido contato apenas em livros. Essa nova 

forma de análise possibilitou um estudo etnográfico livre de estereótipos e julgamentos, 

cuja finalidade era entender o modo de vida de outros grupos. 

 

A proposta do trabalho era simples e apresentava uma palavra-chave em 

destaque: aproximação. Desse modo, procuramos algo diferente para retratar, algo que 

fugisse do que estamos acostumados a encontrar no dia a dia e, assim, surgiu a ideia de 

falar sobre grupos indígenas. 

 

Conseguimos o contato da aldeia Tenondé Porã via Internet. A comunicação foi 

difícil, pois ainda que paulistas, os indígenas possuem um sotaque próprio que provém 

da primeira língua que aprendem, o guarani. 

 

Encaramos o desafio da longa viagem e chegamos sabendo apenas o nome de 

um morador que supostamente seria nosso guia, mas ele não apareceu. Então, através 

de diálogos e perguntas cautelosas, estabelecemos uma relação de confiança com os 

moradores que nos acolheram e conseguimos nossas entrevistas. 

 

Story Line 

 
Mostrar a riqueza da cultura indígena com depoimentos dos próprios índios e 

apresentar elementos que compõem o dia a dia da aldeia através de fotos e vídeos do 

ambiente, tendo por objetivo principal romper com os estereótipos existentes acerca 

desse povo. 

Sinopse 

 
O povo indígena, ainda hoje, sofre todo tipo de preconceito por uma visão 

estereotipada de sua cultura. Com o objetivo de romper com esse pensamento, o 

documentário mostra a realidade dos índios da aldeia Tenondé Porã, situada na cidade 

de São Paulo. A partir de depoimentos dos nativos, é apresentado o modo de vida, a 

religião e a forma de subsistência dessas pessoas que vivem tão perto da cidade, mas 

que ainda conseguem manter suas ricas raízes culturais. 

Roteiro 

 
Cena 1: 
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Palavras em branco aparecem em um fundo preto. Cada palavra indica um 

estereótipo dos indígenas. 

 

Cena 2: 

A segunda cena é composta por fotos de todas personagens do vídeo (Márcia, 

Márcio, Michel, Josiane e Valmir) 

 

Cena 3: 

Após o efeito de transição, há a exibição de três trechos diferentes de 

imagem colorida, que são do percurso da cidade até a aldeia. 

Quando a última imagem aparece, as cores originais são alteradas para preto e 

branco. 

Concomitantemente a isso, o movimento é desacelerado e surge a voz de uma 

das personagens (Márcia) explicando o que é a natureza. 

 

Cena 4: 

Encerrada a transmissão de trechos de imagem do percurso, mais fotos coloridas 

da aldeia são exibidas, paralelamente a explicação sobre a natureza da personagem. 

 

Cena 5: 

Fundo preto aparece. Voz da Márcia ao fundo, explicando sobre religião. Alguns 

instantes após o início da explicação, surge também a imagem da personagem. 

A personagem está posicionada em frente a uma árvore e comenta sobre o 

assunto. 

Fundo preto. 

Inicia-se uma nova cena. 

 

Cena 6: 

Durante a cena 6, o personagem Márcio, que está dentro da casa de reza da 

aldeia, continua comentando sobre as crenças daquele povo. 

Efeito de transição com seta para a próxima cena. 

Cena 7: 

Na cena 7, há a presença de três personagens, que estão no quintal de uma casa. 

Porém, somente um deles (Michel) comenta sobre a temática em questão, que é: danças 

e rituais. 

Efeito de transição com fundo preto. 

Márcio dentro da casa de reza relata sobre o mesmo assunto. 

Efeito de transição com fundo preto. 

Michel no quintal da casa prossegue com a fala acerca do tema. Ele exibe um 

artefato típico dos índios. 

Ao terminar a explicação, pedimos para que possamos tirar uma foto na qual ele 

use o objeto em seu corpo. 

A fotografia é exibida, em preto e branco. Somente o artefato que Michel carrega 

é destacado com cores. 

Efeito de transição para a próxima cena. 

Cena 8: 

As quatro autoras do vídeo aparecem na cena, sentadas ao redor da Márcia, que 

comenta sobre comidas típicas. 

Transição para outro plano. 

Márcio aparece em frente a uma plantação e relata sobre alimentação ainda. 
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Fundo preto. 

Cena 9: 

Márcio, na casa de reza, fala da figura do cacique e de trabalho. 

Efeito de transição com seta. 

Cena 10: 

Michel aparece e aborda alguns aspectos culturais do grupo identitário, como o 

preconceito. 

Efeito de transição. 

Márcia permanece com a elaboração do assunto. 

Efeito de transição. 

Márcio cita mais algumas características culturais, diferentes dos brancos. 

Efeito de transição. 

 

Cena 11: 

Essa cena tem início com fundo preto e som de pássaros ao fundo. 

Então, começam a aparecer trechos de imagem de cada personagem apresentado, 

em preto e branco. 

No primeiro trecho, pode-se ver Márcia rindo. 

A tela escurece. 

Uma frase, com letras brancas, é colocada, apontando quantas pessoas vivem na 

comunidade, mesmo em meio a pouco espaço. 

A tela escurece novamente. 

Agora, uma das personagens aparece fumando. 

Novamente, o fundo preto e mais uma frase com letras brancas. 

Trecho de imagem de Márcio. 

Fundo preto, frase em cima com letras brancas. 

Sequência de três trechos seguidos de imagens com os personagens. 

Fundo preto, última frase em branco aparece. 

Cena 12: 

No visor de uma filmadora aparecem os créditos. Nome da Universidade, Prof. 

Orientador(a), e os nomes das autoras. 

Cena 13: 

Fotos em preto e branco, com detalhes ressaltados em colorido compõem a 

última cena. 

Com o fundo preto, Márcia diz uma frase. 

A última fotografia aparece e a tela escurece pela última vez. 

 

Story board 
 

 

Estereótipos Fala sobre religião Fala sobre cultura 
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Roupa antiga tradicional Fala sobre alimentação Fala sobre preconceito 

   
Vídeos dos personagens Créditos Fotos 
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Academia Fôlego Jaguaré 

Gabriela de Almeida SABATINI 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 
Aluno: Gabriela de Almeida Sabatini - E-mail: gabrielaalmeida82@hotmail.com 

Orientadora: Profa. Dra. Selma Peleias Felerico Garrini 

 
RESUMO 

 
O site da Academia será como 3 em 1, terá informações sobre a academia, conteúdo 

sobre treinos, dicas sobre saúde e alimentação. O individuo que acessar o site verá 

imagens inspiradoras que se alteram semanalmente, com abas que direcionam para 

varias opções, uma só sobre a empresa (academia), outra sobre treinos, planos que a 

academia oferece, assim por diante. Um diferencial do site é que os alunos da academia 

poderão entrar em contato 24h com os professores, para assim poder tirar duvidas sobre 

os treinos ou alimentação. O navegador disponibilizará vídeos com especialistas nos 

assuntos, como médicos e nutricionistas. No rodapé do site informações básicas como 

telefone, endereço e redes sociais para contato. 

 
PALAVRAS-CHAVE: site; ideia; academia; marketing digital; promoção. 

 

 
ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 
Empresa: A Fôlego tem como missão investir, conscientizar e incentivar a 

orientação da prática de atividade física, priorizando a saúde, bem estar físico e mental 

dos indivíduos. O foco é a satisfação do cliente, justificado por uma constante 

diversificação de serviços visando atender todas as necessidades dos alunos. Oferece 

aulas de musculação, dança em parceria com a Bang Dance 03, luta, entre outras. 

 

 
Preço: Varia com a opção de pacote que os alunos querem fechar, pode variar 

de R$79,90 até R$99,90. 

 

 
Publico Alvo: 

• Homens e Mulheres, de faixa etária entre 25 e 40 anos; 

 

 
• Classe social B e C; 

mailto:gabrielaalmeida82@hotmail.com
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• Buscam facilidade na hora de se exercitar 

• Região a ser atingida: Primeiramente começar na região sede da 

academia (Zona Oeste de São Paulo), após alguns meses divulgação das dicas 

na Região metropolitana de São Paulo. 

Concorrentes: 

 

• Smart Fit, inaugurada em 2009, conta com mais de 250 unidades, 

localizadas em 22 estados brasileiros. A rede foi criada com o propósito de 

democratizar o fitness de alto padrão e oferece planos a partir de R$59,90 

mensais. 

• Bio Ritmo, monitorado por professores e profissionais altamente 

capacitados e equipamentos. Musculação, natação, uma infinidade de aulas de 

ginástica, lutas, Pilates, yoga e até danças. É tudo isso que uma unidade da rede 

BIO RITMO oferece para quem deseja cuidar do corpo e da mente. 

Concorrentes indiretos: 

 

• Academias de condomínios 

• Personal Trainers 

 
Objetivos de mercado: 

 
• Tornar a academia conhecida e fazer com que o consumidor 

deseje experimenta-lo. Demonstrar suas vantagens e eficiência fazendo assim o 

aluno se interessar pela academia. Oferecer todas as vantagens que os 

concorrentes indiretos não possuem e fazer o consumidor sempre se lembrar do 

produto. 

 

O Site 

Elementos utilizados 

• Cores - Preto, Vermelho e Branco - remetem ao logo da academia, 

as cores dão ideia de garra e superação. Tipografia simples e imagens que 

passam uma mensagem. Como a academia é voltada para a Classe B e C que 

buscam facilidade, o site é destinado a esse público. Simples de usar. 
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lugar. 

• 1- Pagina principal, todas as informações e opções em um único 

 
 

• 2- Pagina principal com exemplos de como será quando 

clicarem e abrirem o pop-up 

• 3- Exemplo de uma pagina especifica (Saúde) 

• 4- Pagina principal aplicada no iPad 

Modelo do Site 
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Enchentes: uma tragédia de verão 

Amanda CUTOLO 

Beatriz Caroline TREVISAN 

Luiza Limieri TOZZATO 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

Alunos: Amanda Cutolo E-mail: beatriz.carol@hotmail.com 

Beatriz Caroline Trevisan E-mail: amanda_cutolo@hotmail.com 

Luiza Limieri Tozzato E-mail: luizatozzato@hotmail.com 

Orientador: Profª. Ms. Fernanda Mazza Garcia 

 
 

RESUMO 

 

O vídeo Enchentes: uma tragédia de verão foi baseado em uma paródia – de mesmo 

nome – do poema Navio Negreiro: uma tragédia no mar do Castro Alves. O vídeo fala 

sobre a vida de moradores da região da Vila Prudente (zona leste) da cidade de São 

Paulo que sofrem anualmente com as enchentes causadas pelas fortes chuvas do verão 

e também pelo descaso e irresponsabilidade da prefeitura de São Paulo que não toma 

atitudes e cria projetos eficientes para diminuir o problema. O tema foi desenvolvido a 

partir de uma reportagem feita por nós, a qual foi construída por entrevistas com os 

cidadãos paulistanos que vivem na região, de dados estatísticos e de depoimentos de 

representantes dos órgãos e secretarias da prefeitura responsáveis pela área de 

enchentes, moradia e meio ambiente. 

 

PALAVRAS-CHAVE: enchentes, Vila Prudente, paródia, Navio Negreiro. 

 
 

Proposta do filme 

 

Objetivamos com o filme mostrar a passagem do ano e a chegada do verão e, 

com ele as consequências negativas causadas pelas enchentes, por meio de desenhos 

que simbolizassem as datas comemorativas e/ou feriados dos meses do ano. Como o 

vídeo foi baseado em uma paródia do poema Navio Negreiro, a sua estrutura foi baseada 

na do poema: paraíso, purgatório, inferno e um final com teor de críticas políticas. Desse 

modo, os meses do não ano nos quais não haviam enchentes, foi representado o paraíso 

e, assim, os desenhos eram das cores azul e dourado (cores que simbolizam o divino) e 

tinham um tom positivo e de felicidade. Depois, o purgatório representou os meses em 

que o verão se aproxima e as chuvas também já começam. Logo, os desenhos eram das 

cores azul, dourado preta e vermelha (mistura do paraíso e inferno) para simbolizar o 

período de dúvidas e anseios. No final, o período do verão e o trecho de crítica política 

foram representados por desenhos nas cores preta e vermelha (inferno) e apresentavam 

contornos de tristeza, desespero e desesperança. 

mailto:beatriz.carol@hotmail.com
mailto:amanda_cutolo@hotmail.com
mailto:luizatozzato@hotmail.com
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Estrutura para um roteiro 

Ideia 

A ideia do vídeo surgiu a partir de uma matéria, feita por nós, sobre moradores 

da Vila Prudente, Zona Leste de São Paulo, intitulada "Uma vida submersa pelo 

previsível temporal". As pautas principais da matéria, como personagens, épocas do ano, 

problemas de saúde, problemas com a prefeitura e perdas de bens materiais, foram 

incorporados a outro texto para fazer uma releitura do poema Navio Negreiro: Uma 

Tragédia no Mar de Castro Alves. À releitura demos o nome de "Enchentes: Uma 

Tragédia de Verão", narramos a vida de Dona Lídia de Souza, moradora da área e 

citamos trechos do texto original. Para o vídeo, fizemos desenhos para ilustrar nosso 

texto enquanto ele é declamado, tomando muito cuidado com o pleonasmo. 

 
Story Line 

 
O ponto mais importante da história do vídeo é mostrar as grandes dificuldades 

que os moradores de áreas de risco de enchentes da Vila Prudente da cidade de São 

Paulo enfrentm anualmente na época de chuvas fortes. Além disso, também buscamos 

expor a irresponsabilidade da prefeitura de São Paulo que não sabe como lidar com tais 

problemas que afetam os cidadãos paulistanos. 

 
 

Sinopse 

 
A estrutura do video é semelhante à do poema Navio Negreiro: uma tragédia no 

mar: começa no "paraíso", quando tudo está bem, em seguida o purgatório, quando 

iniciam os problemas, e depois o inferno, quando começam as enchentes, terminando 

com um tom de crítica social e política. Dona Lídia e sua nora Karina contam como suas 

rotinas ficam conturbadas quando as chuvas começam e o medo de enchentes começa a 

tomar conta de seus dias. Karina, outra moradora de uma área de risco na Vila Prudente, 

lamenta que já perdeu móveis com as enchentes e, além disso, confessa o medo dos 

alagamentos causarem problemas de saúde, já que a água que entra na casa desses 

cidadãos pode estar contamida e transmitir doenças. No vídeo utilizamos imagens que 

remetem à uma data específica, para representar o mês que estamos falando (ex maio, 
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mês das famílias, desenho de uma família feliz) e, assim, contar as histórias dos 

personagens. 

Roteiro 

 
O texto do vídeo Enchentes: Uma tragédia de verão é uma paródia de tema do 

poema Navio Negreiro: Uma tragédia no mar, pois o primeiro fala sobre a vida de 

pessoas que moram em áreas de risco de enchentes em São Paulo e o segundo, sobre o 

tráfico negreiro. 

As imagens do vídeo são fotos tiradas de desenhos que representam datas 

comemorativas ou feriados de cada mês do ano para mostrar a passagem do tempo. 

Como está falando no texto escrito que o paraíso dos cidadãos da Vila Prudente é o 

período do mês de maio a outubro, as fotos mostradas durante a narração desse período 

são desenhos de datas dos mesmos meses, dando destaque à cor azul (também símbolo 

do paraíso). As datas comemorativas são reproduzidas no seu sentido literal, logo são 

paráfrases de sentido. Por exemplo, no dia 12 de junho comemora-se o dia dos 

namoradores, e para representá-lo, desenhou-se corações. 

A partir do início do mês de novembro, começa a ser representado o purgatório. 

Desse modo, os desenhos são feitos com as cores azul, vermelho e preto, ou seja, 

mistura-se as cores que simbolizam o paraíso e o inferno justamente para indicar esse 

momento de transição e metamorfose. Além disso, continua-se representando as datas 

comemorativas de cada mês, com a diferença de que são feitas paródias de sentido. Por 

exemplo, no dia 8 do mês de dezembro comemora-se o dia da justiça, mas para indicar 

o purgatório, foi feito um desenho de uma balança desequilibrada na qual o governo 

pesa mais que o povo para simbolizar a injustiça. Assim, com o início da narração 

purgatório são mostradas imagens das datas comemorativas com paródia de sentido. 

Com o início da narração do texto que representa o inferno, são mostradas 

imagens desenhadas apenas com destaque das cores preta e vermelha, que simbolizam 

o inferno. Do mesmo modo que ocorre nas imagens do purgatório, datas comemorativas 

são desenhadas de forma triste (paródia de sentido), para representar o período de 

adversidades da vida dos moradores de áreas de enchentes. Por exemplo, para simbolizar 

o Natal, foi desenhado uma árvore natalina com as bolinhas decorativas quebradas no 

chão. 
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Por fim, a narração do último parágrafo do texto, o qual tem caráter político, 

também foi apresentada com a passagem de imagens de datas comemorativas com 

paródias de sentido. Por exemplo, o dia 2 de janeiro é o dia de Iemanjá (deusa das águas), 

e para representá-lo foi desenhado a deusa com rosto triste e de desesperança, 

simbolizando o tom trágico do final do texto. 

Assim, a relação entre a narração e as imagens é metafórica, pois as imagens 

passadas durante as narrações simbolizam cada período da vida dessas pessoas (paraíso, 

purgatório e inferno). 

Quanto às narrações, cada uma das participantes do grupo narrou uma parte da 

estrutura do texto – o paraíso, o purgatório, o inferno e o final com crítica política. As 

narrações do paraíso são faladas de modo positivo e com volume mais alto. A partir do 

início dos meses de dificuldades dos personagens, as narrações começam a apresentar 

tons mais tristes e com volume menor para simbolizar o purgatório, o inferno e trecho 

de caráter crítico e sem esperanças. 

 

 
Story board 

 

 

 
 

   
Calendário do mês de maio 

representando o paraíso 

Calendário do mês de junho 

representando o paraíso 

Calendário do mês de julho 

representando o paraíso 
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Calendário do mês de agosto 

representando o paraíso 

Calendário do mês de 

setembro representando o paraíso 

Calendário do mês de 

outubro representando o paraíso 

 

 

 

 
 

   

Calendário do mês de 

novembro representando o purgatório 

Calendário do mês de 

dezembro representando o 

purgatório 

Calendário do mês de 

dezembro representando o inferno 

 

 

 

  
 

 

Calendário do mês 

de janeiro representando o 

inferno 

Calendário do mês 

de janeiro representando o 

inferno 

Calendário do mês 

de fevereiro representando 

a crítica política 



761 
 

 

 

 

Quadro de Amarguras 

Amanda NASCIMENTO 

André ARRUDA 

Bárbara PEREIRA 

Elizabeth D´ANDREA 

Pedro ROTTA 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 
Alunos: Amanda Nascimento 

André Arruda - E-mail: deh.arruda94@gmail.com 

Bárbara Pereira 

Elizabeth D’Andrea 

Pedro Rotta 

Orientador: Profa. Ms. Fernanda Mazza 

Resumo 

 
O projeto audiovisual Quadro de amarguras apresenta o perfil de uma jovem carioca 

de 21 anos que engravidou na adolescência e optou por interromper a gravidez por meio 

de um aborto. A partir disso o trabalho foi elaborado com a proposta de relaciona-lo ao 

texto O Navio Negreiro de Castro Alves, que estabelecidas duas relações de paródia: 

temática e estrutural. 

Palavras-chave: Intertextualidade; referência; alusão; gravidez; aborto. 

 
- Proposta do filme: O vídeo final produzido é uma interpretação realizada pelo 

grupo sobre a situação da jovem retratada. A partir disso relacionamos este tema com o 

texto de Castro Alves, O Navio Negreiro, para assim, estabelecer uma ponte intertextual. 

- Ideia: A grande dificuldade do trabalho foi estabelecer uma relação entre o 

texto falado e as imagens, de modo com que não houvesse nenhum caso de pleonasmo 

intertextual (quando duas mídias trazem ideias idênticas). Então foi que todas as fotos 

teriam suas ideias representadas com as mãos. 

- Story line: Isabela, carioca e estudante de Psicologia da PUC-RJ, que aos 21 

anos se viu nos espirais, no último ciclo infernal da história de Dante: Isabela estava 

grávida e optou pelo aborto 

- Sinopse: A carioca Isabela, na época que era estudante de Psicologia na PUC- 

RJ, acabou engravidando. Seu ex-companheiro a maltratava e com muitas dúvidas e 

dores, ela decidiu que o aborto era a única maneira de continuar uma vida feliz e livre. 

mailto:deh.arruda94@gmail.com


762 
 

Passou por coisas que deseja esquecer no processo, mas por fim, ela não se arrepende 

de ter adiado seu sonho de ser mãe. 

- Roteiro: 

[TÍTULO] 

Batida triste de fundo 

Quadro de amarguras 

[BÁRBARA] 

Fundo preto 

Era um sonho dantesco... o tombadilho 

Que das luzernas avermelha o brilho. 

Em sangue a se banhar. 

Tinir de ferros... estalar de açoite... 

4o canto – “O Navio Negreiro”, de Castro Alves 

[ELIZABETH] 

Calendário / relógio 

“O aborto não é uma coisa que você faz e passa, o aborto é uma coisa que você 

faz e perdura na sua vida”. 

[ROTTA] 

Mão com água 

Essa é Isabela, carioca e estudante de Psicologia da PUC-RJ, que aos 21 anos se 

viu nos espirais, no último ciclo infernal da história de Dante: Isabela estava grávida. 

Sapatinho de criança 

Não foi como o esperado, o sonho em ser mãe veio cedo demais, o que a obrigou 

a tomar a decisão mais difícil de sua vida. O aborto veio acompanhado de “gritos, ais, 

maldições, preces”. 

Mão tensionada 

Proveniente de um relacionamento abusivo, Isabela relata que antes mesmo de 

revelar a gravidez ao ex-companheiro, ela já havia sofrido agressão por parte dele. “Era 

um sonho dantesco”, antes Isabela vivia um amor com o pai de seu filho e depois da 

agressão, tudo virou um pesadelo. 

[ELIZABETH] 

Mão no rosto / roendo a unha / medo e desespero 

“A única influência que ele teve no processo foi uma influência ruim”, comenta. 

[ROTTA] 

Mãos se afastando 

Em ânsia e magoa vãs, a jovem estava em uma situação difícil. Ignorada e 

esquecida por seu ex-namorado, que a agredia e a culpava por tudo aquilo estar 

acontecendo, Isabela ficou sem parâmetros. 
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Mãos em contraste 

A decisão do aborto a transformou, o Albatroz que vivia quieto e adormecido 

dentro de si acordou para tomar as rédeas da situação. 

Mão velha x mão nova 

Nem sua mãe que sempre foi o capitão que rege as manobras de sua vida teve 

influência direta nessa situação. Totalmente autônoma e solitária, Isabela, consciente de 

que carregaria aquilo por toda uma vida, sabia que essa era a melhor decisão a se tomar. 

Mão em forma de pomba 

A jovem precisou voar alto tal como um condor para optar por interromper a 

gestação e para adquirir forças e enfrentar o “quadro d’amarguras” pelo qual estava 

passando. 

Braços atados por um nó 

Sua mãe e avó ajudaram a “cobrir tanta infâmia e cobardia” que Isabela sofrera 

por parte de seu companheiro e que haveria de sofrer por parte da sociedade em que 

vive. 

X com os dedos 

O silêncio por parte do governo afeta essas meninas que procuram 

procedimentos perigosos e muitas vezes sem o suporte familiar ou estrutural que um 

hospital da rede pública poderia proporcionar. 

Mão se apoiando 

O aborto é uma “fatalidade atroz que a mente esmaga”, e deixa-lo ilegal é fechar 

os olhos para uma realidade provocada pela própria sociedade. 

Mãos na barrigas com terço 

Diante de uma decisão tão arriscada, a jovem sentia medo de tudo: de morrer, de 

não poder mais ter filhos, de se arrepender e do que as pessoas pensariam dela. Eram 

infinitas as coisas que a preocupavam, como se à sua frente houvesse apenas escuridão 

e o brilho de luzernas vermelhas. Entretanto, ela tinha convicção de que aquela era sua 

única solução. 

Pílulas caindo + barulho de chuva 

O procedimento foi como o estalar de açoite que provoca marcas por toda a vida. 

Após o aborto, ela teve complicações: uma infecção nas trompas a levou para o hospital, 

onde ficou em observação durante alguns dias, até que os antibióticos fizessem efeito. 

Uma pessoa escrevendo uma carta 

Aos poucos, Isabela foi contando o ocorrido a seus familiares mais próximos, 

exceto a seu pai, com quem não tem um bom relacionamento e por isso decidiu omitir 

a notícia. 

Mãos na cabeça 

Teve medo de ser repreendida e de se deparar com uma orquestra irônica que 

iria critica-la por ter feito um procedimento ilegal, mas aqueles que souberam o que 

tinha acontecido não a julgaram em momento algum, apenas ficaram abalados, como 

sua irmã, que se sensibilizou muito. 

Mão no rosto 
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A vida da jovem foi modificada após a realização do aborto. Ela passou a ter o 

olhar de um poeta de vate com relação ao procedimento e também às meninas que 

escolhem fazê-lo. 

Sinal de reza com as mãos 

Além disso, Isabela se viu em meio de “promessas divinas de esperança”, mas 

totalmente desamparada pelo Estado e percebeu a infâmia de uma sociedade que exalta 

a gravidez e o nascimento de uma mãe e, ao mesmo tempo, ignora a mulher e a 

possibilidade de não prosseguir com a gestação. 

 
- Sotory board: 

Tempo Mão com água Infância 

   
 

Agressão Mão no rosto Separação 

1 
 

 

Separação 2 Separação 3 Separação 

4 
 

 

Separação 5 Separação 6 Contraste 
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União Paz Mãos atadas 
 

 

X Apoio Mãos e terço 
 

Chuva A carta Mãos na cabeça 
 

 

Roendo unhas 
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RESUMO 

 

A capa de revista realizada tem como objetivo trazer à tona as técnicas da fotógrafa 

Annie Leibovitz que é conhecida pelo seu talento em trabalhar com retratos. Realizamos 

uma releitura de uma capa de revista com a atriz Angelina Jolie. Com o uso da 

iluminação adequada, posição da câmera e do modelo/aluno que foi fotografado, foi 

possível captar a essência da fotógrafa e aplicar em nosso trabalho fotográfico. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: revista, fotógrafa, Annie Leibovitz. 

 
 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 

O trabalho foi entregue em papel fotográfico A3 e emoldurado em papel 

cartão preto. Para realizarmos a nossa releitura, utilizamos como modelo o aluno Simão 

Trindade que representou a atriz Angelina Jolie no ensaio fotográfico, fez parte do nosso 

processo criativo utilizarmos um homem no lugar de uma mulher sem mudar a essência 

da proposta da capa. A edição ocorreu apenas na estruturação da revista VOGUE, o 

retrato não foi modificado e como resultado final temos a semelhança entre o trabalho 

realizado por nós alunos com a ilustre foto da atriz Angelina Jolie clicada pela fotógrafa 

ícone Annie Leibovitz. 

mailto:luiza586@yahoo.com.br
mailto:simas.trindade@gmail.com
mailto:vini_s_silva@hotmail.com
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Releitura de obra fotográfica de Annie Leibovitz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS: 

 

Documentário da Annie Leibovitz: 

https://imagemfilmes.com.br/filmes/103793/annie-leibovitz-a-vida-atraves-das-lentes 

 

Revista VOGUE: http://br.eonline.com/enews/north-west-estrela-a-primeira- 

capa-da-revista-vogue-kids/ 

http://br.eonline.com/enews/north-west-estrela-a-primeira-
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Fotografia Angelina Jolie: https://br.pinterest.com/pin/516295544762462594/ 
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Resumo 

O principal objetivo deste trabalho foi quantificar a satisfação dos alunos de 

comunicação do primeiro e segundo semestre em relação ao aplicativo TIA do 

Mackenzie. Os motivos que levaram o grupo ao realizar esta pesquisa foi a percepção 

de que o aplicativo, apesar de disponível há algum tempo nos sistemas Android e iOS, 

se mostrava pouco conhecido pelos alunos do CCL. Para realizar o questionário, o grupo 

buscou conhecer mais a respeito da tecnologia acerca do aplicativo, o tempo de 

disponibilidade do serviço e quais suas principais diferenças frente a plataforma online 

oferecida pelo site TIA. Com estes conhecimentos foi possível traçar um rumo para as 

perguntas que seriam apresentadas aos entrevistados que, por sua vez, seriam a amostra 

escolhida para representar a situação do aplicativo frente a sua proposta. 

PALAVRAS-CHAVE: pesquisa; satisfação; aplicativo; tia; 

 

Introdução 

O Aplicativo TIA Mackenzie foi lançado em 2015, somente para a utilização de 

alunos da graduação e do campus Higienopólis. Idealizado e desenvolvido dentro do 

próprio campus por alunos e professores da instituição Mackenzie, o aplicativo 

apresenta a versão Android e iOS, com diferenças claras a respeito de sua proposta em 

cada sistema operacional. 

No sistema operacional Android, o aplicativo apresenta uma reprodução exata 

do que o site TIA oferece. A interface e a disponibilidade das funções são idênticas ao 

acesso mobile do site. Já no sistema operacional iOS, o aplicativo apresenta uma face 

mais elaborada e proposta mais limpa, uma vez que possui apenas as funções básicas, 

sendo elas o acesso aos horários, frequência, situação financeira e notas. Em ambos 

aplicativos, na página inicial é solicitado o código de matrícula e a senha para ter acesso 

a página do aluno. 

 

 
Justificativa 

 
Os principais motivos pelos quais foi decidido iniciar esta pesquisa foram: 

primeiro o fato do Mackenzie não se pronunciar muito a respeito da existência do 

aplicativo, o que despertou a curiosidade de saber se os alunos realmente conhecem e 

mailto:bidymendes1@hotmail.com
mailto:henriquesmarcelle@gmail.com
mailto:luana.yamamoto@outlook.com
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usufruem dele. Depois, de saber a opinião dos alunos em relação ao aplicativo, pois 

ninguém melhor do que os próprios usuários para julgarem e avaliarem o serviço. E por 

fim, saber se os usuários estariam realmente satisfeitos com esse serviço oferecido pela 

universidade. 

Objetivo 

 

Com esta pesquisa foi pretendido verificar o nível de satisfação dos alunos dos 

cursos de comunicação do primeiro e segundo semestre sobre o aplicativo do Sistema 

Acadêmico do Mackenzie (TIA) e analisar os pontos fortes e os pontos à melhorar, 

assim podendo ter uma visão ampla e definida da opinião do público ao produto/serviço 

prestado. Além disso, como objetivos secundários são levantadas questões como perfil 

dos alunos entrevistados e daqueles que utilizam o aplicativo. 

Como resultado esperado foi desejado que a pesquisa demonstrasse o tão 

conhecido e utilizado o aplicativo seria e que, principalmente, mostrasse este serviço 

como uma boa referência para os usuários, apresentando sugestões de mudanças em 

escala menor do que os elogios positivos. Foi desejado também que as sugestões de 

mudanças se mostrassem coerentes e ajudassem efetivamente a universidade a melhorar 

este sistema oferecido e assim satisfizesse ainda mais os seus alunos com um sistema 

apreciado pelos usuários frequentes do TIA. 

 

Métodos/Técnicas utilizadas 

 
Foi decidido, portanto, assumir a visão de Johson, Anderson e Fornell (1995) de 

que a satisfação é cumulativa; é constructo abstrato que descreve a experiência total de 

consumo com o aplicativo, uma vez que o usuário terá uma continua utilização do 

aplicativo ao longo da sua experiência na faculdade. Dessa forma, o estudo de satisfação 

foi realizado com perspectiva agregada. Os conceitos sobre o impacto da expectativa 

sobre a satisfação não foram considerados nesse estudo, pressupondo que o aluno 

ingressante na faculdade não cria expectativa de uso de tal serviço. A pesquisa foi 

realizada em apenas uma fase, sendo ela quantitativa/descritiva, com uma escala ideal 

customizada de medição de satisfação, assim como os indicadores de satisfação. 
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Assim foi desenvolvido um questionário com base nos objetivos geral e 

específicos, ao qual foi distribuído para alunos dos cursos de publicidade e propaganda, 

jornalismo e letras do primeiros e segundos semestres. 

 

Questionário aplicado 
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Resultados 

 
Dos alunos entrevistados, 80.2% utiliza o sitema operacional iOS enquanto 

apenas 19.8% utilizam o sistema Android. 

 
 

 

 

 
Foi feita a pergunta “Qual a sua satisfação com o Mackenzie?” com o intuito de 

estabelecer alguma relação entre a satisfação dos alunos com a universidade e a 

satisfação em relação ao aplicativo. Assim os maiores números obtidos foram: 49.1% 

concordam parcialmente, 33.6% concordam totalmente e 14.7% se sentem neutros em 

relação a isso. 
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Quanto a frequência que os alunos consultam as informações do TIA 47.4% 

consultam uma a três vezes por semana, 29.3% consultam somente quando sabem que 

há informações atualizadas e apenas 23.3% consultam todos os dias. 

 

 

Quando questionados se utilizavam o aplicativo todas as vezes que fosse preciso 

consultar alguma informação do TIA, 52.6% concordam totalmente, 29.3% concordam 

parcialmente e 12.1% são neutros em relação a isso. 

 

 

Dos alunos entrevistados 61.2% confiam totalmente nas informações do 

aplicativo, 25.9% confiam parcialmente e 9.5% se consideram neutros. 
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Dos entrevistados, 81.9% concordam totalmente em relação a usar o aplicativo 

para consultar as faltas, 8.6% concordam parcialmente e apenas 7.8% são neutros. 

 

 
 

 

 

 
Em relação ao uso do aplicativo para consultas as notas, 79.3% concordam 

totalmente e apenas 13.8% concordam parcialmente. 
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Dos entrevistados 62.1% utilizam totalmente o aplicativo para consultar o 

horário e local de aula, 15.5% utilizam parcialmente, 12.1% parcialmente e somente 

7.8% discordam totalmente dessa afirmação. 

 

 

 

Com relação ao uso do aplicativo para procurar um prédio no campus 18.1% 

concordam totalmente, 17.2% se consideram neutros e 36.2% discordam totalmente. 
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Quando questionados se o aplicativo é intuitivo 17.2% dos alunos concordam 

parcialmente, 25.9% totalmente e 47.4% são neutros. 

 

 

Quanto a praticidade do aplicativo em relação ao site, 53.4% concordam 

totalmente, 21.6% concordam parcialmente e somente 6% discordam parcialmente. 
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Dos alunos entrevistados 37.7% concordam totalmente que a interface do 

aplicativo é bonita, 32.8% concordam parcialmente e 6.9% discordam parcialmente. 

 

 

 
 

 

 

 
Quando questionados se o aplicativo deveria ter mais funções como o site 20.7% 

concordam parcialmente, 20.7% concordam totalmente e 50% se consideram neutros 

em relação a isso. 
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Dos entrevistados, 26.7% concordam parcialmente que o aplicativo é lento, 

18.1% discordam totalmente e apenas 6% concordam totalmente. 

 

Com relação ao aplicativo ocupar muita memória do celular, 23.3% discordam 

parcialmente, 24.1% discordam totalmente e 9.5% concordam parcialmente. 
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Quando questionados se vêem outros alunos usando o aplicativo, 41.4% dos 

alunos entrevistados concordam totalmente, 35.35 concordam parcialmente, 11.2% se 

consideram neutros e 6.9% discordam parcialmente. 

 

 

 

Dos entrevistados, 67.2% concordam totalmente que o aplicativo é útil, 25.9% 

concordam parcialmente e 6% se consideram neutros. 



781 
 

 

 
 

Quando os alunos são questionados se o aplicativo poderia melhorar, 51.7% 

concordam totalmente, 30.2% concordam parcialmente e 13.8% se consideram neutros 

em relação a isso. 

 

 

 

Dos alunos entrevistados, 19% discordam totalmente em relação ao aplicativo 

ser perfeito, 25.9% discordam parcialmente e 14.7% concordam totalmente. 
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Com relação aos alunos não precisaram de ajuda para usar o aplicativo, 68.1% 

concordam totalmente, 15.5% concordam parcialmente e 7.8% se consideram neutros. 

 

 

E por último, 63.8% discordam totalmente em relação ao aplicativo ser horrível, 

19.8% discordam parcialmente e 10.3% são neutros. 
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Conclusão 

 
Após a realização da pesquisa de satisfação do aplicativo TIA do Mackenzie, foi 

possível perceber que o aplicativo possui uma grande adesão por parte dos alunos do 

CCL e, além de ser um recurso disponibilizado pela faculdade que facilita a vida dos 

estudantes, também apresenta um diferencial para a universidade. 

Ao realizar a análise da pesquisa foi perceptível que o sistema operacional mais 

utilizado dentro do Mackenzie é o iOS e que a principal utilização da ferramenta é para 

consulta de notas e horários de aula. O aplicativo foi considerado bom pelos alunos, mas 

possui algumas reclamações recorrentes como a interface mal projetada, a limitação de 

recursos oferecida pelo aplicativo e a conexão direta com o sistema do site o que 

ocasiona algumas falhas. 

Por tanto foi possível concluir que o aplicativo possui pontos positivos muito 

relevantes mas que melhoras deveriam ser realizadas para que a percepção de qualidade 

do aplicativo aumente. 



784 
 

Referência 

ROSSI, C. A. V.; SLONGO, L. A. O Estado-da-arte e proposição de um método 

brasileiro. Porto Alegre, 1998. 

 

BEBER, S. J. N.; ROSSI, C. A. V. Estudo da insatisfação do consumidor nos 

serviços prestados por assistências técnicas autorizadas de automóveis, 2004. 

 

 

MILAN, G. S.; TREZ, G. Pesquisa de satisfação: um modelo para planos de 

saúde. São Paulo, 2005. 



785 
 

Camil: Projeto de comunicação 

Camila de Mattos VARELLA 

Fellipe Maia COSTA 

Gabriel Namorato MACHADO 

Maria Luiza CENTIN 

Marina SALDANHA 

Victor Augusto Marion PELUSO 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

Aluno(s): Camila de Mattos Varella - E-mail: camila.97.varella@gmail.com 

Fellipe Maia Costa 

Gabriel Namorato Machado 

Maria Luiza Centin 

Marina Saldanha 

Victor Augusto Marion Peluso 

Orientador: Marcio Almeida Ribeiro 

RESUMO 

O trabalho a seguir tem o objetivo de criar um plano de comunicação para a marca de 

comodities Camil. Utilizando o método de pesquisa bibliográfico, o planejamento de 

comunicação da marca resultou na realização de uma campanha que satisfizesse a 

necessidade de identificação do público com a Camil. Conclui-se que existe uma grande 

dificuldade de trabalhar com comodities visto que há pouca diferenciação entre as 

marcas líderes do meio, por este motivo desenvolver o branding é essencial, pensamento 

utilizado como base do planejamento estratégico realizado. ] 

PALAVRAS-CHAVE: planejamento, comunicação, branding, marca, comodities. 

INTRODUÇÃO 

A Camil, Cooperativa Agrícola Mista Itaquiense Ltda, é atualmente a maior 

empresa fabricante de arroz do Brasil. Com mais de 50 anos de atividades ininterruptas, 

a instituição foi fundada em 30 de julho de 1963, na cidade de Itaqui no Rio Grande do 

Sul. 

Atuando no mercado de alimentos, o Grupo Camil possui mais de 50 tipos de 

produtos em seu portfólio, incluindo as marcas União e Coqueiro e está presente em 

mais de 60 países através da exportação. 

Após uma série de investimentos, a empresa adquiriu a Saman do Uruguai, 

Tucapel do Chile, La Lomas Alimentos da Argentina, Companhia de Alimentos da 

América do Peru,Cia de Grãos Ormus (Peru). Também as marcas Coqueiro e Pescador, 

e no segmento de açúcar: União e Da Barra. Assim, passou a operar em 5 países: Brasil, 

Uruguai, Chile, Peru e Argentina. 

mailto:camila.97.varella@gmail.com
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CORE BUSINESS E CORE COMPETENCE 

CORE BUSSINESS 

● Líder do setor arrozeiro no Brasil. 

● Consolidada no ramo de distribuição de graõs; 

 

CORE COMPETENCE 

● Liderança no mercado; 

● Sinônimo de qualidade e tradição; 

● Campeã de mindshare e marketshare em comparação à 

concorrência; 

 

ANÁLISE DE AMBIENTE 

MACROAMBIENTE 

● Crise do segmento - diminuição da lucratividade do ramo 

de arroz; 

● Crise econômica - diminuição do poder aquisitivo dos 

consumidores; 

● Consumidores com uma cultura extremamente 

consolidada de consumo de arroz e feijão; 

● As plantações podem ser afetadas pelo clima, causando 

escassez de produtos; 

 

MICROAMBIENTE 

● Empresa consolidada e líder de mercado de atuação; 

● Empresa tradicional e reconhecida pela qualidade; 

● Concorrentes grandes, também consolidados; 

● Fornecedores com alto poder de barganha quando existe 

escassez dos grãos e devido a pouca variação de qualidade da produção; 

● Clientes fiéis a marca pela tradição; 

 

 

 

 

AMBIENTE INTERNO 

● Empresa com dívidas acumuladas; 

● Portfólio excessivamente variado; 

● Falta de planejamento empresarial; 

● Produtos com pouca variação em comparação à 

concorrência; 
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● 

COMPOSTO MERCADOLÓGICO 

PRODUTO 

O carro-chefe da marca é o Arroz, porém a empresa conta com outros grãos em seu 

portfólio de produtos, como feijão, lentilha, soja, grão de bico, ervilha, óleos, além de 

açúcar e peixes das marcas União, da Barra e Coqueiro respectivamente. 

 

 
Portfólio de produtos da Marca Camil 

Arroz - integral, orgânico, parboilizado, parboilizado em saquinho, 

reserva especial, T1, T2, culinaria italiana, cateto integral e 7 cereais integrais. 

Feijão - branco pronto, fradinho pronto, preto pronto, carioca pronto, 

carioca, preto, fradinho, branco, jalo, rosinha, rajado e bolinha. 

Biscoito - arroz integral, arroz integral sabor pimenta, arroz integral 

sabor chia e linhaça. 

Grãos - soja, lentilha, grão-de-bico, canjica de milho branco, milho 

para pipoca premium, ervilha. 

Proteína de soja - texturizada de sofá para frango, texturizada de soja 

para carnes. 

 

 
Participação dos produtos dentro da Camil 

● Arroz -87,80% 

● Feijão -11,25% 

● Quase Pronto -0,07% 

● Óleos -0,53% 

● Outros -0,35% 

 
ARROZ 

Tipos de arroz 

● TIPO 1 (beneficiado polido, mais consumido pelos 

brasileiros) 

● Integral (produto descascado, sem polimento) 

● Parboilizado (antes das etapas de descasque e 

polimento, passa por um processo hidrotérmico que resulta na 

gelatinização parcial ou total do amido) 

● Negro 

● Vermelho 

● Cateto 

● Arbóreo 

 
Arroz para o brasileiro 

● Alto rendimento de grãos inteiros 
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● Bem polido (branquinho) 

● Solto 

● Macio após o cozimento 

 
Consumo de Arroz no mercado brasileiro 

Os tipos de arroz mais consumidos pelos brasileiros são o integral e o 

parboilizado. 

Para os brasileiros, arroz de qualidade é aquele que tem alto rendimento de 

grãos inteiros no beneficiamento, grãos longo-finos (agulhinha), aspecto translúcido, 

bem polido, e que fica solto, enxuto e macio depois de cozido, ou seja, parboilizado. 

O consumo per capita de arroz no Brasil corresponde a 67,7 kg/hab./ano do 

produto em casca, ou 48,7 kg/hab./ano do beneficiado polido. 

FEIJÃO 

Tipos de feijão 

● Carioquinha 

● Preto 

● Branco 

● Feijão de corda 

● Azuqui 

● Vermelho 

● Verde 

 
Feijão para o brasileiro 

● Costumes regionais. 

● Consumo concentrado nas variedades “carioca” e 

“preto”. 

● Feijões são comprados em torno de 82% em pacotes, 6% 

a granel e 6% de ambos os modos. 

● Camil é a marca de feijão mais consumida no Brasil 

seguida pelas marcas Kicaldo, Tio João, Broto Legal, entre outras. 

 
Consumo de feijão no mercado brasileiro 

O tipo de feijão mais comercializado no Brasil é o feijão tipo carioca, 

abrangendo cerca de 70% do total produzido no País. 

 
PREÇO 

Entre as linhas “premiums” de arroz e feijão, a camil possui um preço 

mais acessível que os seus concorrentes diretos como por exemplo o “Tio João”, o 

arroz, por exemplo, tem uma média de 14 reais seu pacote de 5 quilos e 4 reais em sua 

versão de 1 quilo, já o feijão tem média de 7 reais o carioca e 8 o preto, em geral a 

média da linha camil é em torno de 1 real mais barata que sua concorrente principal. 

 
PRAÇA 
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A Camil está presente em todo o território brasileiro, com uma logística de 

integração, os produtos Camil chegam mais rápido em todas as regiões do país. 

Para o consumidor final encontrar os produtos da Camil é uma tarefa muito fácil, 

ja que eles possuem uma grande participação nas prateleiras, de hiper até mini mercados 

de bairros, atingindo diversos públicos diferentes. 

 

 
PROMOÇÃO 

“É o seu Arroz com Feijão Camil que dá força ao Brasil”, essa é a campanha 

atual usada pela marca, sua ideia base é mostrar ao público que para se alcançar às 

conquistas da vida você tem que comer muito “arroz com feijão”, foi utilizado o atleta 

olímpico Gustavo Borges no primeiro vídeo para a televisão, neste o atleta conta como 

foi difícil superar seus limites e que nada veio por acaso, ele teve que lutar por cada 

vitória e quem deu essa força para ele conseguir esse feito foi sua mãe, ela que veio a 

aparecer no vídeo veiculado na web contando sua relação com a comida e como cozinhar 

se tornou algo importante no apoio ao seu filho. 

Atualmente as Promoções são feitas utilizando mídias on e offline. 

Offline 

● PDV 
 
 

Online  
 

● Spots em rádio 

● Comercial de TV (GNT) 

● Publicidade no Youtube 

● Redes sociais; 

● Receitas no site; 

 

MERCADO ALVO 
 

 

Ana Beatriz representa o público-alvo da Camil. Ela pode ter 25, 30 ou quem 

sabe 45. Solteira ou casada, mãe de família ou somente filha. Ana Beatriz é uma mulher 

independente, dinâmica, atual que aproveita cada minuto da cozinha. 

Para alcançar resultados mais significativos é essencial reconhecer que nosso 

target é um público muito amplo e diversificado, porém, ainda é preciso dar ênfase a 

outros tipos de consumidores que atualmente não são tão explorados. 

A Ana Beatriz continuará como o público alvo principal. Exploraremos para esse 

público, mulheres de 30 a 45 anos, mães de família, que trabalham fora e realizam as 

tarefas domésticas. Um público tradicional que consome marcas conhecidas e aproveita 

o momento da cozinha para o convívio familiar. 
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O outro público abordado serão os casais. Pessoas jovens que usam da cozinha 

como um momento a dois. Homens e mulheres, casados ou namorados, que colocam na 

comida um sabor especial. 

Por fim, o último alvo adotado serão as pessoas que moram sozinhas. É muito 

importante lembrar-se delas, pois também realizam as compras para seu lar. 

Universitários, pessoas no início da carreira, divorciados, são um grupo muito pouco 

explorado, mas ainda assim, com grande potencial. 

MATRIZ SWOT: CAMIL 
 

 
 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

Tradição; 

Qualidade; 

Liderança de mercado de arroz; 

Reconhecimento; 

Valor de marca; 

Acúmulo de dívidas; 

Portfólio de produtos muito 

diversificado, o que criou uma miopia de 

marketing; ? 

Produto sem grande diferencial;(para 

todas as marcas) 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Expansão da empresa; 

Novos setores; 

Investimentos em outros produtos 

Crise financeira; 

Mercado em decadência; 

Concorrência; 

Rentabilidade do setor; 

 

MATRIZ SWOT: PIRAHY (ARROZ PRATO FINO) 
 

 
 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

Reconhecimento; 

Imagem da marca; 

Tecnologia 

Tradição 

Produto sem grande diferencial; 

Constantes reclamações sobre mofo e 

larvas nas embalagens; 
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OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Novos setores; 

Responsabilidade social e 

sustentabilidade; 

Desenvolvimento de portfólio; 

Crise financeira; 

Mercado em decadência; 

Concorrência; 

Rentabilidade do setor; 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

 
CURTO PRAZO 

● 80% de impacto da campanha para os públicos 

determinados; 

● Aumentar o mindshare da marca; 

● Aumentar as vendas da marca; 

● Aumento da participação no mercado de feijão; 

 

LONGO PRAZO 

● Aumentar o marketshare da marca; 

● Reafirmá-la como lovemark; 

● Tornar-se líder no segmento de Feijão; 

 

CAMPANHA 

 

 
CONCEITO CRIATIVO 

Transformar a cozinha em carinho, em um momento de compartilhar, em troca. 

Mostrar que todo arroz tem seu feijão, independente de quem este represente. Nosso 

intuito é trazer o momento de troca e compartilhamento para a venda casada ou 

associada do arroz Camil com o Feijão Camil. 

 

 
PLANO DE MÍDIA 

Offline 

● Rádio 
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Spots de em rádios de grande audiência para alcançar o público 

trabalhador e universitário; 

 

 
● Televisão 

Comerciais televisivos de 30 segundos em canais abertos com grande 

público em horários nobres. 

 

 
● Revista 

Anúncio de uma página em revistas de grande circulação como Veja. 

 

 
● PDV 

Compra dos melhores espaços nos expositores, ilhas de produtos, displays, 

venda casada de arroz e feijão de acordo com a região do país. 

 

 
● Mobiliário Urbano 

Bus Stop. 

 

 

Online  
 

● Facebook 

Publicidade impulsionada na página da empresa na rede social; 

 

 
● Instagram 

Publicidade impulsionado na rede social; 

 

 
● Youtube 

Anúncios em vídeos. 

 

 

● Google Adwords 

Search e ESO. Otimização do site e uso de palavras chaves que tenham 

relação com a empresa e o ramo atuante. 

 

 
● Rede Social: Plataforma interativa Receita Perfeita Camil 

Receitas em uma rede social dentro do site da Camil, onde os cozinheiros 

possam compartilhar suas receitas e conhecer novos pratos, além de dar dicas de 

culinária aos seus amigos. 
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● APP Receita Perfeita Camil 

A rede social terá um app. Além de poder colocar suas receitas e dar dicas 

aos amigos, terá uma área para guardar outros pratos de interesse que podem ser 

acessados a qualquer momento. 

O app terá um diferencial, a Receita do dia. Basta o cliente responder a 5 

questões sobre suas necessidades e gosto culinário, e, com isso, lhe será indicada a 

receita perfeita para um momento especial, seu modo de preparo e o seu tempo de 

duração. 

Nas embalagens de venda casada dos produtos arroz e feijão Camil estará 

presente um QR code que direciona para o download deste app. 

 

 
ORÇAMENTO 

 

 
Janeiro - R$800.000,00 

Site e App - R$500.000,00 

Adwords - R$50.000,00 

Facebook e Instagram - R$100.000,00 

Youtube - R$100.000,00 

Produção dos vídeos - R$50.000,00 

 

 

 

Fevereiro - R$489.833,95 

Adwords - R$50.000,00 

Facebook e Instagram - R$100.000,00 

Youtube - R$100.000,00 

Rádio 

Nova Brasil FM (SP) 

30 spots de 30s - R$102.900,00 

15 spots de 15s - R$41.610,00 

Mix FM (RJ) 

30 spots de 30s - R$47.100,00 

15 spots de 15s - R$16.485,00 
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Nossa Rádio (BH) 

30 spots de 30s - R$22.668,60 

15 spots de 15s - R$9.070,35 

 

Março - R$1.490.400,00 

Adwords - R$50.000,00 

Facebook e Instagram - R$100.000,00 

Youtube - R$100.000,00 

Revista 

Veja Nacional - 3ª semana 

1 página determinada - R$436.800,00 

Mobiliário Urbano 

São Paulo - 150 pontos - R$423.600,00 

Rio de Janeiro - 100 pontos - R$200.000,00 

Belo Horizonte - 100 pontos - R$180.000,00 

 

 

 
Abril - R$523.200,00 

Adwords - R$50.000,00 

Facebook e Instagram - R$100.000,00 

Youtube - R$100.000,00 

Revista 

Claudia - 1ª semana 

4ª Capa - R$273.200,00 

 

 
Maio - R$2.348.200,00 

Adwords - R$50.000,00 

Facebook e Instagram - R$100.000,00 

Youtube - R$100.000,00 

Televisão Record 
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Domingo Show 

4 inserções - R$788.400,00 

Novela 1 

6 inserções - R$1.309.800,00 

 

 
Junho - R$1.176.080,00 

Adwords - R$50.000,00 

Facebook e Instagram - R$100.000,00 

Youtube - R$100.000,00 

Revista 

Cláudia - 1ª semana 

Página determinada - R$226.080,00 

PDV 
 

 
Rede Carrefour 

40 Ilhas em São Paulo - R$140.000,00 

40 Ilhas no Rio de Janeiro - R$140.000,00 

30 Ilhas em BH - R$105.000,00 

30 Ilhas em Curitiba - R$105.000,00 

20 Ilhas em POA - R$70.000,00 

20 Ilhas em Fortaleza - R$70.000,00 

20 Ilhas em Brasília - R$70.000,00 

TOTAL - R$700.000,00 

 

Julho - R$385.820,00 

Adwords - R$50.000,00 

Facebook e Instagram - R$100.000,00 

Youtube - R$100.000,00 

Rádio 

Nova Brasil FM (SP) 

15 spots de 30s - R$51.450,00 
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10 spots de 15s - R$27.740,00 

Mix FM (RJ) 

15 spots de 30s - R$23.550,00 

10 spots de 15s - R$15.700,00 

Nossa Rádio (BH) 

15 spots de 30s - R$11.334,30 

10 spots de 15s - R$6.046,80 

 

Agosto - R$2.248.200,00 

Adwords - R$50.000,00 

Facebook e Instagram - R$100.000,00 

Youtube - R$100.000,00 

Televisão Record 

Domingo Show 

4 inserções - R$788.400,00 

Novela 1 

6 inserções - R$1.309.800,00 

 

 
Setembro - R$250.000,00 

Adwords - R$50.000,00 

Facebook e Instagram - R$100.000,00 

Youtube - R$100.000,00 

 

Outubro - R$385.820,00 

Adwords - R$50.000,00 

Facebook e Instagram - R$100.000,00 

Youtube - R$100.000 

Rádio 

Nova Brasil FM (SP) 

15 spots de 30s - R$51.450,00 
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10 spots de 15s - R$27.740,00 

Mix FM (RJ) 

15 spots de 30s - R$23.550,00 

10 spots de 15s - R$15.700,00 

Nossa Rádio (BH) 

15 spots de 30s - R$11.334,30 

10 spots de 15s - R$6.046,80 

 

Novembro - R$1.490.400,00 

Adwords - R$50.000,00 

Facebook e Instagram - R$100.000,00 

Youtube - R$100.000,00 

Revista 

Veja Nacional - 3ª semana 

1 página determinada - R$436.800,00 

Mobiliário Urbano 

São Paulo - 150 pontos - R$423.600,00 

Rio de Janeiro - 100 pontos - R$200.000,00 

Belo Horizonte - 100 pontos - R$180.000,00 

 

Dezembro - R$3.274.280,00 

Adwords - R$50.000,00 

Facebook e Instagram - R$100.000,00 

Youtube - R$100.000,00 

Revista 

Cláudia - 1ª semana 

Página determinada - R$226.080,00 

 

 
Televisão Record 

Domingo Show 
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4 inserções - R$788.400,00 

Novela 1 

6 inserções - R$1.309.800,00 

 

 
PDV 

Rede Carrefour 

40 Ilhas em São Paulo - R$140.000,00 

40 Ilhas no Rio de Janeiro - R$140.000,00 

30 Ilhas em BH - R$105.000,00 

30 Ilhas em Curitiba - R$105.000,00 

20 Ilhas em POA - R$70.000,00 

20 Ilhas em Fortaleza - R$70.000,00 

20 Ilhas em Brasília - R$70.000,00 

TOTAL - R$700.000,00 

 

 

 

 

Mobiliário Urbano - R$1.607.200,00 

 

 
Revista - R$1.598.960,00 

 

 
Televisão - R$6.294.600,00 

 

 
Rádio - R$511.476,15 

 

 
PDV Mercado - R$1.400.00,00 

 

 
APP e Website - R$500.000,00 

 

 
Facebook e Instagram - R$1.200.00,00 
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Produção de Vídeo - R$50.000,00 

 

 
Youtube - R$1.235.766,05 

 

 
Adwords - R$600.000,00 

 

 
TOTAL - R$15.000.000,00 

 

 
CONCLUSÃO 

Devido à falta de diferenciação entre as marcas líderes do segmento de 

commodities, foi identificado que a consciência de marca é o principal decisor no 

momento da compra. Apesar da marca Camil ser líder no segmento de arroz, o mesmo 

não acontecia com os demais produtos fabricados pela marca, gerando uma 

oportunidade de trabalhar o branding com foco na liderança também destes segmentos. 

Para a criação do novo plano de comunicação foi portanto primordial realizar uma 

pesquisa que determinasse o público-alvo, para assim ser iniciada a criação de uma 

estratégia que melhor trouxesse identificação com o target. Conclui-se que para ser líder 

é necessário conhecer o consumidor e manter diálogo constante com este e a melhor 

maneira de fazê-lo é trazendo para a sua rotina conteúdo relevante e maior facilidade. 
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ANEXOS 
 

 

Peça aplicada em Revista: 
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Peça aplicada em Mobiliário Urbano: 
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Peça aplicada em Facebook: 

Peça aplicada em Facebook 2: 
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Peça aplicada em Facebook 3: 
 

Peça aplicada em Facebook 4: 

 

 
Peça aplicada em Instagram: 
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APP: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAÇÃO 
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CAMPANHA “SOMANDO PILARES” 

Introdução 

Uma campanha de incentivo a sustentabilidade que utilizará diversas 

vertentes do tema. Nome da campanha: Somando pilares 

 

Como acontecerá 

No primeiro dia útil de cada bimestre será encaminhado um e-mail para todos 

os funcionários da empresa com a meta do bimestre. A campanha será feita no estilo 

de uma competição entre as diferentes divisões da corporação, que ao cumprir a meta 

acumula pontos e no final da campanha a divisão com mais pontos será premiada. 

Cada divisão deve eleger até 3 representantes para “fazerem os projetos 

acontecer” e prestar contas mensalmente dos resultados. 

 

Comitê da sustentabilidade 

Grupo de pessoas responsáveis por esclarecer dúvidas sobre a campanha que 

serão responsáveis por: 
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✓  Elaboração das metas bimestrais; 

✓  Realização da comunicação interna; 

✓  Somatória de pontos da divisão; 

✓  Orientar os representantes de cada divisão como deve ser o 

procedimento para cada meta. 

 
Quando 

Janeiro – dezembro de 2017 

 
 

Objetivos 

- Gerar conscientização sobre o tema sustentabilidade e as diferentes 

vertentes que serão trabalhadas; 

Táticas 

 

Mês 1 

Apresentação e divulgação de toda campanha (30 dias) 

Canais = E-mail corporativo, televisões internas da empresa e reunião geral de 

“kick off”. 
 

 

Mês 2/3  
 

Tema: Consumo responsável (ODS12) 

“12.6 Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e 

transnacionais, a adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de 

sustentabilidade em seu ciclo de relatórios” 

Meta = Reduzir em 70% o uso de copos descartáveis 

Total de pontos = 7 mil + mil pontos por cada 5% excedente da meta. 

Comunicação = Será deixada uma carta + um brinde (caneca personalizada 

com o logo da empresa, nome do colaborador e slogan da campanha) na mesa de 

todos os colaboradores. Na carta teremos as seguintes informações: 

✓  Divulgação da meta 

✓  Total de pontos 

✓  Dicas de como conseguir a redução dos copos descartáveis 
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Canais = Carta, lembrança através das televisões internas da empresa e “take 

one” nos locais que possuem bebedouros (falando sobre o impacto do plástico no meio 

ambiente e como a redução pode colaborar). 

 

Mês 4/5  
 

Tema: Saúde de qualidade (ODS3) 

“3.9 Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por 

produtos químicos perigosos, contaminação e poluição do ar e água do solo” 

 
Meta = Participação em carona amiga 

Total de pontos = 50 pontos para cada colaborador que participar da carona 

amiga e/ou 50 pontos quando um colaborador deixar de vir de carro e utilizar outro 

meio de transporte (bicicleta, ônibus, metrô, trem ou a pé). 

Como? Pelo aplicativo os colaboradores podem se inscrever para oferecer uma 

carona amiga e também encontrar uma. Controle de carros no estacionamento da 

empresa. 

Comunicação = A meta do mês será compartilhada através do envio de um e- 

mail corporativo para todos os colaboradores e reforçada através das televisões internas 

da empresa. No e-mail teremos as seguintes informações: 

✓  Divulgação da meta 

✓  Acumulo de pontos 

✓  Explicação do passo a passo no app 

Canais = E-mail corporativo, televisão interna e app. 

Mensuração = Fotos do percurso para o trabalho e controle do número de 

carros no estacionamento da empresa. 

 

Mês 6/7  
 

Tema: Educação de Qualidade (ODS4) 

“4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que 

tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para 

emprego, trabalho decente e empreendedorismo.” 

Meta = Aulas de empreendedorismo em escolas e 

universidades Total de pontos = 2 mil pontos para cada 

palestra ministrada 
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Como? Cada divisão deve eleger um ou mais representantes para ministrarem 

palestras em escolas e/ou faculdades sobre empreendedorismo. 

Comunicação = Compartilhada através do envio de um e-mail corporativo 

para todos os funcionários com a explicação da meta, dicas de temas para as aulas e 

de como deve ser a dinâmica das palestras. Além disto nas televisões internas teremos 

fotos e depoimentos das palestras que aconteceram. 

Canais = E-mail corporativo e televisão interna. 
 

 

Mês 8/9  
 

Tema: Erradiação da fome (ODS2) 

“2.1 Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em 

particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a 

alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano”. 

Meta = Doação de alimentos não perecíveis para ONGs que atuam no combate 

da fome. Total de pontos = Tabela de pontos, cada alimento corresponde a um total 

de pontos que serão compilados para computar um total geral da divisão. 

Como? Cada divisão deve escolher uma ONG que trabalha para combater a 

fome no Brasil, arrecadar alimentos e realizar a entrega pelo menos 2 entregas. 

Comunicação = Envio de e-mail corporativo com a explicação da campanha, 

área de somatória de pontos individuais no aplicativo, seminário de uma ONG na 

empresa para exposição do tema, entrega de folheto para todos os colaboradores com 

dados sobre a fome no Brasil e no mundo e dicas de ONGs e exposição nas televisões 

internas. 

Canais = E-mail corporativo, televisão interna, seminário da ONG e folhetos. 

 
 

Mês 10/11 

Tema: Inovando para sua Corporação (ODS9) 

“9.5 Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas 

de setores industriais em todos os países, particularmente os países em 

desenvolvimento, inclusive, até 2030, incentivando a inovação e aumentando 

substancialmente o número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por 

milhão de pessoas e os gastos público e privado em pesquisa e desenvolvimento”. 
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Meta = Incentivar a sustentabilidade propondo projetos inovadores que tragam 

melhoria para a organização. 

Como? Cada divisão terá como missão desenvolver e aplicar um projeto 

inovador com foco em melhorar a imagem sustentável da empresa. O comitê 

sustentável votará no melhor projeto analisando os seguintes pontos: 

O projeto é está relacionado ao tema sustentabilidade? 

O projeto se encaixa em um OSD? 

Qual a rentabilidade do projeto? 

Como foi a implementação do projeto? 

O projeto é inovador? 

Total de pontos = Os vencedores receberão 10.000 pontos e as demais divisões 

que conseguirem aplicar o projeto receberão 3.000 pontos. 

Comunicação = Será deixado um convite na mesa dos colaboradores com a 

explicação da meta e com um brinde. No aplicativo os colaboradores poderão criar o 

grupo do projeto, colocar as atas de reuniões e delegar atividades do projeto. 

Canais = Carta, brinde e aplicativo. 
 

Mês 12  
 

Tema: Encerramento e premiação 

Como? Os pontos de cada divisão serão somados e a equipe vencedora 

receberá um prêmio e todas as demais divisões receberam um reconhecimento. Apenas 

no dia da festa o comitê da sustentabilidade divulgará a equipe vencedora. 

Comunicação = Todos os colaboradores receberão um convite para 

participar da festa. Canais = Convite. 
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RESUMO 

Em 1909, Itália escreve o manifesto futurista. Um manifesto agressivamente dirigido 

para o futuro, que cultuava a mudança, invenção, glorificação do patriotismo. Em 2017, 

Brasil passa por mais um ano de caos político. A nação patriota, vai as ruas lutar pela 

mudança, lutar pelo futuro do seu país. Avenida Paulista, São Paulo, palco de onde 

existe a maior concentração de estilos e personalidades, palco de manifesto dos 

Brasileiros, palco de muita luta para mudança e futuro. A semelhança dessas duas 

épocas é vista na imagem capturada pelo grupo no dia 18 de Maio de 2017, na Avenida 

Paulista em São Paulo, dia e o local da manifestação para retirar Temer do poder do 

país. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Futurismo; Brasil; Itália; Paulista; Manifesto . 

mailto:carolinaracchetti@gmail.com
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Cores agressivas e sobreposições, uma 

cena que quem esteve lá naquele dia não se 

lembra: carros em movimento, em alta 

velocidade. Arte dirigida para o futuro, 

irracional, ilógica, pois já que nem a arte pode 

salvar o homem, vamos dar espaço para o 

novo. Vamos acreditar em algo benéfico no 

meio do caos. A paulista é linda, São Paulo é 

linda, o Brasil é lindo. 
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RESUMO 

 

O fortalecimento de uma economia depende de inúmeros fatores, como boa gestão 

administrativa, competitividade em diversos setores, políticas públicas de qualidade e 

percepção de qualidade para seu público interno e externo. De nada adianta um país ser 

competitivo nos campos da indústria, tecnologia, economia ou cultura se todo este 

escopo não gerar uma percepção clara de qualidade para seus cidadãos e o interesse de 

outras nações em se tornarem seus parceiros comerciais. O conceito de Marca País é um 

braço das teorias de Soft Power que tem como objetivo aumentar o poder de persuasão 

um país através de estratégias não bélicas ou impositivas e, assim, influenciar cultural e 

economicamente outros países. 

PALAVRAS-CHAVE: branding; marca país; marca; soft power; marketing 

 

Introdução 

 
Uma marca é um atributo simbólico e ideológico que carrega em si valores 

socioculturais. Desde a antiguidade o homem produz símbolos gráficos para autenticar 

sua autoria quanto para promover mercadorias, como potes de barro ou metal, vinho, 

especiarias e objetos ornamentais. 

No século XI, possuir uma marca era obrigatório na relação comercial entre 

fabricante e comprador. Era a autenticação de que o produto ou serviço prestado tinha a 

qualidade do profissional que o oferecia. Isso garantia tranquilidade para o comprador, 

caso o produto apresentasse algum problema ele tinha condições de reclamar com o 

fabricante. 

Segundo Perotto (2007), a marca vai além dos processos produtivos e da ordem 

econômica: os objetivos do Museu do Louvre, Greenpeace e o Fórum Econômico 

Mundial vão de encontro aos interesses do mercado e de marcas como Body Shop, Vale 

ou Nike. Porém, o processo de gerenciamento de todas elas são semelhantes, o que nos 

faz entender que a marca contemporânea está camuflada em um universo de suas 

aplicações e visibilidade social. Outro ponto relevante para entendermos a estruturação 

de uma marca é seu aspecto de entendimento fragmentado dentro das áreas de Design, 

mailto:castilhor@yahoo.com.br
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Marketing e Comunicação. Cada uma dessas áreas possui um ponto de vista particular 

sobre o tema que não são, necessariamente, visões contraditórias, mas parciais e 

complementares, ou seja, são mais preocupadas com o funcionalismo que visa sua 

operacionalização do que com o fenômeno e o caráter teórico. 

O autor ainda define que existem semelhanças no processo de gestão de marca e 

que o fenômeno pode ser entendido através das seguintes características: a marca 1) é 

uma instituição social que se constrói dentro de um universo simbólico, no qual sua 

maneira de agir e comunicar é compreendida por seus consumidores; 2) atua de maneira 

discursiva, ordenando diferentes conteúdos, de modo a compor um discurso capaz de 

englobar universos distintos; 3) procura produzir significado e ser significante, pois é 

através das interações simbólicas e das estratégias discursivas utilizadas que ela irá 

consolidar-se como formadora de sentido; e 4) será composta por uma identidade, pois 

somente assim a marca será vista de maneira personificada, a ponto de ser alguém que 

comunica e não alguma coisa. Perotto considera nessa abordagem (2005 apud 

VERNÓN, 2007) que o processo vai da produção de sentido até a ‘consumação’ de 

sentido, sendo a mensagem o ponto de passagem que sustenta a circulação social das 

significações”. 

Balizado pelos conceitos de marca supra citados, pode-se, então, entrar no 

universo da Marca País e seus impactos socioeconômicos, pois em um mundo cada vez 

mais competitivo, é importante que os países sejam atraentes para futuros investidores 

e consigam influenciar outras nações através do seu estilo de vida. A Marca País é uma 

ferramenta estratégica que faz parte do escopo de ações de Soft Power (expressão 

utilizada nas teorias das Relações Internacionais para designar o poder persuasivo de 

um Estado ou corpo político para influenciar outras nações através de ações não bélicas 

ou embargatórias) e entende o Estado como uma Marca, desenvolvendo estratégias e 

ações de marketing em diversos setores para que esta marca/Estado seja competitiva e 

atraente para seus públicos interno e externo. O trabalho mostra-se relevante visto que 

marketing e política sempre estiveram ligados e o Estado utiliza-se de diversos recursos 

para influenciar seus cidadãos e outras nações. 

O cientista político Simon Anholt (2005) desenvolveu um método de pesquisa 

atualizado anualmente para mensurar o valor de determinados países. O Nation Brand 

Index foi criado em 2005 e avalia 50 países levando em conta um sistema hexagonal de 

qualidades variáveis que podem ser mensuradas para determinar a força de um país 
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como  marca.  As dimensões do 

hexágono são definidas de 

acordo com os seguintes 

atributos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Sistema hexagonal de qualidades variáveis de Simon Anholt (2005). 

 

 
O sistema hexagonal desenvolvido por Anholt é a base da pesquisa desenvolvida 

pela consultoria GFK, que analisa e cria um ranking anual com os mesmos 50 países, 

calculando potencial de suas influências pelo globo. 

 

Ao analisar separadamente cada parte do hexágono, deve-se considerar os 

seguintes aspectos: 

• Turismo: nível de interesse de turistas estrangeiros em 

conhecer o país e a riqueza dos seus pontos turísticos – sejam eles 

naturais ou construídos. 

• Exportações: imagem pública de produtos e serviços 

originários de cada país e quanto os consumidores utilizam e evitam 

estes produtos. 

• Governança: a opinião pública sobre a competência do 

governo nacional e da justiça, assim como seu comprometimento em 

assuntos globais, como paz, segurança e meio-ambiente. Em seu livro, 

Branding Canada, Evan H. Potter afirma a importância da governança 

para o sucesso de uma marca país. O país só consegue projetar uma 

imagem a outros países se esta imagem estiver muito bem construída 
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para o seu público interno – cidadãos e residentes. Segundo o 

pensamento do filósofo canadense John Ralston Saul (apud POTTER, 

2008), “how we imagine ourselves, how we think of our country, our 

civilization; and so how we wish others to imagine us”. 

• Imigração e Investimento: o poder para atrair outros a 

morarem no país, oferecendo possibilidades de moradia, estudo e 

trabalho para que possam manter o padrão de vida do país. 

• Cultura: imagem global de heranças culturais e apreciação 

da produção cultural local, como música, cinema, literatura, etc. 

• Pessoas: a reputação da população pela sua competência e 

abertura, além de outras questões como relações amigáveis. 

 
Justificativa 

 
O estudo mostra-se relevante visto que muitos países utilizam de estratégias de 

marketing a fim de garantir uma maior independência e fortalecimento de suas 

economias, bem como gerar interesse em outros países como possíveis parceiros 

comerciais além de atrair turistas, mão de obra e empresas. 

Para a consolidação de uma nação como uma marca influente é preciso que a 

administração pública entenda que o trabalho de marketing virá aliado às decisões 

sociais e econômicas tomadas pelos representantes no governo. 

Identificar o público-alvo no estudo de Marca País é uma tarefa complexa, uma 

vez que em países as características particulares de cada possível consumidor51 são 

infinitas, assim como suas vontades, interesses. 

Pode-se enquadrar o consumidor em três categorias: (1) visitantes; (2) residentes 

e trabalhadores; e (3) negócios e indústrias (1993, Kotler, Philip; Haider, Donald H.; 

Rein, Irving, p. 22, tradução nossa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 Utilizaremos este termo para designar o indivíduo dentro do público-alvo 
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Diferentemente de bens de consumo ou serviços, trabalhar o marketing de locais 

engloba fatores mais amplos, já que a procura por um lugar para se morar, fazer turismo, 

estabelecer empresas, procurar negócios, demanda um conjunto de ações do poder 

administrativo que beneficiem o seu consumidor em diferentes âmbitos. A percepção de 

valor se dá no paisagismo, infraestrutura, mobilidade, cultura local, potencial de 

desenvolvimento, opções de lazer, escolaridade e uma infinidade de fatores. 

Conforme Zenker e Braun reforçaram em seu artigo (2010, p. 06 apud Keller, 

1993; Keller & Lehmann, 2006) 

 

A network of associations in the consumers’ mind based 

on the visual, verbal, and behavioural expression of a place, 

which is embodied through the aims, communication, values, 

and the general culture of the place’s stakeholders and the 

overall place design. 

 

 
Ou seja, para que o consumidor tenha a percepção de valor, o lugar precisará 

estar atento aos múltiplos estímulos gerados através de todo o trabalho de sua 

administração pública assim como os esforços de comunicação, valores e cultura local. 

Podemos ver abaixo (1993, Kotler, Philip; Haider, Donald H.; Rein, Irving, p. 

22, tradução nossa) 

 
Desenvolvimento econômico tem sido, há muito tempo, 

prioridade de lugares, estados, regiões e nações. [...] Lugares 

têm transformado sua campanha publicitária com sofisticadas 

estratégias de marketing a fim de construir mercados 

competitivos, visando consumidores específicos e 
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posicionamento de recursos comunitários para responder às 

necessidades e desejos de compradores específicos. 

 
Este trabalho é escalonado por diversos agentes, começando por seus níveis 

locais de atuação até níveis internacionais. 

Figura 5 – Maiores agentes em Place Marketing (1993, Kotler, Philip; Haider, 

Donald H.; Rein, Irving, p. 34, tradução nossa) 

 

 
Criar, desenvolver ou mudar a imagem de um local é uma tarefa árdua, que 

requer pesquisa para entender como os residentes locais e os residentes de outras 

localidades enxergam o lugar; saber quais são os elementos verdadeiros ou falsos, assim 

como suas forças e fraquezas; é um trabalho que requer milhares de escolhas para criar 

uma imagem única e consensual entre residentes, empresas e outros interessados além 

de um substancial orçamento para a disseminação desta imagem. 

 
Objetivo Geral 

Analisar a importância da Marca País como estratégia de desenvolvimento 

socioeconômico. 

 
Objetivos Específicos 

Entender o conceito de marca 

Identificar os pontos de contato de uma marca com seu público 

Identificar o público-alvo da estratégia de Marca País 

Analisar os canais de comunicação utilizados 

Descobrir as necessidades do público alvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Método 
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Os textos escolhidos para direcionar esta pesquisa, são a base para um 

pensamento critico sobre os pilares de uma Marca País. Mais do que um símbolo gráfico, 

uma marca precisa estar sustentada por pilares sólidos. 

Para compreendermos os conceitos de branding e criação de marca, utilizaremos 

o texto do pesquisador Evandro Renato Perotto “Olhando a marca pela sua enunciação: 

aproximações para uma teoria da marca contemporânea” em que a marca é entendida 

como: 1) instituição social; 2) fenômeno discursivo; 3) produtora de sentido e 

significado; e 4) construtora de identidade. 

Sabendo do poder emocional gerado pelas marcas, também utilizaremos o livro 

Lovemarks, de Kevin Roberts, onde o autor estuda o poder da criação de marcas que 

conversem com o emocional do seu público e não só com seus atributos racionais. 

Em On Branding, David Aacker nos fala sobre a importância da marca ser um 

ativo poderoso e como é importante mantermos sua gestão como uma prática ativa. 

Quando tratamos de Marca País, não podemos esquecer que este é um braço das 

teorias de Soft Power e os estudos do professor Evan H. Potter, publicados no livro 

Branding Canada – Projecting Canada’s Soft Power through Public Diplomacy, o 

conceito de hexágono desenvolvido pelo pesquisador Simon Anholt e fonte de inúmeros 

estudos acadêmicos e publicações como Three interlinking concepts: Intellectual 

Property, Nation Branding and Economic Development, estudos desenvolvidos pela 

GFK – importante agência global de pesquisa mercadológica; Gyorgy Szondi, professor 

sênior em Relações Públicas na Leeds Beckett University que contribuiu neste trabalho 

com o estudo Public Diplomacy and Nation Branding: Conceptual Similarities an 

Differences, o trabalho do cientista político Joseph Nye intitulado Soft Power: The 

Means To Success In World Politics. 

 
Considerações Finais 

Transformar uma nação em uma marca, depende de inúmeros fatores. Muitos 

deles ligados à administração pública e a percepção de valor que os cidadãos têm do 

próprio país. O trabalho de Marca País começa profundamente na estruturação e 

desenvolvimento da nação para o seu público interno (cidadãos, imigrantes, empresas e 

associações locais) e, só depois, quando este público tem uma imagem muito bem 

formada e compartilha as ideias e valores deste país é que o trabalho de marketing para 

o público externo (outras nações, cidadãos de outros países, possíveis imigrantes, 

empresas estrangeiras entre outros). 
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Assim como estratégias de marketing podem transformar empresas e modificar 

o cerne de suas culturas, as estratégias de Marca País pode levar um grande 

desenvolvimento para nações fortalecendo a economia e criando um sentimento de 

nacionalismo, orgulho e pertencimento dos cidadãos locais. 
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Resumo 

A proposta descrita a seguir deriva de um briefing proposto em aula de Prática 

Audiovisual (Quinto Semestre do curso de Publicidade e Propaganda) e consiste na 

abordagem de um tema polêmico atrelado a uma marca. A marca escolhida foi a OLLA, 

umas vez que o tema seria a sexualidade e o preconceito relacionado a isso. O comercial 

foi produzido em estúdio e editado no laboratório de audiovisual. 

 

PALAVRAS-CHAVE: preconceito; diversidade; sexo 
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CONTEXTO 

A narrativa pretende abordar a perspectiva preconceituosa de pessoas que tentam 

rotular uma experiência sexual perfeita. O texto será interpretado por personagens que 

carregam filosofias de vida completamente diferentes, mas ambos estarão conectados 

pela intenção singular do discurso: o sexo como tabu. O ritmo das falas deve deixar 

explícito de que se trata de uma única voz julgando o comportamento alheio. Ou seja, 

deve existir a mesma intenção para todos os personagens. 

 

 
DADOS TÉCNICOS 

 

 
Cenário 

Fundo preto com um foco de luz nos personagens. 

 

 
Câmera 

Plano médio/ Ângulo 45° 

 

 
Imagem 

Edição ou gravação em preto e branco. 
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(Imagem ilustrando a cena 3, onde vemos a personagem prostituta. Usamos esta 

imagem como base para posicionamentos de câmera). 

 

 
ROTEIRO 

 

 
Descrição – Dois personagens posicionados frente a câmera surgem em fade in 

enquanto o narrador fala/ Quando há troca de personagens a câmera muda de lado e 

desfoca o segundo personagem que estará em segundo plano. 

 

 

 

 

 
CENA 1 – ESTÚDIO 

 

 
NARRADOR EM OFF 

Perguntamos para algumas pessoas o que elas pensam sobre sexo... 

 

 
HOMEM LGBT 

Ahh (suspiro), a minha primeira vez foi mágico. Foi tudo aquilo o que diziam e 

mais um pouco sabe? Eu me envolvi tanto que acabei namorando com ele muito 

rápido. Hoje estamos casados e até adotamos um CHIWAWA. (romântico) 
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HOMEM HÉTERO 

Ahh (suspiro), a minha primeira vez foi top (ou outra giria hetero sei lá). Mas 

nem foi tudo o que diziam. Mas amor? Não nem pensar! As mina pira quando eu 

chego pra sarrar. Não tem esse lance de romance quando tamo no baile mano, o 

esquema é chegar com pegada, o nosso lance é top. (eufórico) 

 

 
CENA 2 – ESTÚDIO 

 

 
MULHER 

Aí ela pegou e disse: Cuidado minha filha! Mulher que sai com vários homens 

fica com o nome sujo na praça. Tipo assim, estamos no século 21. Que hipocrisia é 

essa que diz que homens podem ter mais relações do que as mulheres? Ninguém paga 

as minhas contas. (revoltada) 

 

 
HOMEM 

Aí ela pegou e disse: Cuidado, meu filho! Mulher que sai com vários homens 

fica com o nome sujo na praça, fique longe dessas. Mas, pra mim, mulher que se faz 

de difícil também é vagabunda. Se você deixar, elas te amolam só pra ver do que você 

é capaz. Aí no dia seguinte você dá presente, no outro você leva pro cinema, quando 

for ver já vai ter estourado o limite da conta. (cinismo) 

 

 
CENA 3 – ESTÚDIO 

 

 
RELIGIOSA VIRGEM 

Eu nunca fiz isso! Minha mãe sempre me disse que fornicação entorta as 

pernas; minha prima fez essa imundície e anda toda desengonçada. O homem certo há 

de chegar na minha vida, aí eu caso e seja o que Deus quiser! (convicta/ brava) 

 

 
PROSTITUTA 

Toda hora benhê. Meu tesão tá a todo vapor, o problema é que tem uns boy 

muito mão de vaca néhn. Quando a gentchy fala o preço eles tentam pechinchar. Meu 

bem, aqui é carne de primeira néhn, naum tem que pechinchar nada. Quer pagar, então 

bora fazendo e seja o que Deus quiser! (à vontade) 
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CENA 4 – ESTÚDIO 

 

 
COM DST 

Você tem que tomar cuidado com quem você anda, eu não pensei melhor 

minhas escolhas e confiei em muita gente, mas importa com quem você está fazendo, 

ninguém tem um radar anti DST... a prevenção está aí... e eu não fiz uso dela. 

(deboche) 

 

 
SEM DST 

É bom de qualquer jeito. Hétero, homo, ménage, onde tiver prazer eu tô dentro. 

Isso tudo é o de menos, mas importa com quem você está fazendo, ninguém tem um 

radar anti DST... a prevenção está aí... e eu fiz uso dela. (cuidadoso) 

 

 
CENA 5 – ESTÚDIO 

 

 
NARRADOR EM OFF 

O preconceito não te previne. Use camisinha! 

 

 

A Frase “O PRECONCEITO NÃO TE PREVINE” aparece com a assinatura 

final da marca (Quando o narrador falar “USE CAMISINHA”, a marca da OLLA 

aparece) 

 

 
NARRADOR OFF SEGUNDA OPÇÃO: 

É sobre respeito 

É sobre responsabilidade 

É sobre humanidade 
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RESUMO 

 

Com base em conceitos do filósofo russo Mikhail Bakhtin, produzimos uma paródia, 

em vídeo, do poema de Castro Alves, Navio Negreiro. Utilizamos como base para isso, 

o poema, a carta de suicídio de Kurt Cobain e a história que rondou a morte do cantor 

da banda americana. O vídeo conta com produção autoral da trilha sonora e das fotos. 

No caso das fotos foram utilizadas apenas flores para retratar as situações desejadas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Bakhtin, Navio Negreiro, Rosa, Kurt Cobain 

 
 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 

O vídeo se inicia com um trecho da música e voz do narrador suaves, que 

contrastam com o auge da carreira do cantor. Depois disso a voz engrosa e a música se 

distorce, para simbolizar os primeiros disturbios na carreira dele. Por fim, o barulho é 

predominante, tanto na música quanto na voz, para retratar o momento mais crítico da 

carreira, que antecedeu seu suicidio. As fotos contrastam com isso o tempo inteiro. 

mailto:lucassoares1308@gmail.com
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Plano de Fidelização e Captação de Clientes para a Empresa Força Vital 

Academia 

Gabriel dos Santos SILVA 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

Aluno: Gabriel dos Santos Silva - E-mail: gabrilones@gmail.com 

Orientador: Professora Selma Peleias Felerico Garrini 

 
 

Resumo 

Esse trabalho fala sobre a Força Vital Academia, localizada na Vila Mariana, em São 

Paulo. Muitos aspectos foram analisados, como por exemplo, os dados da região em que 

a academia se encontra, o mercado fitness como um todo, quais as tendências para o 

futuro, como trabalham as academias dedicadas para a terceira idade e os motivos que 

levam as pessoas a irem à uma academia. Os resultados mostram que a busca por uma 

saúde melhor está em segundo plano, onde a estética está se tornando o maior objetivo 

dos frequentadores de academias. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Força Vital Academia; Academia; Terceira idade. 

 

Introdução 

A Força Vital Academia está inserida dentro do setor Fitness, e promove 

atividades físicas e o bem-estar. A empresa que conta com apenas uma estrutura sediada 

no bairro da Vila Mariana, em São Paulo, capital; região frequentada por um público de 

classe média alta. No bairro, é uma das maiores e mais conhecidas academias e também 

uma das que oferece mais atividades diferentes, como: musculação, aulas de dança, 

Pilates, Pole Dance, lutas e diferentes tipos de aulas de ginástica. 

Neste trabalho baseou-se através de dados internos da empresa, análise de fatores 

externos, e o marketing mix, para criar um plano de marketing para a empresa com o 

intuito de fidelizar os já alunos e buscar potenciais clientes. 

 
Justificativa 

Analisando o mercado fitness da região da Vila Mariana, pode-se perceber que 

há muitos concorrentes, diretos e também indiretos. Apesar da análise do mercado de 

academias mostrar que o seguimento segue em constante crescimento, a economia do 

país não está indo bem, com previsões negativas para o ano de 2017, e índices que 

demonstram que o consumidor irá gastar menos, principalmente com serviços que 

podem ser substituídos por outros de menor valor ou até mesmo sem custo, como 

parques e praças. 

mailto:gabrilones@gmail.com
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Tendo em vista esse cenário, acredita-se que o desafio da empresa é reter seus 

clientes por um longo período e posteriormente conquistar novos prospectivos. 

Objetivo 

Introduzir aulas e benefícios aos alunos para despertar a atenção e motivar 

interesse do público sobre as mudanças da academia. 

Os clientes serão informados sobre os demais planos, com vantagens tangíveis e apelos 

emocionais – criando novos serviços e produtos a fim de fidelizar o cliente, que está 

cada vez mais exigente em relação à prestação de serviço. 

Métodos ou Estratégias 

1) Palestras 

Algumas pessoas deixam de praticar atividades físicas pelo fato de os resultados 

demorarem a aparecer. 

Palestras com nomes importantes do mundo fitness, para despertar interesse e a 

motivação dos professores e alunos, assim como estreitar a relação entre eles. 

2) Gerar Experimentação para Amigos e Familiares dos Alunos 

Os alunos de planos especiais poderão levar amigos e familiares para 

experimentar os serviços da academia. Com isso, esses alunos obterão descontos nas 

mensalidades caso o amigo/familiar se matricule. 

3) Plano Fidelidade F.V. 

O Plano Fidelidade consiste em beneficiar os alunos através da troca de pontos 

por produtos ou isenção de taxas e descontos nas próximas renovações. Os pontos serão 

acumulados da seguinte forma: 

- Plano Anual: 20 pontos 

- Plano Semestral: 15 pontos 

- Plano Trimestral: 7 pontos 

- Plano Mensal: 3 pontos 

- Plano Horário Especial: 8 pontos 

- Meta cumprida: 15 pontos 

- Frequência nas aulas: 

➢ Todos os dias, incluindo finais de semana 

(aproximadamente 24 dias): 10 pontos 
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pontos 

➢ Todos os dias da semana (aproximadamente 20 dias): 6 

 
 

➢ Mínimo de 15 no mês: 4 pontos 
 

 
 

4) Criação de Produtos 

Criaremos produtos exclusivos da Força Vital com o objetivo de inserir a marca 

no dia-a-dia e gerar um benefício tangível para os clientes que utilizarem com mais 

frequência os serviços oferecidos pela academia. 

Eles não serão comercializados no primeiros meses, a fim de garantir 

exclusividade, mas poderão ser trocados por pontos acumulados através do Plano 

Fidelidade. 

Os produtos e custos serão os seguintes: 

 
- Camiseta: 50 pontos 

- Regata: 42 pontos 

- Ecobag: 40 pontos 

- Squeeze: 22 pontos 

- Toalha: 12 pontos 

 

 

5) Torneio Força Vital Academia 

O torneio acontecerá uma vez ao mês, aos sábados, com o intuito de estimular 

os alunos a alcançarem seus objetivos e criar uma competição interna saudável. 

As disputas serão definidas e alternadas no dias pré-determinados entre as 

seguintes modalidades: supino, barras e corridas. 

A taxa de inscrição será de R$10,00 por aluno ou poderá ser trocado por pontos 

acumulados do Plano Fidelidade. Os prêmios serão vouchers em lojas de suplementos e 

kit com produtos da academia. 
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Resultados 
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Considerações Finais 

 
Com as informações obtidas pela empresa, através das fontes bibliográficas, visita 

à própria academia, foi possível a identificação do problema central da academia. Pelo 

fato do mercado de academias ser bastante volátil, no que se diz respeito ao abandono por 

parte dos alunos ser algo comum, a fidelização dos consumidores foi destacada como 

principal ausência nos planos da empresa. 

O plano de marketing desenvolvido foi pensado de forma a atender a falta de 

aproximação da marca Força Vital com os alunos. Sabendo disso, utilizamos os veículos 

de comunicação que pudessem ser mais diretos e eficazes para nosso público-alvo. Com 

o mínimo de mensagens dissipadas possíveis, a intenção em primeiro lugar é a de 

aproximar a imagem da marca com os alunos, e em segundo plano a captação de alunos 

novos para a academia, assim garantindo a eficácia do plano desenvolvido. 
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Resumo 

O projeto a seguir tem como intuito retratar o panorama dos professores que atuam no 

Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID). Nele, são discutidos os aspectos 

positivos e benefícios que tal programa proporciona para os discentes da escola agraciada 

e para os futuros docentes, bem como os desafios enfrentados pelos participantes. A 

apreciação é realizada através de relatos de sala de aula dos licenciandos do curso de 

mailto:laiscpedroso@gmail.com
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Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie que participam do programa. O objetivo 

do projeto é ressaltar a importância do PIBID não apenas para a formação e capacitação 

de professores competentes, mas também como ferramenta de auxílio para o aprendizado 

dos alunos os quais assistem às aulas do programa. 

 
PALAVRAS-CHAVE: panorama; PIBID; programa; docência; capacitação; 

aprendizado. 

 
O Programa Institucional de Iniciação à Docência é o programa de bolsas que 

fornece para alguns alunos matriculados em cursos de licenciatura presenciais a 

possibilidade de ingressar na carreira de docente, ao proporcionar-lhes a possibilidade 

de trabalhar em escolas publicas desenvolvendo projetos da matéria especifica de seus 

respectivos cursos. Dessa forma, possibilita-se a atuação do universitário na área desejada 

antes que este complete sua formação. 

 
"O Pibid é uma iniciativa para o 

aperfeiçoamento e a valorização da formação de 

professores para a educação básica." (CAPES, 2008 

[internet]) 

 
A Escola Estadual Major Arcy foi a instituição escolhida para se desenvolver o 

projeto PIBID – Língua Portuguesa do curso de Letras da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, com apoio e financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES). Situada na Vila Mariana, São Paulo/SP, a escola é conhecida 

por ser de período integral e por contar com disciplinas eletivas, além de acolher projetos 

docentes de diversas universidades do estado. 

Em um curso de licenciatura, parte da grade curricular é formada por aulas as 

quais não só possuem o intuito de abordar teorias a respeito da educação e a didática, mas 

também de ensinar métodos e modelos de aula que possam ser eficazes para no momento 

em que o docente em formação for atuar em sua futura profissão. 

Uma das mais importantes qualidades do PIBID é a de proporcionar ao graduando 

a possibilidade de pôr em prática tudo o que se apreendeu nas aulas de licenciatura. 

Diferentemente do estágio obrigatório, onde o licenciando apenas observa um docente 

em ação, o projeto da Fundação CAPES confere protagonismo ao universitário, de forma 
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a garantir a formação de um profissional mais qualificado e preparado para a sala de aula. 

 
 

O PIBID oferece segurança ao aspirante a docente, afinal este não estará sozinho 

dentro da sala, contando sempre com o acompanhamento de um professor titular. Logo, 

o participante do projeto se vê diante da possibilidade de melhorar suas práticas ao mesmo 

tempo em que pode contar com ajuda caso seja necessário. Além disso, o professor 

voluntário também possui a oportunidade de auxiliar no aprendizado de alunos da rede 

pública, de modo que a experiência seja rica para ambas as partes envolvidas. 

O ingresso no mercado de trabalho é desafiador para todos os que almejam uma 

carreira na docência. Todavia, através do Programa Institucional de Iniciação à Docência, 

o futuro professor pode trabalhar com Língua Portuguesa em diferentes turmas de uma 

mesma escola e exceder o limite do livro e da lousa, pois tem liberdade para criar 

dinâmicas, jogos e trabalhar com textos enquanto aprende a se utilizar da realidade do 

discente como ferramenta essencial para lecionar. 

Pretende-se aqui deixar claro através de relatos de experiência dos próprios 

participantes como as práticas docentes obtiveram êxitos e encontraram obstáculos no 

dia-a-dia da Escola Estadual Major Arcy. Mesmo frente à adversidade, os professores do 

PIBID foram capazes de encontrar meios de contorná-la e torná-la enriquecedora. 

Um dos grupos de professores do projeto, por exemplo, percebeu que a turma 

tinha o hábito de fazer brincadeiras com os colegas, as quais por vezes resultavam em 

humilhação. Para aqueles alunos, esse hábito era tido como algo comum. Imediatamente 

identificou-se uma falta de empatia entre os colegas, e optou-se por trabalhar para 

contornar esse obstáculo. Para isso, utilizou-se um dos princípios de Freire (1986): 

 
"Conscientização implica, pois, que 

ultrapassemos a esfera espontânea de apreensão da 

realidade, para chegarmos a uma esfera crítica na 

qual a realidade se dá como objeto cognoscível e na 

qual o homem assume uma posição 

epistemológica." (FREIRE, 1986, p. 30). 

 
Depreende-se nesse fragmento a importância da realidade como ferramenta de 

trabalho na sala de aula, e de que maneira a realidade do aluno pode funcionar como um 
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facilitador no ensino, pois o professor deve, além de transmitir conteúdo, preparar o 

discente para o ingresso na sociedade. 

Para a aula seguinte. foi arquitetada uma discussão sobre a relação entre o suicídio 

e o bullying, utilizando um dos interesses comuns daquela sala: as séries. Comentou-se 

sobre a série “Os Treze Porquês”, a qual conta a história de uma garota que sofreu tantos 

abusos físicos e psicológicos, dentro e fora da escola, que acabou por tirar a própria vida. 

Entre conversas, os alunos foram instigados a pensar como o suicídio pode ser provocado 

por hábitos que para eles eram comuns, como os as alcunhas e piadas. 

Após toda a sala fazer um apontamento dos problemas que essas “brincadeiras” 

poderiam causar, os alunos chegaram à conclusão de que tais práticas podem acarretar 

grandes consequências e que o respeito é imperativo para a boa convivência. Ao final da 

discussão, alguns estudantes decidiram desculpar-se pelas provocações proferidas aos 

colegas. Desde então, foi possível enxergar, como apontou inclusive a professora 

orientadora, uma mudança radical na forma em que os alunos tratavam uns aos outros. 

Pode-se inferir, pois, que o papel fundamental do professor é utilizar a realidade 

como meio facilitador e usá-la para solucionar problemas e auxiliar os alunos a tornarem- 

se seres humanos ativos na sociedade e conscientes de suas ações e possíveis 

consequências, despertando o interesse e a preocupação com o próximo. 

Em outra ocasião, um grupo de professores do PIBID realizou um trabalho com o 

9º ano da E. E. Major Arcy, aplicando os conteúdos de Língua Portuguesa em aulas do 

PIBID. Alguns desses conteúdos foram: figuras de linguagem, conotação e denotação, 

transitividade verbal, tipos de objetos, advérbios, classes de palavras, estudo de fábulas e 

análises textuais. Mediante atividades com características lúdicas, os alunos realizaram 

grupos de estudo, leituras dinâmicas e até uma ida ao laboratório de informática, onde se 

desenvolveu uma das melhores atividades. 

Nesse espaço, os alunos trabalharam conotação e denotação, sendo orientados a 

procurar músicas de seus interesses na internet e, posteriormente, na segunda aula, a fazer 

uma breve análise e apresentação destas para os colegas. A atividade mostrou-se um 

sucesso, pois a maior parte dos alunos apreciou a proposta de utilizar produções musicais 

de diferentes estilos e pertencentes aos seus respectivos universos. A seleção e 

apresentação das canções para a sala, seguidas da análise de passagens denotativas e 

conotativas, levaram a um entendimento mais consistente do conteúdo. 
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Após as férias de meio de ano de 2017, recebeu-se a notícia da diretoria que alguns 

alunos da sala haviam passado no Vestibulinho da Etec devido, em parte, aos conteúdos 

de Língua Portuguesa trabalhados com os professores do PIBID responsáveis pelo 9º ano. 

Já no terceiro ano do Ensino Médio, a primeira atividade desenvolvida se baseou 

em dinâmicas de apresentação, com o objetivo de dar início a uma relação comunicativa 

entre alunos e professores do programa, além de discussões com a professora-supervisora 

a respeito de metodologias, conteúdo a ser lecionado e projetos. Estabeleceu-se que texto 

dissertativo-argumentativo focado em vestibulares seria o foco principal das aulas. 

Nas primeiras atividades relacionadas ao tema, foram notórias deficiências 

relacionadas ao conteúdo gramatical e produção e estrutura de texto. Posto isso, deu-se 

início a atividades que relacionassem a vivência do estudante ao gênero textual a ser 

trabalhado. Foram trazidos exemplos lúdicos em mídias sociais e debates com o objetivo 

de melhorar a argumentação dos alunos. 

Foi proposto então um debate que visasse discutir as dificuldades que países do 

mundo enfrentam para acolher refugiados de zonas de guerra. A sala foi dividida em três, 

de acordo com os pontos de vista acerca da situação — da ONU, Palestina e Israel — 

com o objetivo de levantar argumentos para uma futura atividade de redação. O debate, 

contudo, não ocorreu como esperado. Ainda que duas aulas (uma de discussão aberta e 

outra de pesquisa guiada) tivessem sido dadas com o propósito de levantar argumentos, o 

grupo encarregado de transmitir o argumento palestino não se preparou adequadamente. 

Mesmo assim, a dinâmica foi exitosa na medida em que um aluno imigrante sírio expôs 

competentemente suas reflexões sobre o assunto. 

Ao averiguar todas as situações descritas previamente, conclui-se, pois, que o 

PIBID é uma maneira eficiente de condicionar o futuro docente a obter êxito e lidar com 

o inesperado em sua rotina. Os participantes não só cresceram profissionalmente, como 

também tiveram chance de transmitir conhecimento e ajudar os alunos da E.E. Major 

Arcy a aprender conteúdos variados da disciplina de Língua Portuguesa. Assim, a 

continuidade do programa justifica-se por sua capacidade de pôr em contato estudantes 

de diversos graus de formação e de promover o aprendizado mútuo. 
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INTRODUÇÃO 
 

Os portadores de necessidades especiais no Brasil contam com o auxílio de uma 

legislação específica, com leis e decretos sancionados a fim de regulamentar seus direitos, 

mas nem sempre essas leis são o suficiente para assegurar o bem-estar mútuo, nos levando 

a entender a relevância de empresas e entidades do terceiro setor. 

O terceiro setor desenvolveu-se com o objetivo de atender demandas da sociedade 

as quais o Estado não consegue suprir, por vezes emergenciais e que buscam por atender 

um segmento específico, sendo formado por organizações, entidades, associações e 

instituições privadas, sem fins lucrativos. 

Desde 2013, com o auxílio de seus stakeholders, a ONG Cão Inclusão apoia, 

incentiva e promove a inclusão dos portadores de necessidades especiais em todos os 

âmbitos sociais, possibilitando, através do treinamento especializado de animais, o direito 

à autonomia e inserção dos deficientes em sociedade. 

O Projeto 

 
A Cão Inclusão trabalha com o treinamento e adestramento de cães destinados à 

prestar auxílio aos portadores de necessidades especiais em tarefas rotineiras. Além de 

serem treinados para amparar em limitações, os cães também são adestrados para o 

convívio em sociedade. 

O projeto é idealizado pela empresa de adestramento Tudo de Cão, e conta com a 

parceria do FID – Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos e a AACD – 

Associação de Assistência à Criança Deficiente para o treinamento de cães de serviço. 

Sem fins lucrativos, a iniciativa nasceu no ano de 2013 com a missão de inserir o cão 
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como agente transformador em sociedade, mostrando o seu potencial no auxílio e 

acompanhamento de pessoas portadoras de necessidades especiais ao longo de sua vida. 

Posicionamento 

 
Organização sem fins lucrativos destinada ao treinamento de cães a fim de revelar 

seu potencial no auxílio aos portadores de necessidades especiais, desenvolvendo-os 

como agentes transformadores em sociedade. 

 

 

Conceito estratégico 

 
O Cão como agente transformador em sociedade 

 
Justificativa 

 
Para os portadores de necessidades especiais, um cão pode ser muito mais do que 

seu “melhor amigo” e animal de estimação. Um cão pode ser uma espécie de “enfermeiro” 

do homem, auxiliando-o à realizar tarefas que são impossibilitadas devido às suas 

limitações, abrindo as portas da inclusão em sociedade. 

Problemas de Marketing e Comunicação 

 
Haja visto que o problema marketing identificado durante estudo do Projeto dá-se 

à falta de recursos da iniciativa para seguir com seus feitos. Atualmente, o Projeto conta 

com baixo investimento e auxílio que provém da empresa Tudo de Cão e de seus 

stakeholders, sendo utilizado para o cuidado com os cães e seu sustento ao longo de seu 

processo de treinamento, implicando em algumas vertentes do projeto. 

O Projeto encontra-se com dificuldade de encontrar profissionais dispostos a 

trabalhar pela iniciativa, uma vez que não há a prática de remuneração pelo trabalho 

executado. Atualmente, os funcionários dedicados ao Projeto também provém da empresa 

Tudo de Cão, dividindo suas funções entre as duas entidades, mas remunerados e 

contratados pela empresa comercial. 

A falta de recursos também limita a expansão do Projeto, uma vez que sua 

divulgação não é exacerbada, implicando em um problema de comunicação onde novas 

parcerias e patrocínios ainda não são impactados pelo serviço, desconhecendo o valor 

agregado à iniciativa. 
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Faz-se necessário ir em busca de capital para que o Projeto continue a sustentar- 

se ao longo dos anos, bem como ampliar o seu escopo organizacional, a fim de que ao 

comunicar sua existência, novas demandas possam ser atendida com o apoio de 

instituições que permitam sua independência financeira perante a empresa Tudo de Cão. 

Objetivo de Marketing 

 

Angariar recursos para que o projeto possa seguir com seus feitos sem depender 

prioritariamente de seus stakeholders. 

Posicionamento 

 
Organização sem fins lucrativos destinada ao treinamento de cães a fim de revelar 

seu potencial no auxílio aos portadores de necessidades especiais, desenvolvendo-os 

como agentes transformadores em sociedade. 

Problema 

 
O Projeto sofre com a falta de investidores assíduos e parcerias firmadas, contando 

com recursos limitados impedindo sua expansão organizacional, estrutural e de prestação 

de serviços. 

Objetivo de comunicação 

 
Chamar atenção de novos patrocinadores/investidores para conhecerem o trabalho 

do Projeto Cão Inclusão e investirem na iniciativa de assistêncial social. 

Estratégia de Comunicação 

 
Personificar os cães ro Projeto, trazendo a eles traços humanos, possibilitando a 

descrição de suas personalidades. Esta acontecerá através de uma Websérie com diversos 

episódios disponíveis no youtube, onde os animais contariam suas próprias experiências 

como cães de assistência. A série de video retratará a vida de cada cão do projeto e os 

obstáculos que estes enfrentam no dia-a- dia auxiliando deficientes físicos. 

A estratégia também se desdobrará em mídia externa, nas vestimentas dos cães do 

Projeto com a #SouCãoInclusão 

Conceito 

 
Sou Cão Inclusão 
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COMUNICAÇÃO PARA STAKEHOLDERS 
 

Projeto Cão Inclusão: Matriz WAVE 

 

 

 

 

 

 
GABRIELA SASSAKI 

JULIA CAMPI PITA 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Os portadores de necessidades especiais no Brasil contam com o auxílio de uma 

legislação específica, com leis e decretos sancionados a fim de regulamentar seus direitos, 

mas nem sempre essas leis são o suficiente para assegurar o bem-estar mútuo, nos levando 

a entender a relevância de empresas e entidades do terceiro setor. 

O terceiro setor desenvolveu-se com o objetivo de atender demandas da sociedade 

as quais o Estado não consegue suprir, por vezes emergenciais e que buscam por atender 

um segmento específico, sendo formado por organizações, entidades, associações e 

instituições privadas, sem fins lucrativos. 

Desde 2013, com o auxílio de seus stakeholders, a ONG Cão Inclusão 

apoia, incentiva e promove a inclusão dos portadores de necessidades especiais 

em todos os âmbitos sociais, possibilitando, através do treinamento 

especializado de animais, o direito à autonomia e inserção dos deficientes em 

sociedade. 

 
 

O Projeto 

 
A Cão Inclusão trabalha com o treinamento e adestramento de cães 

destinados à prestar auxílio aos portadores de necessidades especiais em 

tarefas rotineiras. Além de serem treinados para amparar em limitações, os cães 

também são adestrados para o convívio em sociedade. 
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O projeto é idealizado pela empresa de adestramento Tudo de Cão, e conta com a 

parceria do FID – Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos e a AACD – 

Associação de Assistência à Criança Deficiente para o treinamento de cães de serviço. 

Sem fins lucrativos, a iniciativa nasceu no ano de 2013 com a missão de inserir o cão 

como agente transformador em sociedade, mostrando o seu potencial no auxílio e 

acompanhamento de pessoas portadoras de necessidades especiais ao longo de sua vida. 

Posicionamento 

 
Organização sem fins lucrativos destinada ao treinamento de cães a fim de revelar 

seu potencial no auxílio aos portadores de necessidades especiais, desenvolvendo-os 

como agentes transformadores em sociedade. 

Conceito estratégico 

 
O Cão como agente transformador em sociedade 

 
Justificativa 

 
Para os portadores de necessidades especiais, um cão pode ser muito mais do que 

seu “melhor amigo” e animal de estimação. Um cão pode ser uma espécie de “enfermeiro” 

do homem, auxiliando-o à realizar tarefas que são impossibilitadas devido às suas 

limitações, abrindo as portas da inclusão em sociedade. 

Problemas de Marketing e Comunicação 

 
Haja visto que o problema marketing identificado durante estudo do Projeto dá-se 

à falta de recursos da iniciativa para seguir com seus feitos. Atualmente, o Projeto conta 

com baixo investimento e auxílio que provém da empresa Tudo de Cão e de seus 

stakeholders, sendo utilizado para o cuidado com os cães e seu sustento ao longo de seu 

processo de treinamento, implicando em algumas vertentes do projeto. 

O Projeto encontra-se com dificuldade de encontrar profissionais dispostos a 

trabalhar pela iniciativa, uma vez que não há a prática de remuneração pelo trabalho 

executado. Atualmente, os funcionários dedicados ao Projeto também provém da empresa 

Tudo de Cão, dividindo suas funções entre as duas entidades, mas remunerados e 

contratados pela empresa comercial. 
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A falta de recursos também limita a expansão do Projeto, uma vez que sua 

divulgação não é exacerbada, implicando em um problema de comunicação onde novas 

parcerias e patrocínios ainda não são impactados pelo serviço, desconhecendo o valor 

agregado à iniciativa. 

Faz-se necessário ir em busca de capital para que o Projeto continue a sustentar- 

se ao longo dos anos, bem como ampliar o seu escopo organizacional, a fim de que ao 

comunicar sua existência, novas demandas possam ser atendida com o apoio de 

instituições que permitam sua independência financeira perante a empresa Tudo de Cão. 

Objetivo de Marketing 

 
Angariar recursos para que o projeto possa seguir com seus feitos sem depender 

prioritariamente de seus stakeholders. 

Posicionamento 

 
Organização sem fins lucrativos destinada ao treinamento de cães a fim de revelar 

seu potencial no auxílio aos portadores de necessidades especiais, desenvolvendo-os 

como agentes transformadores em sociedade. 

Problema 

 
O Projeto sofre com a falta de investidores assíduos e parcerias firmadas, contando 

com recursos limitados impedindo sua expansão organizacional, estrutural e de prestação 

de serviços. 

Objetivo de comunicação 

 
Chamar atenção de novos patrocinadores/investidores para conhecerem o trabalho 

do Projeto Cão Inclusão e investirem na iniciativa de assistêncial social. 

Estratégia de Comunicação 

 
Personificar os cães ro Projeto, trazendo a eles traços humanos, possibilitando a 

descrição de suas personalidades. Esta acontecerá através de uma Websérie com diversos 

episódios disponíveis no youtube, onde os animais contariam suas próprias experiências 

como cães de assistência. A série de video retratará a vida de cada cão do projeto e os 

obstáculos que estes enfrentam no dia-a- dia auxiliando deficientes físicos. 
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A estratégia também se desdobrará em mídia externa, nas vestimentas dos cães do 

Projeto com a #SouCãoInclusão 

Conceito 

 
Sou Cão Inclusão 
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Projeto Gráfico Criativo de Ilustração para Turnê de uma Banda Musical 

 

Matheus Silva FAVARIM 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 
 

Aluno: Matheus Silva Favarim E-mail: matheus.favarim@hotmail.com 

Orientador: Prof. Dr. Gustavo Lassala Silva 

 
 

RESUMO 

 

O projeto foi realizado para a disciplina de Linguagem da Ilustração como parte da 

avaliação processual e tinha como objetivo principal criar e conduzir a ilustração como 

protagonista do processo criativo no material de comunicação da turnê de uma banda 

musical a escolha do aluno. O trabalho simula uma situação real do mercado de trabalho, 

ou seja, precisava apresentar aspectos visuais profissionais além de demonstrar aspectos 

evolutivos em relação aos projetos desenvolvidos anteriormente. A banda escolhida para 

a proposta foi a Hillsong. O conceito das ilustrações aplicado nas peças foi o de trabalhar 

com o efeito de luzes de modo a criar uma sensação sensorial por meio de formas abstratas 

e profusão de cores vibrantes que remetem à interpretação da música eletrônica no 

momento de show. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: 

 

Linguagem Visual, Ilustração, Projeto Gráfico, Composição. 

 
 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO: 

 

Primeiramente foi realizado um levantamento de dados, pela internet, da história 

da banda, concorrentes, público-alvo, outros materiais de comunicação e a linguagem 

visual das turnês anteriores. 

 
• Levantamento de dados: 

História: A banda Hillsong é conhecido como um grupo musical gospel formado 

por jovens da Hillsong Church, na Austrália. Atualmente a banda é considerada uma das 

mais influentes na música gospel. Sua música é de louvor e adoração a Deus, com um 

estilo pop-rock contemporâneo e algumas influências de rock. 

A Hillsong Church possui quatro ministérios de louvor: 

• Hillsong Worship 

• Hillsong United 

• Hillsong Young & Free. 

mailto:matheus.favarim@hotmail.com
http://lattes.cnpq.br/9695349166707084
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• Hillsong Kids 

 
 

A popularidade do Hillsong no louvor na música cristã surgiu com a primeira 

publicação de músicas de coral, escritas especialmente por Darlene Zschech na 

Conferência Hillsong no final dos anos 80. Seu primeiro CD de adoração ao vivo, The 

Power of Your Love, foi lançado em 1992. Desde então, álbuns de louvor e adoração 

foram produzidos a cada ano. 

A formação do grupo varia a cada lançamento de álbum, porém há integrantes que 

permanecem na banda há bastante tempo, inclusive desde sua origem (como é o caso de 

seu líder Joel Houston e do Líder Vocal Jonathon Douglass). 

 
• Público-alvo: Jovens Cristãos 

• Concorrentes: Algumas bandas que seguem uma linguagem 

similar da Hillsong são: 

• Bethel Music; 

• Jesus Culture; 

• Newsboys; 

• Third Day; 

• Gateway Worship 

 
 

As turnês da banda Hillsong se dão a cada lançamento de um novo álbum. 

Cada álbum conta com uma ilustração e identidade distintas que baseiam-se nas 

linguagens do projeto. 

Ao analisar alguns álbuns é possível identificar as diferentes linguagens. 

Como por exemplo: 

• Shout to the Lord (1996) 

• Super Strong God (2005) 

• Zion (2013) 

• We are Young & Free (2013) 

• No Other Name (2014) 

 
 

(Vide a seguir material elaborado a partir da coleta de dados) 
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Num segundo momento a coleta de dados serviu como guia para definição e 

criação de um novo conceito visual que foi explorado de diversas modos. A turnê 

escolhida para criação de uma nova ilustração foi a “We are Young & Free”. 
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Após o refinamento dos conceitos, chegou-se em conversa com o professor no 

tipo de ilustração ideal para o atender a necessidade de comunicação da banda. A 

Ilustração conta com o efeito “lights”, fazendo alusão às luzes e holofotes utilizados nos 

shows de música eletrônica. 
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Na fase final do projeto foi elaborado dois materiais de comunicação para a turnê 

para exemplificar o uso da ilustração elemento norteador do projeto gráfico. Sendo eles: 

 
Cartaz de divulgação do show da turnê 

 

 
Ingresso para acesso ao evento. 
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Proposta de comercial para a Netflix plano sequência com cosplayers 

César Valandro MOUTINHO 

Michelle MARTINUZZO 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Aluno(s): César Valandro Moutinho - E-mail: cesarvalandro@hotmail.com 

Michelle Martinuzzo 

Orientadora: Profa. Dra. Fernanda Nardy Bellicieri 

 
 

A proposta de trabalho para aula de conhecimentos de audiovisual do Segundo 

semestre de Publicidade e Propaganda da Universidade Mackenzie é de produzir um 

comercial de TV utilizando técnicas audiovisuais de plano sequência, com a presença de 

Cosplayers profissionais para fazer com que o telespectador sinta-se dentro da cena e 

interaja com personagens, onde a cena de cada personagem teria sua própria trilha sonora, 

cenas de grandes produções cinematográficas, tornando única a experiência Netflix. 

Enfatizando o uso de plano sequência ao longo das gravações, com o mínimo de edição 

possível para deixar o trabalho de forma natural. Consequentemente podemos fazer 

alguns testes que não se enquadrem como plano sequência para uma comparação entre os 

estilos utilizados. Essa estratégia de vídeo foi definida com o objetivo de reter o público 

e conquistar seu interesse com personagens ícones do cinema que se encontram dentro do 

catalogo da Netflix como por exemplo Capitão América, Jack Sparrow, Samara, princesas 

da Disney e etc. O trabalho dos Cosplayers será levado em consideração em todas as 

etapas do projeto já que eles serão a atração principal deste comercial. 

O Roteiro 

 
A cena começa focando em um livro com um celular em cima, o aplicativo do 

Netflix aberto. A protagonista que esta fora de cena, coloca uma fita com o numero 1 

escrito em cima do livro e a voz do personagem Hanna Baker, de “os 13 porques” começa 

a tocar. A protagonista pega o celular e levanta indo em direção à pia da cozinha ( onde 

ela se encontra com o Capitão Jack Sparrow e a musica de Piratas do Caribe começa a 

tocar). Na pia ele oferece uma bebida mas ela recusa e começa a caminhar para as escadas, 

apaga as luzes e sobe para o segundo andar da casa, quando as escadas terminam, ela 

encontra o Homem – Aranha pendurado nas escadas a observando e começa a tocar a 

musica tema de Homem-Aranha, a câmera se afasta um pouco, enquanto a protagonista 

caminha pelo corredor em direção ao quarto. Dentro do quarto ela encontra Clary Fray ( 

mailto:cesarvalandro@hotmail.com


859 
 

Os Instrumentos Mortais, serie original Netflix), e toca a musica tema da serie, a 

personagem entrega uma escova de cabelo para a protagonista que logo em seguida, 

dentro do mesmo quarto, tenta pentear os cabelos ruivos da princesa Merida da Disney 

mas a mesma recusa a ajuda, logo a protagonista sai do quarto e enquanto caminha 

corredor, no fundo da cena a porta do banheiro se abre rangendo e Samara Morgan sai do 

banheiro, com suas roupas sujas e seu cabelo preto, começa a se arrastar pelo chão atrás 

da protagonista que nem percebe a mesma se aproximando, logo entra no próximo quarto 

e encontra o capitão América treinando no quarto, e para a cena final ela senta na cama e 

todos os personagens que apareceram ao longo da casa, deitam ao seu redor para todos 

assistirem Netflix juntos. A Cena se encerra com o logo da Netflix aparecendo com a 

frase “Com você em qualquer lugar”. 

 

 

 
Figura 1: Grupo de Cosplayers Participantes 
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Proposta de vídeo viral - Elf Cosmetics 

Leonardo PRATA 

Lucas MUNHOZ 

Stéphani CAPELOCI 

Valdécio MARQUES 

Victoria PUPO 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 
Aluno(s): Leonardo Prata E-mail: leoprata031@gmail.com 

Lucas Munhoz E-mail: lucasventuramunhoz@gmail.com 

Stéphani Capeloci E-mail: stephanicapeloci@hotmail.com 

Valdécio Marques E-mail: valdecio_marques@hotmail.com 

Victoria Pupo E-mail: vick.pupo@hotmail.com 

Orientador: Professora Dra Fernanda Nardy Bellicieri 

 

RESUMO 

 

A proposta descrita a seguir deriva de um briefing proposto na aula de Prática audiovisual 

ao quinto semestre do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Mackenzie, 

cujo objetivo era a produção, em todas as suas etapas (análise de marca e público-alvo, 

criação do conceito, concepção do roteiro, gravação e edição), de um vídeo viral como 

instrumento de inbound marketing, que abordasse um tema polêmico. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Inbound Marketing, Maquiagem, Viral, Elf Cosmetics, Pro 

Humanitário. 

 

Proposta de vídeo viral - Elf Cosmetics 

 

A esfera do Inbound Marketing, ou Marketing de atração, tem como foco 

publicizar mais do que simplesmente produtos, os valores da marca, criando identificação 

com o público; o que, a médio e longo prazos, pode resultar em fidelização e retenção. O 

intuito da proposta apresentada em aula foi enfatizar como o uso da publicidade inbound 

pode influenciar a mudança comportamental do consumidor quando se trata de um 

assunto polêmico. 

O grupo optou por utilizar a estratégia inbound criando um viral para uma marca 

do segmento de cosméticos: a ELF. O objetivo primordial que norteia o conceito de 

criação do vídeo foi retenção de público e conquista de seu interesse pelo assunto de 

maquiagem, abordando esse tema de uma forma em que o valor da marca estivesse 

mailto:leoprata031@gmail.com
mailto:lucasventuramunhoz@gmail.com
mailto:stephanicapeloci@hotmail.com
mailto:valdecio_marques@hotmail.com
mailto:vick.pupo@hotmail.com
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implícito, e o foco, inclusive imagético, não fosse a apresentação do produto de uma 

forma explicita. 

A marca escolhida para a realização do projeto foi a Elf Cosmetics. A empresa 

apresenta um comportamento pró humanitário e de desenvolvimento sociocultural, com 

produtos totalmente veganos, curelty free e todos os seus pinceis são produzidos apenas 

com cerdas sintéticas e não mais de pelo animal. Essa decisão partiu de uma parceria entre 

a empresa com o PETA (Pessoas para o Tratamento Ético de Animais que é a maior 

organização de direitos dos animais no mundo, com mais de 6,5 milhões de membros e 

apoiantes.) Um dos conceitos fundamentais que a Elf Cosmetics traz é a de trabalhar com 

produtos de qualidade e não de crueldade. Como a marca já tem um engajamento 

humanitário, para debatermos um tema ainda não abordado pelo segmento de cosméticos, 

escolhemos a questão da importância da tecnologia na atualidade e como ela pode nos 

aproximar e nos afastar da sociedade. Acreditamos que esta ação agregaria valores sociais 

à marca e complementaria sua identidade. 

 
O roteiro 

 
O vídeo começa com 4 amigos (dois homens e duas mulheres) em um jantar 

amigável onde conversam e se divertem. Porém a perspectiva é alterada quando a câmera 

muda e mostra que na verdade eles estão isolados em lugares distintos, somente as telas 

dos computadores estão unidas na mesa do restaurante de frente para cada tela, como se 

os computadores estivessem reunidos, e não os amigos. 

Os amigos não parecem se incomodar com a falsa presença de cada um, até que 

uma das mulheres resolve retocar a maquiagem e chama a sua amiga para ir ao banheiro 

com ela. Elas então percebem que estão distantes e não podem aproveitar realmente o 

momento juntas. A frase “ As vezes a tecnologia mais nos afasta do que nos aproxima” 

aparece na tela embaçada. 

Em uma mudança de realidade, como se tivesse sido apenas um sonho, os amigos 

estão reunidos em uma mesa de jantar e estão aproveitando a presença física de todos ali 

presentes. As amigas levantam e vão ao banheiro para retocar a maquiagem aproveitando 

a companhia uma da outra. A tela escurece e a frase “ aproveite os belos pequenos 

momentos que a vida te dá”. Aparece na tela, seguido pela imagem da marca e seu slogan. 
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O viral não apresenta diálogo, apenas música instrumental (uso de trilha branca), em fase 

de construção. 

 
Cena 1 (6 segundos) 

 

- Primeiro plano, rosto personagem, câmera nível do olhar 1 fade in música 

instrumental. 

- Contra plano, primeiro plano rosto personagem 2, câmera a nível do olhar. 

 
- Primeiro plano rosto personagem 3, câmera a nível do olhar. 

 
- Contra plano, primeiro plano rosto personagem 4, câmera a nível do olhar. 

Personagens conversam e se divertem na mesa do restaurante (Inaudível) 

 
 

Cena 2 (4 segundos) 
 

- Plano geral, câmera alta, travelig, mesma música instrumental. 

Vídeo: revela-se o espaço do restaurante 

 
 

Cena 3 (6 segundos) 
 

- Primeiro plano rosto personagem 4, câmera a nível do olhar. 

 
- Contra plano, primeiro plano rosto personagem 3, câmera a nível do olhar. 

 
- Primeiro plano rosto personagem 1, câmera a nível do olhar. 

Personagens conversando apenas (Inaudível) (semelhante à Cena 1) 

 
 

Cena 4 (6 segundos) 
 

- Primeiro plano rosto personagem 2, câmera a nível do olhar. 

 
Personagem 2 se olha no espelho de maquiagem e chama a personagem 1 para 

acompanha-la para o banheiro para se maquiarem juntas. (Por meio de gestos, expressões 

faceais e falas inaudíveis) 
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Cena 5 (10 segundos) 
 

- Primeiro plano rosto personagem 1, câmera a nível do olhar. 

 
- Dolly out, troca de música instrumental 2. 

 
- Blur: 

 
- Lettering: “a tecnologia nos aproxima”. 

 
Personagem 1 olha a sua volta percebendo que não é possível acompanhar a 

personagem 2 por estar “dentro do computador”. 

 

 
Cena 6 (1 segundo) 

 

- Fade to white 

 

 
 

Cena 7 (2 segundos) 
 

- Plano geral, câmera alta, música instrumental 1. 

Personagens mostram-se juntos no restaurante 

 
 

Cena 8 (3 segundos) 
 

- Primeiro plano rosto personagem 2, câmera a nível do olhar. 

 
- Contra plano, primeiro plano rosto personagem 1, câmera a nível do olhar. 

 
Personagem 2 se olha no espelho de maquiagem e chama a personagem 1 para 

acompanha-la para o banheiro para se maquiarem juntas. A personagem 1 aceita o 

convite. (Cena inaudível) 

 

 
Cena 9 (3 segundos) 

 

- Plano americano personagens 1 e 2, câmera nível do olhar. 
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Personagens 1 e 2 deslocam-se para o banheiro do restaurante 

 

 
 

Cena 10 (12 segundos) 
 

- Primeiro plano personagens 1 e 2, câmera nível do olhar. 

Personagens se maquiando em frente ao espelho. 

 
 

Cena 11 (3 segundos) 
 

- Fade to black, marca + slogan. 
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Modalidade: Produções Experimentais – Diagramação Revista 

 
Alunos: Gabriel Venturiello e Pamela Toledo. 

E-mail: gabrielventuriello@hotmail.com e pamela.suellen@hotmail.com 

Orientador: Thiago Costa 

 
RESUMO: 

A revista Pontoteen foi um projeto idealizado por Gabriel Venturiello e Pamela 

Toledo a fim buscar uma definição objetiva do perfil pessoal no universo da comunicação. 

'Se a sua pessoa fosse traduzida em um universo midiático, qual seria? (rádio, tv, internet, 

revista). E como seria? 

No caso o perfil foi personificado em um uma revista impressa, com público alvo 

adolescente, entre 13 e 18 anos, seguindo por influência o estilo de comunicação das 

revistas Capricho, Atrevida e Todateen. 

As matérias foram desenvolvidas especificamente para nosso target e com uma 

paleta de cores bem variada. Para a diagramação utilizamos 3 variações da tipografia 

Helvética, dentre outros tipografias como Photograph e Winter Brush, variando todas 

entre regular, bold e italic. 

A distribuição das colunas, nos textos, foi feita de maneira bem variada, pois 

observamos que é comum e agradável esse tipo de distribuições em revistas do gênero. 

As ilustrações foram escolhidas de acordo com os temas das matérias e todas tem 

origem de banco de imagens/ilustrações. 

O trabalho foi desenvolvido nos programas: InDesign (diagramação), Illustrator 

(ilustrações) e Photoshop (imagens). 

 

PALAVRAS-CHAVE: 

Teen; adolescente; moda; beleza; comportamento; amor; amizade; internet; 

indesign; illustrator; photoshop. 

mailto:gabrielventuriello@hotmail.com
mailto:pamela.suellen@hotmail.com
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Sampandora – Garoando 

Lucas MARTINS 

Nayse CASIFRE 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

Aluno(s): Lucas Martins - E-mail: lucasmartins17@gmail.com 

Nayse Casifre 

Orientador: Professora Dra Fernanda Nardy 

 
 

RESUMO 

A proposta do projeto é mostrar o cotidiano da cidade de São Paulo de maneira 

poética e documental através das vozes e manifestações artísticas que representam a 

pluralidade da capital. 

 

PALAVRAS-CHAVE: cinema; documentário; são Paulo; poesia 

 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=sViFPOPOsBQ 

 

 
CONTEXTO 

Sampandora trata-se de um poema que fala da pluralidade, diversidade e caos da 

cidade de São Paulo, e ao mesmo tempo como é possível que exista amor em meio a esse 

caos. A proposta é trabalhar com momentos espontâneos captados na hora, dando caráter 

documental ao vídeo e utilizar ruídos da cidade como forma de estruturar o poema. 

 

 
DADOS TÉCNICOS 

Cenário 

Praça Roosevelt 

Câmera 

Sony a6000 

mailto:lucasmartins17@gmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=sViFPOPOsBQ
http://www.youtube.com/watch?v=sViFPOPOsBQ
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Imagem 

 

 
ROTEIRO 

Descrição – As cenas foram filmadas de forma espontânea a partir do texto do 

poema, e montadas seguindo a narrativa proposta. 

Poema: 

Olhos arregalados pelo desesperado 

Despertador despedaçador de passos 

No mecânico compasso de pasto 

Eu passo num passo a passo 

De uma linha pontilhada no espaço 

Que não contém o traço q rasgo 

No impossível trânsito intransigente 

De um monstruoso e maravilhoso mar de mentes 

Num mundo de muros, asfalto, concreto e gente... 

 

Mas o que vejo não é só o que vejo 

Meu poderoso e militante desejo 

Combate num bate e rebate 

Os desentendimentos de relacionamentos 

Desnutridos por serpentes, maçãs e desprezo 

 

Profunda, calada, indiferente, solitária, silenciosa e perdida 

Num caos ótico de uma existência caótica 

Como fênix mitológica vive, morre e renasce 

Nossa louca cidade na sua diversidade, multiplicidade, 

Equivocidade, univocidade, universidade, unimultiplicidade 
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Feita das desfeitas feitas palavras vivas 

De uma SP que vivo, amo, ouço, 

Sofro, odeio, sangro, freio, 

Discorro no coro correndo de meus jogosimagético-dialético-político-poéticos 

Construtores do suburbano, paulistano, Insano, concreto, direto e reto dialeto 

Desconstrutor do vazio cheio de opressão e desafeto 

 

Alvo certeiro e certo do meu Protestante, profético, manifesto 

Que assume a imensa responsa 

Da missão revolucionária de poetizar pelas ruas e dizer 

Que quando a gente luta até no lixão uma flor a gente vê nascer 

E que Sim! Pode existir amor em SP! 
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RESUMO 

O objetivo central do trabalho proposto é a aprendizagem, a partir dos métodos 

escolhidos, a fim de obter experiência e conhecimento na disciplina História da Arte 

Contemporânea, cursada no quinto semestre do curso Publicidade e Propaganda. Propõe- 

se a percepção, análise e interpretação e fundamentação da obra “Mulher em frente ao 

espelho”, do pintor Pablo Picasso, para desenvolver uma proposta criativa a partir da 

leitura visual. Nesse caso a proposta criativa usou a embalagem de um perfume como 

meio. 

 
PALAVRAS-CHAVE: História da arte; Pablo Picasso; “Mulher em frente ao espelho”; 

Embalagem. 

 
ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 
 

Introdução 

A pintura “Mulher em frente ao espelho”, de Pablo Picasso, é uma obra 

moderna com um tema atemporal. Esta obra foi apresentada em 1932, participando do 

movimento cubista. A partir da leitura e análise da obra, movimento artístico da obra, 

contextos, valor e influência percebida, o grupo propõe a criação de um perfume para a 

marca O Boticário, e uma embalagem inspirada na pintura. 

mailto:sofia.abujamra@gmail.com
mailto:caastro@me.com
mailto:natachawommer@hotmail.com
mailto:nahjonck@gmail.com
mailto:paloma.picarone@hotmail.com
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Justificativa 

A obra “Mulher em frente ao espelho” é uma temática muito trabalhada por outros 

artistas e fotógrafos, porém a forma como Picasso a retrata é singular, com a mulher diante 

do espelho sendo ela “duas”, as curvas para delinear a figura da mulher, as formas 

geométricas ao fundo contrastando com a figura, e a “bipolaridade” do quadro, a vaidade 

feminina, o “ver e ser visto”, que nesse caso pode indicar segredos, o que nos instigou a 

associar essa imagem com uma marca de perfume e propormos a embalagem com 

referencia à obra escolhida. 

 
 

Objetivo 

A partir da leitura visual da obra de arte, da identificação do tema, da 

compreensão do contexto da obra, fazer uma proposta contemporânea para um produto 

ou marca, nesse caso o Boticário. 

Pablo Picasso retrata a sua amante, chamada Marie-Thérèse Walter, na obra 

“Mulher em frente ao espelho”. Nesta pintura, Picasso utilizou formas, cores e símbolos 

para demonstrar os diferentes pontos de vista em que a via e, ao mesmo tempo, como ela 

via a si mesma. O objetivo da obra é retratar a imagem da vaidade da tal mulher. Dessa 

leitura foi feita a associação com o perfume e a embalagem do perfume. 

 
Métodos/Técnicas Utilizadas 

A metodologia de leitura da imagem segue os passos de Robert Willian Ott e a 

análise visual recorre à sintaxe da linguagem visual a partir de Donis A. Dondis. Na 

fundamentação proposta por Ott, consideramos aqui a pesquisa sobre os dados da obra, 

sobre o artista e contexto no qual a obra foi realizada. 

 
Resultados 

A partir da análise da obra “Mulher em Frente ao Espelho”, propomos a criação 

de um perfume, para a marca O Boticário, com uma fragrância delicada, porém marcante 

onde o frasco será desenhado com traços bem definidos, lados assimétricos e cores 

vibrantes. Sua embalagem terá uma ilustração a partir da obra “Mulher Em Frente ao 

Espelho” e utilizará material espelhado. O frasco do perfume apresentará várias arestas, 
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remetendo à obra em questão, assim quando a consumidora for utilizá-lo, conseguirá se 

olhar de diferentes ângulos. 

 

 
Proposta da embalagem: 

 

 
 

Considerações Finais 

O universo feminino é um oceano de mistérios e beleza, ninguém melhor do que 

elas mesmas para desvendar e compreender seus segredos, medos e anseios. Ao olharmos 

uma mulher, nem sempre a enxergamos como ela realmente é, pois elas possuem diversas 

facetas, são capazes de se transformar, assumem papeis e posturas perante a sociedade. 

Ao vermos uma mulher em frente ao espelho, não é possível constatar nada além de sua 

imagem que fora projetada através do mesmo, no entanto esta mesma mulher confronta- 

se com esta imagem, seu interior, “lados” e tudo o que a fez ser aquele ser, através de uma 

percepção única e íntima que está fora do alcance e entendimento de qualquer um. 

O projeto proposto tem exatamente este objetivo, apresentar todos os lados de uma 

mulher, de uma forma delicada, as suas fases e faces. 
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INTRODUÇÃO 

O filme ‘A Bela e a Fera’ de 1991, foi o primeiro longa-metragem animado a ser 

indicado ao Oscar de Melhor Filme. A animação conta a história de Bela, uma jovem 

inteligente que é considerada estranha pelos moradores da pequena aldeia em que vive na 

França junto com o seu pai, Maurice, um inventor que é visto como um louco. Ela é 

cortejada por Gaston, que quer casar com ela. Mas apesar de todas as jovens o acharem 

um homem bonito, Bela não o suporta, pois vê nele uma pessoa primitiva e convencida. 

Quando o pai de Bela vai para uma feira demonstrar sua nova invenção, ele acaba se 

perdendo na floresta e é atacado por lobos. Desesperado, Maurice procura abrigo em um 

castelo, mas acaba se tornando prisioneiro da Fera, o senhor do castelo, que na verdade é 

um príncipe que foi amaldiçoado por uma feiticeira quando negou abrigo a ela. Bela, 

diante desta situação, decide tomar o lugar de seu pai, tornando-se prisioneira da Fera e é 

a partir dessa situação que toda a trama da história se inicia. 

 

 
DESENVOLVIMENTO 

Bela é uma menina muito inteligente que vive em uma pequena aldeia no interior 

da França com o seu pai, Maurice, um inventor que todos consideravam louco. Todos que 

viviam na aldeia, achavam Bela uma garota estranha por ser diferente. Ela amava ler, ia 

sempre à pequena livraria local e lia e relia os livros que lá haviam. Os livros a faziam 

viajar e pensar que o mundo era muito mais do que a vida provinciana a qual ela estava 

acostumada. 

Na aldeia, vivia Gaston, um homem que se achava o maioral, todas as mulheres o 

desejavam, menos Bela, que recusou seu pedido de casamento pois o achava 

extremamente grosseiro e primitivo. 

mailto:juliaoliveira512@hotmail.com
mailto:matheus.favarim@hotmail.com
mailto:renatha.ferriello@hotmail.com
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Certo dia, Maurice iria a uma feira para demonstrar sua nova invenção, e Bela 

como sempre, lhe pediu para trazer de lembrança apenas uma rosa. Quando ele estava a 

caminho, se deparou com lobos na floresta que tentaram matar a ele e a seu cavalo, mas 

conseguiram escapar. Ao prosseguirem pelo caminho chegaram a um castelo muito 

assustador que nunca tinham visto, e entraram para se aquecer. Quando entraram, não 

encontraram ninguém, apenas objetos e mobília que tinham vida, falavam e se mexiam. 

Isso ocorreu porque há muito tempo atrás, uma bruxa amaldiçoou o castelo e todos que 

haviam nele pois o príncipe que lá vivia, a negou abrigo por conta de sua aparência. O 

feitiço só se quebraria, se a Fera amasse e fosse amado por alguém antes da última pétala 

da rosa encantada que ela deixou no castelo, caísse. Quando a Fera encontrou Maurice 

em seu castelo, ficou muito zangado e o fez de prisioneiro. 

Enquanto isso, o cavalo de Maurice fugiu para buscar ajuda e levou Bela ao 

castelo. Quando ela chegou, decidiu tomar o lugar de seu pai como prisioneira, para que 

a Fera libertasse Maurice. 

No começo, a única ajuda que Bela tinha era da mobília falante, eles não eram 

ríspidos e grosseiros como a Fera, mas sim, extremamente hospitaleiros, tratando Bela 

como uma convidada especial. 

Uma noite, Bela estava andando e explorando os cômodos do castelo, quando 

acaba encontrando a Ala Oeste, local onde estava exposta a rosa encantada. Esta era uma 

ala proibida do castelo, então a Fera ao se deparar com esta situação ficou extremamente 

enfurecida e gritou com a garota, fazendo-a fugir imediatamente. 

Quando Bela chegou à floresta fugindo com seu cavalo, se deparou com a alcateia 

de lobos que tentaram atacar seu pai, mas repentinamente foi salva pela Fera, que para 

defendê-la acabou se ferindo. Bela como sempre, doce e amorosa, cuidou dos ferimentos 

da Fera com muito zelo, mesmo diante das atuais circunstâncias, e depois disso, os dois 

começaram a se aproximar mais e a terem um convívio mais agradável. 

A Bela e Fera têm, então, um jantar de gala e dançam carinhosamente no salão 

principal do castelo. Em meio a essa mistura de sentimentos, Fera decide então, libertar 

Bela do castelo, para que ela pudesse continuar cuidando de seu pai e para que matasse 

as saudades dele, além disso, ele a presenteia com seu espelho mágico, demonstrando 

assim, uma mudança em seu caráter. 
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Na pequena aldeia, nenhum habitante sequer acreditava em Maurice, o taxavam 

de lunático e se recusavam a ajudá-lo a salvar Bela. Gaston, a partir desta situação, tramou 

o plano de trancafiar Maurice e levá-lo para um asilo; sendo liberto somente se Bela 

aceitasse se casar com ele; o que sem dúvidas ela faria para ver seu pai livre. 

Bela finalmente chega à pequena vila e abraça seu pai com muito carinho, 

contando a ele a mudança de comportamento da Fera. De repente, o plano de Gaston vem 

à tona e seus capangas trancafiam Maurice; Bela desesperada com tal situação toma o 

espelho mágico e pede para que ele mostre o reflexo da Fera a fim de provar a todos de 

que seu pai não era louco e estava falando a verdade. Gaston e os habitantes da Aldeia 

ficam perplexos com o reflexo da Fera, e então, Gaston começa a apavorar a todos dizendo 

que ela era um monstro extremamente perigoso e que tiraria a paz de todos, incentivando- 

os a encontrarem e matarem-na. 

Começa então uma batalha entre Gaston e todos os habitantes da aldeia contra a 

Fera. O castelo começa a ser invadido por esses habitantes, mas com muita maestria a 

mobília e todos os objetos que ali moravam estavam em alerta e perceberam a entrada dos 

invasores, atacando-os com todas as suas forças e habilidades, fazendo com que todos 

eles fugissem dali. 

Entretanto, Fera, extremamente desolada em seu quarto, é atacada por Gaston, os 

dois começam um violento duelo em meio à tempestade que caía. Quando aparentemente 

tudo havia terminado, Fera manda Gaston nunca mais aparecer ali e finalmente encontra 

Bela, que o ajuda a se reerguer; os dois trocam carícias e se abraçam. De repente, Gaston 

ao se deparar com essa cena, apunhala Fera violentamente pelas costas, porém acaba 

caindo de cima de um penhasco. 

Bela se achega ao chão perto de Fera, que está gravemente ferida e sem força, e 

lamenta por todo o ocorrido, os dois conversam carinhosamente e Fera não resiste e acaba 

falecendo, Bela, porém, diz momentos antes que o amava. 

Magicamente, a Fera acaba se transformando em um belo príncipe, voltando à sua 

forma real, todos os objetos e a mobília retornam à sua forma original. O feitiço então, 

imediatamente foi quebrado, e antes que a última pétala de rosa caísse, a Fera foi capaz 

de amar e ser amada! 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Com essa animação, podemos aprender que não devemos julgar as pessoas pela 

aparência pois a beleza que realmente importa é a interior. 
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RESUMO 

 

Black mirror é uma série britânica em que somos transportados para uma realidade 

totalmente futurista, onde cada episódio traz novas sensações e sentimentos, que em 

grande parte, acaba nos levando a um estado de reflexão. A série está atualmente rumo a 

quarta temporada, que está prevista para o final do segundo semestre de 2017, o sucesso 

das três temporadas anteriores está criando grandes expectativas no publico, já que uma 

grande característica da série é sua originalidade em surpreender e perturbar ao mesmo 

tempo. A grande marca de série é mostrar uma situação absurda sem ser cômica, 

sugerindo uma preocupação com o rumo dá sociedade atual está tomando. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: netflix; catarse; black mirror. 

 

 

Introdução 

A Catarse é uma palavra de origem grega, do termo “kátharsis”, essa 

palavra é utilizada em diversos contextos estando presente na medicina, na psicanálise, 

na filosofia, na arte, mas de uma forma geral ela simboliza a “purificação da alma”. 

 
Tomamos como conceito de catarse a partir da concepção aristotélica, cuja 

argumentação baseia-se no fato de que algumas emoções podem ser liberadas como uma 

descarga emocional provocada por uma situação dramática. Na Grécia Antiga, a catharsis 

era compreendida como o despertar de eleos e phobos, respectivamente piedade e temor, 

a partir de uma ação representativa que se daria na tragédia, enquanto processo de 

identificação numa economia de afetos, que resultaria em um estado de purificação do 

ser. Aristóteles ( 2003 ) considerava as tragédias clássicas do teatro grego como exemplos 

de purgação de temor e de pesar. 

mailto:gabrielaputrino@hotmail.com
mailto:gianehcariello@gmail.com
mailto:steamancio@gmail.com
mailto:pousastephanie@gmail.com
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Atualmente percebemos que a Catarse também está presente em filmes, séries e 

nas peças publicitárias, pois cada vez mais é possível transmitir as emoções presentes na 

obra para o espectador. 

 

 
1. Considerações iniciais sobre o “ Black Mirror ” 

O Netflix em 2011 lançou uma série de ficção científica chamada Black Mirror, a 

proposta da série é fazer com que o telespectador reflita sobre o possível impacto que a 

tecnologia pode causar nas relações humanas. O nome da série, que na tradução para 

Português é “O Espelho Negro”, faz referência as telas de vidro pretas de aparelhos 

tecnológicos. A série aborda de modo intenso os sentimentos presentes por uma sociedade 

altamente desenvolvida e futurista, mas não deixando de lado a crítica atual, ou seja, o 

uso contínuo das redes sociais, a solidão em meio a diversas pessoas e a necessidade de 

interação. 

O sucesso de Black Mirror ocorre devido a narrativa, que permite o público se 

questionar do que é possível acontecer na sociedade futuramente, transportando-o as 

diferentes possibilidades. E nos episódios aparecem a forma como os personagens ficam 

à mercê da tecnologia, ou seja, dependentes da mesma. 

 

 
2. A utilização da Catarse no “Black Mirror 

Um dos grandes episódios de destaque do Black Mirror foi o “Nose 

Dive”, que aborda um cenário onde as pessoas são categorizadas através de sua 

popularidade nas redes sociais, é possível identificar a realidade artificial, na qual as 

pessoas se tornam escravas de um sistema, em que elas necessitam aparentar ser quem 

não são, visando apenas a aceitação desta sociedade e tendo uma vida profissional e 

pessoal baseada de acordo com os “likes” que recebem, esse episódio transmite ao 

espectador emoções, de raiva, angústia e surpresa, logo se tornando um exemplo de 

Catarse, pois no universo apresentado a personagem principal sofre com os estereótipos, 

padrões, regras, limitações, impostos pelo sistema. Sendo assim a maioria das pessoas 

que assistem essa história tendem a se identificar com a protagonista e a situação 

demonstrada. 
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Outro episódio de destaque é o “The National Athem”, o piloto da série. Nele, 

vemos que a princesa Sussanah (Condessa de Beaumont) foi sequestrada, o que faz com 

que o povo do Reino Unido e de toda a Europa fiquem apavorados. O sequestrador, em 

troca de não assassinar a princesa, surge com uma exigência no mínimo inusitada: ele 

quer que o Primeiro-Ministro da Grã-Bretanha faça sexo com uma porca e que o ato seja 

transmitido ao vivo pela televisão, até as 16 horas daquele dia. 

De início, podemos pensar que esse seja um episódio de humor negro, entretanto, 

não te faz rir, pelo contrário, é agonizante assistir o desespero e a pressão que tem o 

Primeiro-Ministro. O episódio nos mostra como um evento transmitido via internet e 

Televisão pode impactar na vida de quem o assiste, sendo esse episódio um exemplo 

disso. O acontecimento é tão inusitado e perturbador que deixa os telespectadores 

perplexos e atormentados. 

O episódio White Christmas gera uma angústia para quem está assistindo, onde os 

conflitos da história convergem para a manipulação da mente alheia. Um exemplo disso 

é quando as autoridades se utilizam de uma realidade virtual, em que dois homens 

conversam, onde um deles é responsável por persuadir o suspeito, sem que perceba, e 

fazê-lo confessar sobre o crime que cometeu. Outra parte que mostra essa manipulação é 

quando uma mulher faz uma cirurgia, na qual um aparelho faz uma cópia de sua 

consciência, com a finalidade de facilitar sua vida e com isso a coloca em um sistema que 

controla sua casa, agenda e outras coisas, porém sua consciência foi duplicada, ou seja, é 

igual à da personagem, logo a cópia acredita ser real, e sofre por estar presa em dentro de 

um dispositivo, com a opção de apenas satisfazer a sua “dona”. 

Além dessas situações tem uma outra parte, que provoca não só angústia, mas 

também ansiedade, aflição e desespero, pois o personagem principal dessa parte da 

narrativa ao descobrir que sua esposa está grávida fica muito feliz e cresce dentro dele o 

desejo de ter o bebê, entretanto o que ele não esperava era que sua mulher, não só não 

queria ter o filho como bloqueou o homem. 

Nesse episódio quando uma pessoa bloqueia a outra, a sua imagem fica deturpada, 

confusa, não permitindo o reconhecimento da pessoa, e nem de seus gestos, assim como 

sua fala que também não dá para ser entendida, ou seja, ocorre literalmente um bloqueio. 

No decorrer dos acontecimentos, o homem tem atitudes ruins e como 

consequência acaba sendo condenado pelas autoridades, com isso se torna bloqueado para 
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todas as pessoas da sociedade, e o contrário também, ou seja, ele não pode ver nem escutar 

as outras pessoas, mesmo elas estando do seu lado, todas então bloqueadas para ele 

também. O personagem passa por uma situação de isolamento social. 

Esse episódio mostra histórias que chocam quem está assistindo-o, pois leva as 

situações ao extremo, chega perto do absurdo, e além de ser angustiante, é catártico. 

3. Considerações finais 

Assistir a série Black Mirror pode ser considerado uma experiência. As tensões 

existentes em cada episódio são instigados no espectador, que fica aflito pela resolução 

dos mesmos. E quando ela vem, nunca é determinista: gera ainda mais questionamentos 

e instiga a reflexão. Mesmo os “tecnofóbicos” terminam de assistir com questionamentos 

essenciais, não só sobre tecnologia, mas em como ela influência a nossa vida e nossas 

atitudes individuais e na sociedade. 
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A Corrente do Bem 
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Aluno: Ricardo Lima FELTRIN 

 
O principal objetivo desta resenha será analisar o impacto social e pessoal causado 

pelas ações da proposta de Trevor apresentada no filme A Corrente do Bem, produzido 

em 2000 com direção de Mimi Leder. A análise será feita com foco em dois personagens: 

Arlene McKinney (mãe de Trevor representada por Helen Elizabeth Hunt e Eugene 

Simonet (professor de ciências sociais de Trevor, representado por Kevin Spacey 

Fowley), além do principal Trevor McKinney (representado por Haley Joel Osment). 

Trevor McKinney é um garoto de apenas 11 anos, criado apenas pela mãe, 

considerada uma criança com ideias revolucionarias após ingressar na sétima série e se 

deparar com um trabalho de ciências sociais, onde tem a oportunidade de criar uma forma 

de mudar o mundo. O menino frente a isso, decide criar a denominada “A Corrente do 

Bem”, 

A proposta consiste em ajudar três pessoas iniciais e pedir para cada uma delas 

“passar a ajuda adiante” para mais três, ou seja, cada uma das beneficiadas continuar esse 

o ciclo, dessa forma, fazendo com que a cadeia acabe se tornando maior e o número de 

pessoas atingidas crescendo, repetindo sempre para estas “passar adiante”. 

 

 
Como já dizia Mahatma Gandhi: 

 
Você tem que ser o espelho da mudança que está propondo. Se eu quero 

mudar o mundo, tenho que começar por mim. Você nunca sabe que resultados virão da 

sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados. 

 

 
Após a concepção da ideia, Trevor a coloca em pratica ao ajudar um 

morador de rua, o levando para sua casa, além de alimenta-lo. 

Arlene McKinney é a mãe solteira de Trevor e trabalha em dois empregos, 

tem pouca instrução escolar e é alcoólatra, motivo esse para ter uma relação complicada 

com o filho, apesar de ser protetora. 
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Já Eugene Simone, ao contrário de Arlene, teve uma boa escolaridade e é 

professor de ciências sociais na escola de Trevor. Tem queimaduras no corpo, sendo um 

homem sério, provocador e metódico. 

Trevor, após ajudar Jerry (morador de rua), procura novas pessoas para 

continuar seu ciclo. Por sentir falta de uma figura paterna em sua vida, o garoto decide 

juntar sua mãe com seu professor, visto que o pai de Trevor agredia sua mãe embriagado. 

Após a união parcial dos dois, Eugene se mostra um homem que esconde 

seus sentimentos, deixando transparecer sua também insegurança em diversos momentos, 

prejudicando a relação dele com Arlene. Nesse ponto, podemos perceber que o professor 

não quer “perder o controle” de sua vida, se envolvendo com a mãe de um aluno e 

deixando que novas portas se abram. 

Trevor então começa a se questionar sobre seu plano de mudar o mundo, 

existindo um momento de dúvida se isso dará certo, já que anteriormente presenciou Jerry 

usando substâncias ilícitas, além de sua mãe e seu professor estarem enfrentando um 

grande contratempo na relação com a volta de seu pai. 

Após uma discussão de Eugene e Arlene, o professor acaba contando um 

fato sobre sua vida, mais precisamente sobre como teve seu corpo queimado: Seu pai, sob 

efeitos de álcool, agredia sua mãe sempre jurando depois que iria mudar, porém continuou 

a agredindo, enquanto o menino se escondia no banheiro chorando e pedindo para que 

tudo parasse. Decidiu que iria sair de casa e assim fez. Após passado algum tempo, agora 

com 16 anos, Eugene volta para casa e sem mais medo do pai, vai confronta-lo pois esse 

ainda continua agredindo sua mãe, foi então que seu pai, em um estado de desespero, 

acerta a cabeça do jovem com alguma coisa e com ele já desmaiado, o leva para a garagem 

e joga em seu corpo gasolina para depois atear fogo, causando todas as queimaduras. 

A partir disso, podemos concluir que o professor sofreu de um trauma e 

por esse motivo, pede para que seus alunos desenvolvam uma maneira de mudar o mundo, 

sempre com ideias positivas para isso. 

Trevor para de duvidar de sua genial ideia após sua mãe, ao perceber que 

seu pai estava sendo agressivo com o filho, acaba o tirando de suas vidas novamente e 

voltando a relacionar-se com o professor Simonet. 
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Notamos que a ideia de Trevor de ajudar o próximo, acabou por interferir 

em sua própria vida, melhorando-a de uma forma significativa, agora com uma mãe não 

mais alcoólatra e uma figura paterna ao seu lado. 

Após todos esses acontecimentos, vemos que a ideia dele tomou grandes 

proporções nacionais e jornalistas vieram até ele para conhecer o criador da “Corrente do 

Bem”, o final, porém não foi tão feliz para o pequeno garoto. 

Ao terminar a entrevista na escola, Trevor vai ao encontro de seu amigo, 

porém o acha sofrendo bullying por três meninos mais velhos, quando em um ato de 

bravura, pega sua bicicleta e derruba um deles, levantando logo em seguida e iniciando 

uma briga. Em um dado momento, um dos garotos mais velho o empurra, fazendo com 

que Trevor choque-se contra outro desses garotos, esse contudo, estava segurando uma 

faca e acaba o atingindo na barriga, então nosso personagem principal cai já desacordado 

no chão e no hospital, sua mãe e o professor recebem a triste notícia de que o garoto não 

sobreviverá ao acidente, mesmo com os esforços médicos. 

A ideia central da “Corrente do Bem” é inspirar as pessoas a ajudarem o 

próximo, sem pensar no que receberá em troca. No caso de Trevor, além de ajudar Jerry, 

ainda ajudou sua mãe a superar seu vício a álcool e o professor a confiar mais em si. Nessa 

segunda situação, Trevor foi beneficiado com base nos seus atos, evidenciando a lei do 

retorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AMNÉSIA: Uma análise do filme em relação às teorias de Peirce e Lacan. 
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AMNÉSIA 

Uma análise do filme em relação às teorias de Peirce e Lacan. 

 
INTRODUÇÃO 

 
Um tiro na testa, projéteis e uma arma. Com uma dinâmica totalmente diferente 

da usual e sob a direção de Christopher Nolan, o filme “Amnésia” (Memento) é composto 

por duas linhas narrativas - uma em escala de cinza para os fatos cronologicamente 

ordenados e outra colorida para as ações de Leonard, personagem principal, em 

movimento retrógrado -, dando a oportunidade ao telespectador de sentir na pele tudo 

pelo que a personagem passa. 

Leonard Shelby, ou Lenny, é um ex-detetive de uma seguradora que presenciou o 

assassinato de sua esposa e, ao tentar impedir o crime, uma pancada na cabeça lhe deixou 

sequelas graves. Diagnosticado com amnésia anterógrada - perda de memória recente e 

incapaz de reter novas lembranças -, Leonard vive em prol da busca implacável pelo 

assassino, mas como perseguir o rastro de um criminoso se em cinco minutos você 

esquecerá tudo que já conseguiu? A única solução foi usar fotos e tatuagens com todas as 

informações relevantes, já que, como o próprio Lenny dizia, a memória não é confiável. 

Deve basear-se apenas em fatos e não lembranças, pois são apenas interpretações do 

concreto. 

DESENVOLVIMENTO 

 
Desta forma, tudo que é mental pode ser manipulado e modificado de tal modo 

que a realidade criada seja totalmente oposta à “verdadeira realidade”. Com o senso 

comum de que a memória é um enorme banco de dados, repleto de fichas e arquivos, no 

qual pode-se acrescentar, modificar e deletar informações, as fotografias que Lenny usa 

para orientar-se são metáforas cognitivas da memória visual do cérebro - Leonard podia 

queimá-las, rasgá-las e deletá-las de seus “arquivos”. 

mailto:weslleycosta@live.com
https://pt.wikipedia.org/wiki/Christopher_Nolan
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Sem memória não temos identidade, pois a 

memória, é o conjunto das nossas representações sociais, e 

consequentemente as nossas representações são as 

percepções do meio onde estamos inseridos. Se 

modificarmos as nossas representações, a nossa percepção 

do mundo vai ser completamente diferentes da realidade, 

criando, assim, uma realidade imaginária, inexistente. 

(SILVA, Sofia Oliveira. Amnesia Anterógrada. 2008) 

Por outro lado, se o corpo faz uso de símbolos e imagens em seu funcionamento, 

as tatuagens espalhadas na pele do personagem mostram-se como signos – uma metáfora 

para a memória no âmbito comportamental – já que são mudanças do corpo em sua 

exterioridade, marcas eternas de construção iconográfica e simbólica que são impassíveis 

de alterações. Como um bom detetive, Lenny acredita apenas no concreto e objetivo, e as 

tatuagens em seu corpo representam exatamente isso. 

Tendo em vista que Zigmunt Bauman - filósofo e sociólogo polonês - desenvolveu 

na pós-modernidade o conceito de “vida líquida” (1998) , na qual nada é fixo, tudo é 

mutável e fluido, as tatuagens da personagem são uma enorme ambiguidade com esse 

contexto por serem marcas permanentes inseridas na liquidez contemporânea. 

Sabendo que as memórias recentes condicionam o futuro – pois são elas que um 

dia se tornarão memórias antigas. A personagem Lenny acaba não tendo uma identidade 

que o defina, deixando-o perdido entre fotografias e tatuagens. Ele queria acreditar que, 

quando abrisse os olhos, o mundo continuaria ali. 

No fim do filme é mostrado que Lenny, na verdade, já cumpriu sua vingança, 

mesmo assim ele precisa de um sentido para sua vida. Paralelamente, ele é movido pela 

crença de Teddy – um policial que o ajuda a encontrar o assassino – e que, ao deixar 

Lenny realizar seu objetivo, lembraria de seu passado “pós-trauma”. Desta forma, 

Leonard manipula seu futuro de forma que seu objetivo nunca se realizasse, criando assim 

uma realidade inexistente num looping constante. 

Charles Sanders Peirce desenvolveu a Tríade Peirceana, que relacionada com o 

filme, deixa clara a correlação entre a semiótica de Peirce e o contexto de Leonard. Numa 

primeira instância, o Signo representa algo que, sob certo aspecto ou de algum modo, 

representa alguma coisa para alguém – no longa, Lenny chega a queimar diversos 
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pertences de sua esposa “morta” na tentativa de sentir algo, e mesmo que não se lembrasse 

posteriormente, todos aqueles signos representavam a lembrança da esposa. 

O âmbito do Objeto envolve tudo aquilo que determina o signo e que é, ao mesmo 

tempo, aquilo que o signo representa. Todas as tatuagens que Leonard marcadas em sua 

pele são o objeto do signo “lembranças”, e ao mesmo tempo são representações dessas 

mesmas memórias. 

Por fim, há o Interpretante, o montante de implicações e efeitos sobre o intérprete 

(aquele que “vê”). Qualquer pessoa que visse as tatuagens de Lenny pensaria que eram 

apenas figuras aleatórias para fins estéticos, mas para aqueles que, como Teddy, 

conheciam o histórico e as motivações da personagem, as tatuagens teriam outros efeitos. 

Já nas categorias universais para o estudo da lógica da Tríade, Peirce desenvolveu 

os critérios de Primeiridade, Segundidade e Terceiridade. Tida como sensação não visível, 

a Primeiridade é tudo aquilo que é presente e imediato, logo, é impossível dissociar a 

Primeiridade de Peirce da situação de Leonard, uma vítima do acaso da vida e eterno 

prisioneiro do presente. 

Em Segundidade, o atributo é a percepção dos eventos exteriores, da matéria, da 

realidade concreta na qual estamos constantemente em interação. Nesse caso, Leonard 

não possui essa compreensão mais profunda dos significados, pois perdeu a noção do 

tempo e a percepção de mundo. A Terceiridade, por sua vez, está intrinsecamente ligada 

à Leonard, pois refere-se à esfera da representação, e as tatuagens fazem exatamente isso, 

representam os fatos que Lenny não pode esquecer, fazendo dessas marcas - e não 

esquecendo das fotografias e esquemas - uma simbolização do real. 

Paralelamente, as categorias de Peirce também estão logicamente subjacentes aos 

três registros psicanalíticos iniciados por Sigmund Freud, ponto de partida para Jacques 

Lacan - psicanalista francês - compor sua teoria sobre os três estágios do inconsciente: 

Imaginário, Simbólico e Real. 

No plano Imagético - referente ao Signo em Peirce - há a identificação com a 

imagem vista superficialmente, como aquela refletida no espelho. Corresponde ao “eu” 

(ego) do sujeito como instância de desconhecimento: ilusão, alienação e narcisismo, 

exatamente o que acontece durante todo o filme a personagem, o “espelho” no qual 

Leonard projeta sua própria imagem de acordo com o que acredita. A imagem é, sem 
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dúvida, a sua, mas ao mesmo tempo é a de outro. Ao assassinar Jimmy, Leonard toma 

posse das roupas e do carro da vítima, assumindo essa identidade numa busca 

inconsciente por si mesmo e por um papel no mundo. 

No campo do Real - correspondente ao Objeto em Peirce - projeta-se a pulsão de 

vida e morte. A pulsão que não pode jamais ser satisfeita é Leonard e sua insaciável 

necessidade de vingança, já que não tem lembrança de, em algum momento, a ter feito. 

Como mediação, há o plano Simbólico - associado ao interpretante da Tríade 

Peirceana - caracterizado pela linguagem. É a estrutura regulada que prescreve o sujeito 

e, no caso de Leonard, presente em suas tatuagens, mediações entre os fatos que descobre 

sobre o assassino e os que esquece diariamente. 

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Por fim, Leonard vive condicionado pela repetição, satisfazendo continuamente 

sua pulsão por vingança e saciedade. Cria suas próprias verdades e vive num mundo 

imaginário - no qual a esposa realmente morreu e o assassino está solto, apenas esperando 

por vingança - e livre da culpa. É o que o mantém vivo e operante. Assim, suas ações 

ainda têm um significado, mesmo que não se lembre no fim do dia. 

 

 
“Todos precisam de espelhos para se livrar de uma prisão. E eu não sou 

diferente”. - Leonard Shelby 
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Introdução: 

 
O filme a ser apresentado é dirigido por Mel Gibson, Até o Último Homem, filme 

o qual no Rotten Tomatoes teve 92% de aprovação e um Box Office de mais de 67 milhões 

de dólares. O filme trata de uma história verídica que aconteceu na época da 2ª Guerra 

Mundial, onde o personagem principal Desmond T. Doss luta na guerra sem usar uma 

arma sequer. 

Desenvolvimento: 

 
Desmond Doss no começo do filme é mostrado como uma criança comum até o 

momento em que ele acidentalmente acerta a cabeça do seu irmão com um pedaço de 

tijolo para se defender dele (ambos estavam brigando no quintal de casa). Após perceber 

a fatalidade que causou, Desmond fica traumatizado e lê em uma parede de sua casa os 

10 mandamentos e grava em seu coração o sexto mandamento que diz: não matarás. A 

partir disso, o filme nos leva mais à frente no tempo e mostra Desmond já adolescente, 

quase adulto, arrumando as janelas da igreja que frequenta quando de repente um acidente 

acontece na porta da igreja e ele socorre a vítima levando ao hospital onde ele encontra a 

sua futura esposa, Dorothy. 

Depois que ele a levou para sair, Desmond chega em casa e seu irmão, que tinha 

sofrido com uma pancada de tijolo, com um uniforme de exército. Após um tempo 

Desmond tomou a mesma iniciativa, porém seu pai, Tom, foi contra a ação do filho 

falando a ele dos horrores da guerra, uma vez que Tom participou da 1ª Guerra Mundial. 

Ao chegar no alojamento do seu pelotão, Desmond conhece os seus colegas e o 

seu sargento que logo leva os novatos para fazerem exercícios no campo de treinamento, 

porém quando chegou na prática de tiro ao alvo, Desmond se recusou a pegar no rifle; 

obviamente isso acarretou uma série de problemas pra ele, por exemplo: ser taxado como 

covarde, ser espancado durante o sono, quase não se casa porque o batalhão não liberou 

a folga pelo motivo de ele não ter cumprido os treinamentos básicos (e um deles era 

treinamento de rifle) e por ter insistido que não iria usar um rifle, ele foi levado à corte 

Marcial onde ele seria julgado e preso por desonra. Mas o que era para ter sido o fim de 

Desmond não foi graças  ao seu pai  que tinha lutado na 1ª  Guerra Mundial  e  conhecia 
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grandes autoridades militares, que conseguiram liberar Desmond para ir à guerra e então 

ele se casa. 

Agora Desmond e o seu pelotão entram na guerra. Antes de entrarem no campo 

de batalha, a fotografia de cada um dos soldados é de puro medo e desespero. No campo 

de batalha, o filme mostra tudo quanto é tipo de morte, violência, atrocidades, membros 

jogados e destroçados. Ao final do dia, o pelotão consegue avançar e conquistar ponto e 

Desmond revela o verdadeiro motivo por nunca querer pegar numa arma: Tom estava 

quase espancando a mãe com a coronha de um revólver quando Desmond tira a arma de 

Tom e aponta para ele, todos no cômodo começam a chorar e ele se arrepende. 

No dia seguinte, os japoneses atacam de surpresa em um número muito maior em 

relação ao pelotão dos Estados Unidos o que ocasionou a regressão dos americanos para 

onde eles começaram e então pediram bombardeio aéreo para impedir o máximo possível 

os japoneses. Durante o bombardeio, Desmond perde o seu melhor amigo e pergunta a 

Deus: o que Você quer de mim? E não desce a serra para o acampamento mas volta ao 

campo de batalha, no meio do bombardeio para salvar o máximo de homens para descer 

a serra e ir para o acampamento. Toda vez que ele se sentia cansado ele pedia a Deus 

forças para salvar pelo menos mais um, mas sempre vieram mais de um depois que ele 

fazia essa petição a Deus; e assim foi a tarde e a noite daquele dia e a manhã do dia 

seguinte: salvando os homens da sua nação. E nessa mesma manhã, ele encontra o 

sargento do seu pelotão e quando ele está socorrendo ele, os japoneses aparecem e os 

perseguem até a serra, porém o exército americano aparece e ajuda Desmond e o sargento. 

Após toda a emoção de quase ser morto, Desmond obtém o reconhecimento do 

seu capitão que diz: você fez muito mais pelo seu país do que qualquer outro homem. 

No dia seguinte eles subiram a serra e conquistaram o cume e fizeram com que os 

japoneses se rendessem, porém, Desmond acabou sendo ferido na perna e voltou para o 

acampamento feliz que conseguiu fazer a sua parte. No final do filme, mostra o que 

aconteceu com todos o elenco e aponta que Desmond salvou 75 homens. 

 

 

 

 
Considerações finais: 
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Como sempre, Mel Gibson fazendo os seus telespectadores sofrer com cenas 

violentíssimas e de puro sangue e realidade. Até o Último Homem é um filme que 

qualquer um que assistir vai ter medo de estar em uma guerra pois, no filme podemos 

notar a verdadeira atrocidade que acontece na guerra: corpos totalmente despedaçados, 

dilacerados, soldados caídos no chão agonizando de dor ao seu lado, buracos enormes 

feitos por granadas e bombas C4, buracos enormes feitos também por tiros na cabeça e 

voltar para o acampamento todo sujo de sangue inimigo e aliado. Esse filme faz qualquer 

um repensar a respeito de fazer guerras, porque quem assiste tem medo a todo momento 

de morrer com uma bala que vem em sua direção no meio da poeira e fumaça causadas 

pelos explosivos. Eu sei que não estamos na guerra, mas Até o Último Homem leva o 

espectador a uma imersão assustadora. 
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INTRODUÇÃO 

 

As mulheres são responsáveis por 83% de todas as compras e influenciam 90% 

sendo consideradas muitas vezes as principais compradoras dos bens da sua família, 

segundo Tom Peters (p. 7 2013). Isso cria um grande efeito na economia já que as 

mulheres são apontadas pela revista britânica The Economist, como o principal fator de 

crescimento das riquezas geradas no planeta nos últimos anos. O sexo feminino responde 

por 40% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial (Diário do Nordeste, 2007). As 

mulheres viraram peça-chave da economia global. 

Segunda Martha Barletta em seu livro Como as Mulheres Compram, (2003) as 

mulheres são poderosas na hora do consumo, elas representam mais da metade da 

população e passam a controlar mais da metade dos gastos, porém muitas propagandas 

que normalmente vemos ainda são voltadas exclusivamente para o público masculino. 

“Muitas marcas não dão a devida atenção ao outro lado que precisam atingir também: as 

mulheres” (BARLETTA, 2003, p.22). Por não entenderem seus segmentos de mercado, 

essas empresas deixam de lucrar com clientes em potencial, que poderiam ser 

conquistados caso fossem abordados com uma mensagem correta de comunicação. 

Homens e mulheres não funcionam da mesma forma em relação ao processo de 

decisão de compra. As mulheres possuem um conjunto de prioridades, preferências e 

atitudes diferentes. O processo de escolha da mulher se difere do homem. O mercado 

publicitário deve aprender a diferença de gêneros, conhecer o mercado e entender essa 

consumidora. Do mesmo jeito que homens e mulheres se comportam de formas 

características de seu gênero. Seus papéis diferentes na vida acabam gerando necessidades 

distintas. Isso faz com que o mercado tenha a necessidade de direcionar seu produto com 

base nas características e necessidades de seu consumidor ou consumidora. 

“Por razões pessoais ou políticas, algumas pessoas são 

enfáticas ao afirmar que homens e mulheres são iguais; outras 

admitem que as diferenças de gênero existem, mas consideram-nas 

de pouca valia para as decisões de marketing. No fundo, as pessoas 

que assim pensam gostariam de acreditar que o marketing que 

mailto:Isa.palmieri@hotmail.com
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praticam é tão eficiente junto às mulheres quanto junto aos homens. 

Mas não é.” (BARLETTA, 2003, p. 25). 

 

 
Aplicar o marketing voltado para as mulheres de forma eficaz é uma oportunidade 

de mercado lucrativa que traz benefícios financeiros e corporativos para uma empresa – 

a partir do momento em que a mesma tiver uma boa comunicação com as mulheres. Deste 

modo irá ampliar a participação de mercado e obter retorno de investimento em 

marketing. 

Nas últimas décadas, diversas mudanças aconteceram. As mulheres passaram a 

frequentar faculdades e perceberam que poderiam contribuir com a renda familiar, 

trabalhando e tendo sua própria renda. Esse processo feminino passou a crescer e muitos 

postos de trabalho foram ocupados. O número de mulheres que obtém seus diplomas da 

faculdade aumentou e, consequentemente, a oportunidade de trabalho para a mulher 

multiplicou-se nos últimos anos. 

Hoje elas são reconhecidas como fundamentais para a entrada de produtos em sua 

casa, para sua família. Agora os profissionais de marketing de todos os segmentos 

descobriram que as mulheres possuem a chave de entrada de compras. São elas que 

decidem os gastos seus e da sua família. Esse é um dos principais fatores pelo qual o 

público feminino exerce grande poder e vale tanto apena investir. As mulheres estão 

ganhando cada vez mais e gastando mais consigo mesmas. Além de estarem dominando 

o mercado de trabalho, fazendo parte de altos cargos de grandes empresas as mulheres 

estão empreendendo e, desta forma, criando seu próprio lucro. 

DESENVOLVIMENTO 

 
Fidelidade e referência fazem parte das dimensões do processo de compra das 

mulheres. Por elas serem mais exigentes que os homens no momento da compra. Primeiro 

porque as mulheres investem mais tempo para se tornarem fiéis a uma marca que tenham 

confiança. Segundo porque o boca a boca predomina entre as mulheres e elas acabam 

recomendando muito mais à outras pessoas as marcas que as impressionam. 

Os profissionais de marketing que trabalham em setores predominantemente 

masculinos até chegam a reconhecer a mudança, mas poucos percebem que precisam 

entender a forma de decisão de compra delas e como sua resposta ao marketing é diferente 

da dos homens. As mulheres já estão comprando carros, computadores, eletrônicos e 
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mercadorias de luxo. Em muitos aspectos a mulheres querem exatamente aquilo que os 

homens querem, em outros, querem apenas algumas coisas. 

Mesmo que alguém nunca realizou ou leu uma pesquisa sobre as diferenças entre 

homens e mulheres, a maioria de nós já notou que existe. Milhares de estudos foram 

realizados para comprovar este tema, agora possuímos dados científicos que comprovam 

a existência das diferenças entre os dois sexos em diversos campos de análise. Isso não 

significa que todos os homens são, por exemplo, mais altos que as mulheres ou mais 

competitivos e que mulheres não tendem a ser assim. Mas que a maioria dos homens tende 

a ter essas características. A questão é que meninos e meninas são tratados de formas 

distintas porque são diferentes. Estudos até mesmo com animais de diferentes espécies, 

como macacos ou ratos, mostram a diferença de gêneros e isso não demonstra nenhum 

resquício de diferença de culturas. Pessoas que possuem a mesma criação, por exemplo, 

que cresceram dentro da mesma casa, tendem a ser diferentes. 

O cérebro do homem funciona diferente do cérebro de uma mulher, segundo 

Martha Barletta. “As funções cerebrais e os hormônios não mudam com a cultura. Estudos 

registraram diferenças de gêneros mensuráveis em bebês de apenas três dias – cedo 

demais para absorverem algo de qualquer cultura!” (BARLETTA, 2003, p. 54). Desta 

forma é possível perceber a diferença de gênero não apenas no consumo e no processo de 

decisão de compra, mas em aspectos biológicos, psicológicos, comportamentais e de 

vivência. 

Segundo o jornal Correio Braziliense em 2013, “[...]desde a década de 1990, (a 

mulher brasileira) conquista um papel de destaque na sociedade e na economia, fruto do 

crescimento da renda, do investimento em educação e do aquecimento do mercado de 

trabalho.” Isso representa um aumento no consumo de 83% por parte das mulheres, 

enquanto o consumo dos homens cresceu 45% no país. 

É fato que as mulheres consomem mais que os homens e que os influenciam na 

decisão de compra deles. Por esse motivo é de suma importância que as empresas e os 

profissionais na área de vendas saibam como lidar com esse público poderoso e exigente 

que é o público feminino. Como ressalta o consultor de marketing americano, Tom Peters: 

“Em essência: essas empresas de serviços financeiros não 

percebem. Empresas de administração de eventos e serviços 

correlatos não percebem. Empresas de seguro-saúde não percebem, 

ainda que  dois  terços de seus  empregados sejam  mulheres  [...]. 
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Trata-se de uma ideia colossal. E simples. Sutil. Óbvia. É o segredo 

(econômico) mais bem guardado do mundo. Bem, pelo menos era, 

até agora. Finalmente temos um livro que ensina a fazer as coisas 

direito.” (PETERS, 2003, p.9). 

 

 
De um modo geral, elas adoram fazer compras porque possuem paciência para 

isso. Gostam de experimentar os produtos e analisam o contexto de seu uso. Examinam 

várias opções, fazem suas próprias pesquisas para obter mais informações e, se necessário, 

visitam várias lojas antes de se decidirem. Aproveitam para procurar por outros produtos 

no caminho e são detalhistas. Buscam um bom custo-benefício sendo um bom preço e 

qualidade ao mesmo tempo, nem que ela precise gastar mais tempo procurando pelo o 

que ela precisa. Seu processo de compra é mais longo que do homem, pois conferem mais 

as informações e procuram fazer mais perguntas. 

As mulheres têm percepções diferentes às linguagens e reagem de modo distinto 

a estímulos visuais a mensagem. O neuromarketing, junção da neurociência (área da 

medicina que estuda como o cérebro funciona) com o marketing, ajuda a compreender 

como funciona o comportamento de compra dos clientes. O processo de decisão de 

compra do consumidor é realizado em sete etapas principais: identificação de uma 

necessidade, busca de informações, avaliação de alternativas, compra, consumo, 

avaliação e descarte. 

Afinal, o que as mulheres querem? O que as fazem tomar a decisão final da 

compra, o que levam em consideração no processo de escolha (preço, tempo de uso, 

qualidade)? Para desvendar essas perguntas, as marcas devem se questionar o que sua 

consumidora pensa e sente e não somente qual seu desejo de consumo. Já foi comprovado 

que as mulheres pensam diferente dos homens em diversos assuntos. Tanto por conta dos 

hormônios que se diferenciam em cada corpo, quanto por conta da estrutura cerebral de 

cada gênero. 

“Algumas diferenças de gênero são uma questão de fatos 

simples e físicos; por exemplo, durante a execução de uma mesma 

tarefa mental, durante uma tomografia computadorizada, o cérebro 

masculino acende numa área, o feminino em outra. Outras 

respostas específicas de gênero têm relação direta com a quantidade 

mensurável de determinados hormônios presentes na corrente 

sanguínea”. (BARLETTA, 2003, p. 54). 
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Nem sempre as mulheres são as titulares de seus poderes aquisitivos, mas são as 

que tomam a decisão final de compra. Dentro deste grande mundo feminino, há 

oportunidades pelas quais as empresas poderiam explorar. É possível que uma empresa 

repare em alguma característica especial nas mulheres e construa um produto ou serviço 

voltado para as necessidades delas. As empresas que estiverem atentas aos detalhes 

estarão um passo a frente. 

Portanto, um dos principais passos para trabalhar com as mulheres no ambiente 

de consumo é manter um branding de forma sólida e duradoura. 

 

 
Considerações Finais 

 
As mulheres passaram a se casar mais tarde nos últimos anos, o que significa mais 

dinheiro gasto com elas mesmas. Passaram a buscarem condições melhores de estudos e, 

consequentemente a ganhar melhores salários bem como a conquistarem seu lugar no 

mercado de trabalho antes dominado pelos homens. No livro Poderosas Consumidoras, 

Petterle e Maletta (2010) afirmam que “além de controlar o orçamento familiar, com mais 

renda, começa a ter somas vultosas de dinheiro para gastar consigo mesma, criando 

grandes oportunidades de mercado” (p. 50, 2010). 

Como apontam os autores, pesquisas revelam que a mulher brasileira investe 

bastante em si mesma e controla o consumo de itens relacionados com a própria aparência. 

O volume movimentado e o percentual do controle feminino relacionado a itens de moda 

e beleza joias e bijuterias são de 92,8%, de maquiagem e produtos para unhas, 94,4%, de 

salão de beleza são 92,6%, de vestuário feminino 92,5%. É importante notar, no entanto, 

que esse fator por si só não demonstra que essa seja a prioridade na vida da brasileira, 

mas indica a grande preocupação com a própria imagem. 
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Introdução 

 
Na publicidade existe uma variedades de estilos criativos, que são usados em 

campanhas publicitárias e são divididas em três categorias por orientação funcional, 

orientação simbólica/experimental e orientação por domínio de categoria. 

USP 

 
O estilo USP (Proposição única de venda), onde o anunciante usa artifícios que 

demonstra o seu produto ou serviço. Oferece algo que único e exclusivo à seus clientes, 

uma vantagem competitiva que uma marca possui em relação ao seus concorrentes, como 

argumento numa campanha publicitária é utilizado para ser a diferença entre a marca 

anunciante e de seus concorrentes o que motiva o comprador a escolher o seu produto e 

não a rival se um produto ou serviço tiver um diferencial em relação aos demais 

concorrentes cabe a publicidade usar como estratégia. O USP não é usado em produtos 

homogêneos. 

Imagem da marca 

 
Esse estilo se apoia nas necessidades psicológicas. Ele cria uma imagem ou 

identidade para uma marca associando-a à símbolos, isso é usado por produtos que não 

possui muito diferencial como (água, engarrafada, refrigerantes, cigarros, e etc.). A 

Marlboro utilizou por muito tempo esse estilo, associando a sua identidade ao cowboy e 

ícones relacionados ao campo, liberdade e individualidade, a sua imagem foi representada 

através de cowboys e o seu estilo de vida. A imagem da marca tem algo com 

transformação, rivalizando com a informação, ou, no entanto a publicidade 

transformadora tem a experiência de usar a marca como um conjunto único de 

características psicológicas idealizando que usar a marca traz uma experiência que a 

marca concorrente não oferece igual. Os anúncios transformadores têm duas regras: 

primeiro indicar que usar a marca trás uma experiência inesquecível, segundo eles 

utilizam a marca juntamente com uma publicidade que fazem os consumidores lembrar 

da marca com associação da campanha publicitária. Como exemplo, no caso da campanha 

publicitária do cigarro Marlboro que é lembrada com a figura do cowboy. 

mailto:amandag.fernandez@gmail.com
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Ressonância 

 
O termo ressonância no mundo publicitário tem inspiração nas experiências de 

vida de seu público-alvo, o seu foco não está no produto ou na imagem da marca e sim, 

nas experiências de vida e a realidade de seu público-alvo, como por exemplo a campanha 

dos sabonetes da marca Dove, da Unilever que usa mulheres “reais” como gordinhas, 

magrinhas, com marcas na pele, sardentas e outras imperfeições, para demonstrar que 

todas são lindas,cada uma do seu jeito sem retoques de tratamentos digitais. Na 

ressonância o público-alvo se identifica com a publicidade, no caso da Dove que sugere 

que existe a beleza real mesmo com que muitos julgam ser defeitos intensificando que 

existe a beleza irreal. 

Emocional 

 
Usa da emoção em suas campanhas publicitárias para atrair o target, estudiosos da 

área de publicidade dizem que produtos, são comprados com base na emoção. A utilização 

da emoção na publicidade mostra tanto emoções positivas como negativas, e apelos de 

amor, nostalgia, compaixão, diversão, medo, culpa e arrependimento. A estratégia pode 

ser utilizada para anunciar todo o tipo de segmento, porém cai bem com produtos de apelo 

emocional como (alimentos, joias, cosméticos, roupas da moda, refrigerantes e etc.). 

Como por exemplo a campanha publicitária da Snickers, com Claudia Raia que foi 

veiculada em 2015. 

Genérico 

 
Quando o anunciante não se distingue de seus concorrentes ou não argumenta que 

é superior em relação aos demais. A sua marca é recomendada para quem lidera o mercado 

numa determinada categoria de produtos, a argumentação genérica faz a marca ficar com 

a grande fatia do mercado. Como exemplo das sopas Campbell´s com a afirmação que 

“Soup is good food”(Sopa é um bom alimento). 

Preemptivo 

 
Quando o anunciante faz uma argumentação tipo genérica mas com 

superioridade.é usado por anunciantes de produtos ou serviços onde não tem muita 

diferenciação com os concorrentes. A preemptivo é a melhor solução que faz uma 

argumentação de superioridade que impossibilita os concorrentes de argumentar a mesma 

coisa. Como exemplo a campanha da Doril, tomou Doril a dor sumiu. 
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Considerações finais 

 
Foram abordadas diferentes estilos criativos de publicidade, que são direcionados 

para determinado público-alvo, seja por necessidades físicas, psicossocial ou até por 

categoria. Ao trabalharmos com esses estilos temos que identificar a necessidade do 

produto e para qual público ele será direcionado. O posicionamento deve ser claro ao 

consumidor para evitar uma comparação com os seus concorrentes deixando uma marca 

incomparável. A empresa deve saber os pontos fracos de seus concorrentes para usa-los 

contra eles e melhorar sua posição no mercado em que ela atua e contra-atacar no 

marketing. 
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Introdução 

 

Esta resenha tem como objetivo analisar o filme Sid & Nancy tomando como base 

o movimento Punk e suas influências no contexto histórico da época. 

A análise será feita com foco no longa de 1986 e dirigido por Alex Cox; através 

da história do artista Sid Vicious – baixista e frontman da banda Sex Pistols - de modo a 

ilustrar o estilo de vida, ideologias e sobretudo as influências causadas pelo movimento, 

tanto na cultura quanto na política da época. 

Sid Vicious – nome artístico de John Simmon Ritchie Beverly - nasceu em 

Londres, em maio de 1957. Mesmo em meio ao movimento punk – que pregava a paz e 

o amor – Sid Vicious já apresentava ideais anarquistas. A banda, por sua vez, surgiu como 

uma criação de Malcon McLaren e sua esposa Vivienne Westwood. Eles uniram alguns 

frequentadores de sua loja e incorporaram a eles o visual da cena em Nova Iorque – que, 

por sua vez também era oposta àquela em vigor na época; o Glam Rock; onde a 

androginia, as cores e o glitter deram lugar às peças simples e de cores sóbrias - com 

alguns toques pessoais da estilista Vivienne – e também o estilo da música já vivenciada 

por Malcon, com tons mais políticos. 

O filme percorre todos os caminhos que alçaram o Punk à posição que possui hoje: 

desde a icônica casa de shows CBGB – considerada berço do movimento – e da cena 

underground local – povoada por usuários de drogas, poetas de rua e transexuais – aos 

atritos vividos com o governo da época, que vivia um momento delicado. 

Não obstante, o longa retrata toda a trajetória partindo da história do casal Sid e 

Nancy; uma usuária de drogas e garota de programa que ganhou a fama de groupie por 

envolver-se com astros de rock. 

 
Desenvolvimento 
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O filme possui caráter de flash back. Em sua primeira cena vê-se o personagem 

central numa delegacia, uma constante não apenas na vida do artista como também de 

qualquer adepto do estilo à época. 

Logo nos primeiros minutos do longa Sid e Nancy se conhecem – no apartamento 

de uma amiga em comum – e o longa passa a ser retratado tendo como plano de fundo a 

história do casal. Os dois logo passariam a encarnar um John Lennon e Yoko Ono à 

maneira punk – mais propensos a fazer guerra do que amor. 

O filme mostra a trajetória da banda em seu auge - após o lançamento do único 

álbum do grupo, o Never Mind the Bollocks – assim como os excessos de violência, 

drogas e sexo. 

Nele vê-se os tumultos que Sid causava nos clubes punks, seja por destruir tais 

locais ou por ter golpeado o jornalista Nick Kent com uma corrente, em junho de 1976. 

Sid traduzia o visual agressivo do punk com atitudes violentas. “Quando fico aborrecido 

ou irritado, preciso de um inimigo. Então, posso arrumar uma briga e descarregar”, 

dizia. A camiseta com a suástica era mais uma forma de chocar e incomodar. “Não tenho 

a menor intenção de agradar ao grande público. A maioria das pessoas que você vê na 

rua é ignorante, merda ambulante”, afirmava. 

 
 

Sid Vicious x A Rainha Elizabeth 

Sid assumiu o baixo a tempo de assinar contrato com a gravadora A&M. 

Entretanto a banda foi dispensada uma semana depois como consequência do conteúdo 

de “God Save the Queen”, que insultava a rainha Elizabeth, chamando-a de “imbecil”. 

Rádios e lojas boicotaram God Save the Queen, lançado em 27 de maio de 1977 

pela Virgin. Mesmo com o boicote o single chegou ao segundo posto da parada inglesa. 

No dia 7 de junho, a banda atravessou o rio Tâmisa tocando o sucesso 

antimonárquico em plena celebração dos 25 anos da ascensão de Elizabeth ao trono. A 

ofensa à realeza gerou manchetes nos tabloides, que pediam punição ao grupo. Never 

Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols foi lançado em 28 de outubro, condensando toda 

a fúria punk em um álbum urgente e impecável. Para fugir da ira inglesa, McLaren, 

empresário da banda, agendou shows nos Estados Unidos. 

 
A Morte do Casal 
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O filme retrata a morte do casal de maneira lúdica, mesmo que ambas na verdade 

tenham sido acompanhadas por inúmeras polêmicas, como pedia o Punk Rock. 

Em outubro de 1978, o casal convidou alguns amigos para uma festa no quarto do 

hotel. Na manhã seguinte, Sid telefonou para a recepção do Chelsea, pedindo socorro. 

Nancy foi encontrada morta no banheiro, dilacerada por uma das facas que comprara para 

Sid. 

Ainda sob o efeito de drogas, o músico foi detido por policiais. Na semana 

seguinte, foi solto sob fiança. Confuso, disse a amigos que encontrara Nancy morta e que 

o dinheiro que guardavam numa gaveta havia sumido. 

Deprimido após a morte de Nancy, envolveu-se em diversas confusões e foi detido 

inúmeras vezes mesmo em um curto período de tempo. 

Após sair da prisão e afirmar estar livre das drogas, sua mãe o encontrou morto na 

cama em fevereiro de 1979, após uma overdose provocada por heroína. 

Era o fim de um dos mais polêmicos astros do rock, que foi seduzido pela máxima 

“viva rápido, morra jovem” e não teve tempo de ser julgado pela morte de Nancy. 

Ingênuo e narcisista, Sid buscou a todo custo ser um punk “de verdade” – mesmo sem 

nunca talvez ter compreendido exatamente o que isso significava. 

 
 

A influência do Punk Rock na política do Brasil e do Mundo 

Quando o punk começou a mostrar um novo modo de fazer rock’n’roll, mais 

simples, mais direto, a idade de seus representantes não passava de 20 anos e era muito 

complicado ser jovem e rebelde durante um período militar de repressão intensa - 

qualquer atividade que saísse da normalidade imposta era considerada subversiva e 

perigosa. 

À princípio, não havia posicionamento político dentro do movimento. Sem guerras 

entre direita e esquerda – como vê-se atualmente - a luta era por questões que envolviam 

uma luta contra o autoritarismo e a repressão, que estavam impostos no país desde 1964. 

Os jovens mostravam disposição de continuar o que haviam começado e não abriam mão 

de seus novos valores, mesmo que para isso fossem buscar no niilismo e na prática 

anarquista inconsciente uma forma de se manter em movimento. 

Havia muita agitação política, vinda principalmente do sindicalismo e do 

movimento estudantil que, mesmo na clandestinidade, enfrentava junto aos sindicatos dos 
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trabalhadores a ditadura implantada. No final dos anos 70, os grupos revolucionários 

armados já haviam sido dizimados pelos governos militares. 

A greve dos bancários- que criou uma verdadeira praça de guerra no centro de São 

Paulo em 1977, com cadeiras de gerentes voando pelas janelas e vidros quebrados por 

toda parte, fazendo um verdadeiro caos na cidade – foi um exemplo das manifestações 

relâmpago, urbanas, que ocorriam no centro da capital paulista. Nas portas das grandes 

metalúrgicas também havia constante confusão, principalmente por sindicatos livres e não 

só pela campanha salarial, como era de costume. 

Nas universidades e escolas secundaristas também aconteciam greves nas quais os 

estudantes apoiavam a luta dos professores por melhores condições de ensino, por 

liberdades democráticas e pela reconstrução da UNE (União Nacional dos Estudantes) e 

UMES (União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas). 

Em plena ditadura militar, os jovens agregaram aquele novo som protestante às 

suas realidades. Através das poucas revistas que eram publicadas no Brasil com fotos dos 

Ramones e Sex Pistols, estes incorporaram também seu visual: jeans, camiseta branca, 

alfinetes nas roupas e no rosto, como forma de agressão à sociedade e ao sistema. 

Entre 1977 e 1980, os punks eram basicamente gangues de rua, que possuíam em 

comum a forma de vestir, o gosto pela música e o ódio um pelo outro. Já no início dos 

anos 80, as gangues de São Paulo começam a unir-se, mas ainda existia a rivalidade com 

os punks do ABC. 

Em paralelo, diante desse quadro de muita luta contra a ditadura e contestação dos 

valores burgueses, os Punks seguiam realizando eventos do gênero, organizando sons, 

pesquisando sobre essa nova onda musical que surgia e ocupando as ruas com estilo 

próprio e tentando curtir Rock’n’Roll numa cidade cheia de preconceitos. 

Apesar de o Movimento Punk se assemelhar em todos os países, cada um ganhou 

aspectos particulares. Quando chegou ao Brasil, o movimento era apolítico. Mas foi em 

meados dos anos 80 que assumiu feições de movimento inclinado à esquerda e que alguns 

punks passaram a colaborar com os anarquistas com rumo totalmente direcionado à 

militância política, com discussões e ações mais ativas, opondo-se à mídia tradicional, ao 

Estado, às instituições religiosas e grandes corporações capitalistas. 

Em 1988 alguns punks unem-se oficialmente a grupos anarquistas, criando assim 

os Anarcopunks. 

Em geral, o movimento defende valores como o anti-machismo, anti-homofobia, 

anti-fascismo, liberdade individual, autodidatismo, etc. 
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Em Londres o punk era influenciado pelo movimento Situacionista e por ideais 

anarquistas e socialistas. A maioria das bandas era formada por gente pobre, que não via 

futuro com as ações do governo. 

 
Atualmente, o movimento continua vivo, ainda que como personagem da contra 

cultura. 

Os punks possuem objetivos semelhantes aos de outrora: buscam uma revolução, 

uma quebra da hegemonia de ideias burguesas. Eles divulgam suas ideias através das 

músicas, de mídias alternativas – como os fanzines, e principalmente através do seu 

discurso. Em geral, evitam a mídia de massa, como as televisões a fim de difundir suas 

ideias, por acreditarem que essas mídias sejam grandes manipuladores de mentiras à 

sociedade, distorcendo os fatos em benefício próprio. 

“O punk é um movimento sócio-cultural, ele é a revolta dos jovens da classe 

menos privilegiada, transportada por meio da música.” 

 
"Nenhuma outra cena foi tão consistentemente inovadora e influente em 

termos globais ao longo de duas décadas. Nenhuma cena fez algo tão dramático como 

um desafio político." 

"Punk é atitude. Não um corte de cabelo ou uma roupa." 

(Mark Andersen_ Autor do livro Dance Of Days – Duas décadas de Punk na 

Capital dos EUA) 

Considerações Finais 

Ainda que chocante e muitas vezes mais preocupado em retratar os excessos que 

levaram o casal à morte que a importância que o movimento teve no contexto da época, 

a atuação de Gary Oldman e Chloe Webb tem a capacidade de transmitir àqueles que não 

viveram a época a oposição ao movimento hippie e o apoio à individualidade e 

independência. 

O movimento Punk, por sua vez, foi um dos movimentos mais marcantes que o 

mundo já teve. Influenciou toda uma geração na música - muitos gêneros que surgiram 

posteriormente o tiveram como base, como foi o caso do grunge, oriundo dos anos 90 – 

na cultura, na política e até mesmo na moda – no auge do movimento surgiu a política 

DIY (“do it yourself”, ou “faça você mesmo”) que pregava que músicos e fãs não 
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dependiam de grandes corporações. Dessa ideologia, surgiram as gravadoras 

independentes e os fanzines, que ganharam popularidade e respeito. O DIY se expandiu 

para a moda e para o design – eram comuns pôsteres, flyers e roupas feitas à mão. 
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Introdução 

 
A resenha em questão trata de Um filme ainda lançado em Março de 2017 através 

do Netflix, produzido no ano de 2016, que conta um pouco a verdadeira história da 

ascensão da marca Mcdonalds. Um filme bastante interessante, sobre uma história real de 

crescimento e superação no cruel mundo dos negócios. No filme é contada a história da 

empresa de fast food McDonald’s, como surgiu, seu crescimento e seus verdadeiros 

fundadores, que narram o funcionamento do primeiro restaurante, o que foi na época, uma 

grande inovação. 

O sistema de fast food, que hoje é comum para a gente, não existia em 1940, foi 

criado pelos irmãos McDonald, que estabeleceram ferramentas e o layout que o 

restaurante deveria ter para que o trabalho fosse contínuo, padronizado e com menos 

custos. Foi um modelo muito bem-sucedido, como vemos até os dias de hoje. Como se 

pode imaginar, a ideia não foi um sucesso logo no início de sua implantação, da mesma 

forma que o sistema de franquias e o crescimento também não deram certo rapidamente. 

Tanto os irmãos McDonald como Ray Kroc, um empresário que na época lutava muito 

para crescer passaram por maus momentos até conseguirem consolidar as suas idéias, 

fazendo com que as pessoas as aceitassem. Para trazer a trama à vida, o diretor John Lee 

Hancock contou com o roteiro de Robert D. Siegel (O Lutador) e os Produtores 

Executivos Bob Weinstein e Harvey Weinstein. O elenco ainda conta com John Carroll 

Lynch (A Ilha do Medo), Nick Offerman (Parks and Recreation), e Linda Cardellini (E.R. 

– Sala de Emergência). 

mailto:nicoliheinrech@gmail.com
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Desenvolvimento: 
 

O Mc Donald’s um dos maiores Fast Food do mundo, é conhecido como uma rede 

de lanchonete com um cardápio variado e saboroso, mas poucos conhecem sua real 

história. Criado por dois irmãos, de origem humilde, nascidos na cidade de Manchester 

no Estado de Nova Hampshire que não tinham ambição de expandir e fazer a marca se 

tornar mundial, mas que tiveram a grande idéia de produzir hambúrgueres de forma 

rápida. No filme podemos ver como tudo aconteceu, como o Mcdonalds acabou se 

expandindo e se tornando uma das maiores marcas. 

Ray Kroc, um homem inteligente, com uma visão ambiciosa e um empreendedor, 

até seus 52 anos foi um vendedor de liquidificadores, mas que tinha um grande papel 

nessa história, de crescimento da marca. Kroc pegou todo o sistema inventado pelos 

irmãos Richard e Maurice Mcdonald transformando o modelo vintage na década de 1950, 

dos drive-ins, em que se comia no carro, em uma franquia mundial. O Filme começa com 

Kroc tentando vender uma máquina que faz Milk shakes, e ficando curioso ao saber que 

uma empresa fez 6 pedidos da máquina, pois na época ele não vendia muito e isso acabou 

chamando sua atenção por ser uma quantidade grande, com isso ele resolve visitar o lugar 

no sul da Califórnia, quando se depara com o Mcdonalds, um modelo único na época e 

diferenciado, com uma entrega rápida e ágil, onde os lanches saiam em 30 segundos. O 

Local era comandado por dois irmãos, no filme, por Rick e Mac Mcdonald. Kroc, ouvindo 

a história deles, logo percebe que era uma idéia genial e que seria possível expandir e 

construir uma franquia, mas com o medo dos irmãos com o controle de qualidade e 

confiança, não tinham coragem e nem vontade de expandir, pensavam apenas em investir 

na única loja que estava aberta. 

Depois de muita insistência e ambição de Kroc, os irmãos Mcdonalds acabaram 

fechando um contrato com ele para ajudar no controle de produtos e de expansão. Ray, 

com sua visão futurística, facilidade de reconhecer qualidades nas pessoas e usando como 

um beneficio próprio para poder crescer cada vez mais. No inicio era um empreendedor 

pequeno, mas nunca deixou de ter sua ambição. Mesmo com dúvidas, não deixou de 

aproveitar a oportunidade encontrada com a lanchonete Mcdonalds, mostrando de fato até 

aonde sua ambição poderia chegar. Com a marca crescendo bastante, e as franquias sendo 

abertas em quase todo o Estado, acabou percebendo que os irmãos podiam ser um grande 

problema para o seu crescimento e o da marca, e buscou outras opções para ganhar toda 

a vantagem, criando uma empresa imobiliária para vender as novas franquias, gerando 
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assim um grande problema para os irmãos, porque eles tinham um acordo onde havia sido 

quebrado, o contrato que eles haviam assinados já não valia mais. 

Kroc acabou ganhando mais dinheiro por fora do acordo firmado usando o nome 

“McDonald’s”, que não lhe pertencia. Ele deixa isso claro no filme quando diz que 

“contratos são como corações, foram feitos para serem quebrados”. 

No final do filme podemos perceber a tamanha tristeza de Rick e Mac, pois com 

o crescimento do Mcdonalds, Kroc aproveitou a situação e ofereceu uma significante 

quantia para os irmãos, obtendo assim a primeira loja aberta que pertencia a Rick e Mac. 

Mesmo tendo recebido uma quantia alta, os irmãos sentem-se entristecidos porque foram 

obrigados a se desfazerem do nome do seu restaurante, um sonho antigo que eles lutaram 

para construir, vendo o sistema que eles mesmos criaram, nas mãos de outra pessoa, que 

não tinha nada a ver com a história e criação do McDonald’s, mas se apossou de tudo 

como se fosse seu. Kroc comprou o nome “McDonald’s” porque era o que devia fazer 

para ter os plenos direitos. Esse foi o primeiro golpe nos irmãos. O segundo foi à promessa 

do pagamento de 1% de participação nos negócios que não foi formalizado e, por isso, 

nunca pago. Até hoje o McDonald’s considera Ray Kroc como seu fundador. A história 

cita os irmãos McDonald, mas apenas para dar início à história, e depois todo o destaque 

vai para Kroc, como sempre foi destacado. 

 

 
Considerações finais: 

 

 

 

Fome de Poder é um filme ótimo, no aspecto de que nos mostra a realidade do 

crescimento de um negócio, nos mostra uma ambição de poder para crescimento de um 

negócio. Em inglês se chama The Founder, que traduzido seria “O Fundador”, que é assim 

que Ray Kroc se considerou, e é assim que é considerado até hoje, um empreendedor 

genioso que não deixou uma oportunidade passar pelas suas mãos. Ele tinha o 

entendimento de que, não só os arcos dourados eram uma iconografia genial, mas queo 

nome McDonald’s, tinha valor de branding. Esse filme mostra que com persistência é 

possível chegar aos nossos objetivos, independentemente da idade, o que, na verdade, 

nunca foi um problema para Kroc (pq?). 



917 
 

O filme mostra também como a competitividade é presente no mundo dos 

negócios. É preciso ter muito cuidado na escolha das pessoas com quem se trabalha e 

envolve , a quem revelar segredos. O mundo dos negócios é cruel, segundo a visão 

apresentada pelo filme. Um Filme que acaba dividindo opiniões: muitos podem achar 

que o Kroc fez a coisa certa, outros podem vê-lo como alguém que simplesmente roubou 

a idéia dos irmãos sem qualquer escrúpulo. Um filme que, sobretudo por basear-se em 

fatos reais, deixa em pauta uma grande discussão. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Diante a todos os desafios que a vida nos proporciona, sem a persistência não 

saímos do lugar e esse filme fala justamente sobre isso. 

Em plenos anos 50 um homem revolucionário tornou o conceito Speed uma nova 

tendência, não só na América, mas também para o resto do mundo. 

Raymond Albert Kroc era um simples vendedor de maquinas para fazer milk 

shake até o dia em que o destino o levou nas portas do famoso McDonalds. Na hora ele 

já tinha percebido que seria um negócio muito diferente que todos os outros e o 

visualizava não só naquele restaurante, mas expandido 

para todo pais e ate mesmo para o mundo. Como ele não 

tinha dinheiro para investir em um cadeia de lanchonetes 

teve que utilizar o sistema de franquia, o qual antes não 

era realizado no comercio varejista. 

Tudo se iniciou com Richard e Maurice 

McDonald que revolucionaram a pequena cidade de 

Arcadia (Califórnia) quando abriram uma lanchonete que 

vendia hambúrgueres por 15 centavos cada, servidos de 

minuto a minuto, embrulhados em papel e sem 

necessidade de garçonetes para anotar e levar seu pedido até o carro. Em 1940, os irmãos 

McDonald transformaram a barraca de comida rápida em um restaurante com cimento, 

composto por um M amarelo de 8 metros de altura que podia ser visto de qualquer ponto 

da cidade. 

mailto:marina.strumiello@gmail.com
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DESENVOLVIMENTO 

Quando jovens os irmãos Richard e Maurice (Mac) McDonalds decidiram se 

mudar para a cidade das oportunidades, Hollywood. Mac sempre sonhou em seguir o 

ramo do cinema e Dick seria seu empresário. Decidiram então comprar um Cinema. Não 

vamos esquecer que naquela época cinema era um evento especial, era muito valorizado 

e as pessoas adoravam as sensações que o cinema podia proporcionar. Infelizmente em 

pouco tempo faliram e mal tinham dinheiro para comprar a refeição do dia. 

Decidiram abrir uma banca de cachorro-quente e suco de laranja em Arcadia, 

podemos dizer que as pessoas nunca ficam sem comer, então conseguiriam fazer um 

mínimo de vendas. 

Queriam mudar para uma cidade próxima onde podiam gerar mais dinheiro porem 

não tinham dinheiro o suficiente para comprar uma nova banca, foi ai que decidiram 

mover a banca que tinham ate San Bernadino, e foi isso que fizeram. Tiveram que dividir 

a banca em duas partes, pois existia uma ponte no meio do caminho onde a mesma não 

iria passar. Esse evento já chamou a atenção dos moradores da nova região. 

A pequena banca dos anos 40 fez sucesso, com isso, conseguiram comprar um 

novo estabelecimento, o qual nomearam de Mc Donald1’s Famous Barbecue. Dois 

irmãos, uma barraca de fast food e um sonho. 

Nos anos 40, a moda era comer dentro do carro. As garçonetes uniformizadas 

anotavam os pedidos dos clientes que estacionavam, levava pra cozinha e depois de um 

bom tempo as pessoas poderiam desfrutar de seus pedidos. Devemos levar em conta que 

também se tratava de um “desfile”. Os jovens se reuniam nesses pontos para se reunir 

com os amigos, exibiam seus carros, aproveitavam para paquerar. Era um costume de 

aproveitar o momento de uma forma sem pressa, onde o objetivo não era exclusivamente 

a alimentação, mas todo o conjunto de fatores. Esse era o modelo Drive-in. Mas como 

todos sucessos também surgem seus imprevistos. 

Para começar tem a questão dos clientes. Drive-in tendia a atrair um tipo menos 

desejável de clientes, que na época eram os adolescentes, motoqueiros que eram 

conhecidos como os “baderneiros”, “delinquentes juvenis usando jeans”. Outro fator era 

o serviço, a comida demorava muito tempo para chegar, e quando chegava, normalmente 

era incorreta. As garçonetes estavam ocupadas demais evitando os abusados que diziam 

ter feito um pedido, mas na verdade tinham feito outro. Também levavam em conta os 

gastos, a enorme folha de pagamento, pois eram uma equipe grande, pratos sempre 
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quebrados ou roubados. Resumindo era um processo estressante e um dia um deles teve 

uma ideia. 

Perceberam então que as vendas se baseavam em três aspectos, que são, 

Hambúrgueres, batata frita e refrigerante. Então pensaram em focar no que realmente 

vendia e retiraram tudo que não era forte de venda. Reviram todo o cardápio que serviram. 

Não pararam por ai. Retiraram as garçonetes e fizeram com que as pessoas fossem até o 

balcão para fazer seus pedidos, e isso era novidade para aquele tempo, no entanto foi um 

processo razoavelmente longo de adaptação até que as pessoas entendessem e 

adquirissem esse costume. Outro fator que mudou foi a questão dos materiais para suporte 

de comida, não se usava mais 

pratos, só pacotes de papel, 

descartável. Criaram um 

ambiente mais familiar e isso não 

era o suficiente. Eles queriam 

algo diferente, autentico e 

original.  Tinha  que  ser  melhor 

que os outros, precisava ser único e isso os levou a realizar o maior corte de todos, que 

foi, a espera. Prometiam entregar os pedidos em 30 segundos e não 30 minutos, nomeado 

como sistema Speed. 

 
Para desenvolver esse método, Speed, foram a uma quadra de tênis e desenharam 

as dimensões exatas da cozinha no chão simulando todos os processos de produção dos 

lanches. Tinham que organizar onde os equipamentos ficariam. Faziam varias e varias 

vezes. Eram como um ensaio de dança onde a apresentação final tinha que ser perfeita e 

em 30 segundos. Todas as divisões de trabalho tinham que conversar entre si e fazer 

funcionar da forma mais efetiva possível. Eram como uma coreografia de balé. Após 6 

horas de muito trabalho e esforços, conseguiram encaixar todas as partes do processo em 

seus respectivos lugares fazendo com que o tempo fosse otimizado. Era uma sinfonia de 

eficiência, nenhum movimento perdido. Então fizeram a cozinha customizada segundo as 

especificações determinadas. E finalmente o sistema Speed foi criado. O primeiro sistema 

de entrega rápida de alimentos do mundo. Totalmente revolucionário. E também um 

“desastre”. 
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Na inauguração de abertura, carros estacionaram e começaram a buzinar porque 

não tinha garçonete. Explicaram sobre o autoatendimento, porém nem todos foram 

abertos a nova ideia, alguns indivíduos ficaram incomodados, pois não entendiam o 

porquê deveriam sair do carro para solicitar seu pedido. Outros se irritaram por comerem 

em papel e depois terem que jogar fora. Chegaram a achar que tivesse superestimado a 

curva de aprendizado, não queriam voltar ao estilo drive-in, mas estavam com medo que 

realmente não fosse algo adaptável para a sociedade da época. 

 
Começaram a discutir de voltar para o velho formato quando ouviram batidas na 

janela. Era um menino que queria fazer um pedido, e quando o mesmo estava indo 

embora, alguns carros começaram a encostar, logo havia uma fila no quarteirão. A notícia 

se espalhou e em tão pouco eram uma sensação do dia para a noite após 30 anos. 

Um fato importante de citar é o desing desenvolvido para a marca. Podemos 

acreditar que o elemento mais importante do logotipo do McDonald’s seja o seu formato. 

O primeiro restaurante com o desing desenvolvido pela a marca possuía arcos nas laterais, 

arcos dourados. 

Esses arcos depois se fundiram para se transformar na letra “M” que ficou 

conhecida pelo mundo todo e hoje basta 

essa inicial para nos remeter ao 

restaurante. Retrata também elegância e o 

caráter solido da empresa. 

As cores utilizadas, amarelo e 

vermelho, chamam atenção, e dão ideia 

de algo rápido, conveniente para comer. 

Conotam qualidades como força poder e confiança, fazendo com que os clientes possam 

confiar nesta empresa. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O McDonald’s é o restaurante mais conhecido do mundo. Seus sanduíches são 

saboreados por todas as classes sociais, mas seu publico principal sempre foi jovens por 

servir uma comida Junk Food, causadora de muitas polemicas durante toda a sua 

experiência. É notória a maior presença de obesos no mundo nos Estados Unidos por 

conta da sua cadeia de restaurantes Junk Food, e em grande parte, McDonald’s. Outro 
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problema foi o lançamento do McLanche Feliz, direcionado a criança, resultando na 

obesidade infantil. 

 
Em 2004 a rede começou a oferecer pratos mais saudáveis como saladas, e 

acompanhamentos, sendo eles, iogurte e frutas para o lanche das crianças. A rede também 

começou a patrocinar eventos de esporte em prol de uma vida saudável. 
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A resenha é sobre o meu trabalho de conclusão de curso deste semestre chamado 

Legião Nerd. Trata-se de uma empresa de artigos geek que vêm crescendo há alguns anos 

e tenta se fixar tanto na mente das pessoas, quanto no mercado. Nosso objetivo é analisar 

a empresa, criar uma aliança fixa com os consumidores e aumentar os lucros. 

 
O público-alvo de homens e mulheres do segmento nerd/geek – pessoas que são 

vidradas em games, filmes, séries, personagens, histórias em quadrinhos, etc - vem 

crescendo desenfreadamente e tende a ser maioria dentro de algumas décadas. Sabe 

aquele famoso nerd que sofria bullying na escola? Então, hoje em dia é ele quem abre 

famosas lojas e emprega milhares de brasileiros. Eis que Caio, um homem que tinha – e 

ainda tem – uma enorme paixão pelo mundo geek decidiu fundar a Legião Nerd, através 

de um simples blog de curiosidade nerd. 

 

A Legião Nerd surgiu da necessidade do CEO não depender apenas de anunciantes 

para manter o faturamento de seu blog e criar uma conexão maior com o público-alvo 

através de canais de mídias sociais online. Surgiu então uma fanpage que com um tempo 

se tornou muito conhecida e trouxe a ideia de começar a vender artigos geek, como 

adesivos, quadrinhos e – seu principal produto hoje em dia – as placas decorativas. 

Sua primeira aparição foi em um evento chamado Anime Friends – uma feira de 

cosplay - onde o CEO da LN foi convocado para palestrar, contudo, preferiu montar seu 

próprio stand na feira. Foi aí que a LN começou a ser reconhecida pelo país inteiro. 

 
Como tema de TCC, meu grupo e eu escolhemos focar no aumento de lucro da 

empresa com a estratégia de fixação de marca na mente do público-alvo utilizando então, 

ferramentas de marketing como, transformar a empresa B2C para B2B. 

Atualmente, a LN é uma empresa B2C que vende para o público-final direto, 

através de compras pelo site, porém estamos vendo que há um gap bem grande entre o 

mailto:fabi.bis21@gmail.com
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consumidor final e a empresa. Indagamos então, qual empresa divulga os produtos da 

Legião? Temos alguma empresa revendendo nossos portfólios? Após estas árduas 

perguntas, decidimos que era necessário estudar melhor o mercado e ver se valia a pena 

ou não focar nos intermediários, como por exemplo, Livrarias, Galerias, Bancas de Jornal 

e Revista, etc. 

Ao analisarmos a fundo a empresa, vimos que eles têm um grande potencial de 

crescimento, porém não focam nas mídias sociais que eles mais têm contato e que é onde 

dá para explorar mais, a online. Precisam estar mais presentes em Facebook, Instagram, 

Twitter, Youtube, entre outros, para conseguirem divulgar melhor os eventos que estarão 

participando, o novo portfólio de produtos e até para ouvir e conversar com consumidores 

que já compraram algo ou querem comprar. Nada melhor que ter um feedback de seus 

produtos. 

Vimos também que seu material de divulgação, como por exemplo, flyers, 

banners, comerciais de 30 segundos de Youtube, entre outros, não são nada 

popularizados, o que faz com que não tenham a atenção necessária. 

Para ilustrar um pouco da “carinha” da Legião Nerd, apresento-lhes um pouco do 

stand de feira que a empresa participou em 2016, a embalagem (sacola de papel) que o 

consumidor recebe após adquirir um produto e um exemplo do carro chefe deles, as placas 

decorativas. Todas as imagens foram cedidas pela LN. 

 
1- Stand em feira CCXP 2016 

 

 

 

2- Embalagem de papel 
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3- Placa decorativa 2017 
 

 

 

Como conclusão, podemos ver que o público geek vem crescendo com toda a força 

e a empresa peca em simples passos, como comunicação e inovação. Contudo, se acertar 

os erros, que por sinal, em sua maioria são, foco nas mídias digitais, aumento de portfólio 

e fixação de mindshare, com certeza terá lucro no final do mês e muito espaço no mercado 

para continuar crescendo. 

Resenha do Filme Memento. 

 
Aluno: André Rafael Cortez Travaglioni 

E- mail:andrecortezt@gmail.com 

Orientadora: Profª. Dra. Selma Peleias Felerico Garrini – Drt: 1142297 

Período de aula: matutino 

 
 

INTRODUÇÃO 

 
O objetivo desta resenha é analisar o filme Amnésia, ou Memento, de um 

ponto de vista do comportamento humano o qual, como veremos no decorrer desse texto, 

mailto:andrecortezt@gmail.com
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o filme utiliza-se de uma situação extremamente complexa para expor um conceito muito 

básico do comportamento que o autor julga ser comum do ser humano. 

Palavras-chave: Cinema; Memento; Amnésia; ficção; adaptação literária. 

 

 
 

DESENVOLVIMENTO 

 
Memento, ou Amnésia no Brasil, é uma obra escrita e dirigida por Christopher 

Nolan no ano 2000, inspirada no conto “Memento Mori” escrito por seu irmão Jonathan 

Nolan. 

O filme apresenta a história de Leonard Shelby, um homem que sofreu um trauma 

terrível no dia em que sua esposa foi estuprada e assassinada por uma dupla de marginais 

e por conta disso perdeu a capacidade de reter memórias novas, sem no entanto perder 

suas memórias antigas. Por conta de sua debilidade ele vive seus dias como se o incidente 

que levou sua mulher tivesse acabado de acontecer não importando quanto tempo passe, 

o que o motiva a continuar levando sua vida focado em vingar sua falecida esposa e trazer 

justiça a quem a machucou. 

A vida não é fácil para Leonard e ele precisa de artifícios que possibilitem seu 

funcionamento no dia a dia. Para isso ele se apoia em anotações que faz à mão, fotos e 

tatuagens estrategicamente posicionadas pra que ele as veja todos os dias e possa se 

lembrar do que deveria estar fazendo. 

O filme conta com duas tramas paralelas, uma principal que foca objetivamente 

nos acontecimentos do filme e uma secundária que revela aspectos psicológicos do 

personagem principal. 

A trama principal que é contada de trás para frente, ponto que mais define o tom 

do filme e o destaca de outros títulos da mesma época, fazendo com que o espectador 

sinta na própria pele o que Leonard passa o tempo todo. Esta parte da trama é a que toma 

mais tempo no filme enquanto que a trama secundária é contada de maneira linear e 

mostra conversas ao telefone de Leonard com Teddy, um policial que participou das 

investigações no caso de sua esposa, em que eles discutem o caso de Sammy Jenkis, um 

homem com quem Leonard teve contato antes do incidente e também sofria de perda de 

memória de curto prazo, e que revela-se no final que era apenar uma projeção inventada 

da cabeça de Leonard para lidar com o que realmente aconteceu consigo e com sua esposa. 
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O roteiro à primeira vista faz parecer que o assunto principal da história seria de 

natureza física, na forma da busca de Leonard por vingança e de sua investigação 

minuciosa apesar de seus problemas de memória, mas na realidade, como é revelado no 

final do filme e é inclusive o ponto de virada do roteiro, o assunto principal se passa dentro 

da mente de Leonard e da batalha interna que ele trava para se manter uma pessoa 

funcional e não perder o propósito de sua vida. 

Esse propósito é a vingança e ela move o personagem principal. Seu propósito é 

confrontado ao longo do filme por Natalie que aponta sua vingança como algo sem 

sentido porque ele sequer lembraria dela e a isso Leonard responde dizendo que seus atos 

não são insignificantes só porque ele não se lembra deles e que “o mundo não desaparece 

quando você fecha seus olhos”. Acontece que ao final do filme fica claro que essa 

convicção de Leonard é apenas uma fachada e serve para impedir que sua frágil mente 

entre em colapso, pois ao descobrir toda a verdade sobre seu passado e sua esposa ele 

decide forjar um mistério falso para si através de suas anotações, evitando assim ter que 

encarar sua realidade de frente e contradizendo a si mesmo em seu discurso a respeito da 

importância de suas ações. 

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim em última análise Memento faz uma análise do comportamento humano 

contando a história de um homem mentindo para si mesmo para manter seu propósito e a 

possibilidade de felicidade e estabelecendo que isso é algo que todos fazemos, cada um 

do seu próprio jeito. 
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Resenha do Filme O Abutre 

Pedro SANTOS 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 
 

Aluno: Pedro Pineda Peixoto dos Santos - E- mail:pedropinedaps@gmail.com 

Orientadora: Profª. Dra. Vivian Aparecida Blaso S.S. César 

 

INTRODUÇÃO 

 

O objetivo desta resenha é fazer uma crítica analítica do filme O Abutre – 

Nightcrawler no original – com foco sobretudo no aspecto sensacionalista no jornalismo 

de algumas grandes emissoras e também analisar o viés cinematográfico do filme, 

observando atuações, direção e enredo. 

Palavras-chave: Cinema; Abutre; Jornalismo; Sensacionalismo; Ficção 

 
DESENVOLVIMENTO 

 
Lançado em 2014, o Abutre, estreia na direção de Dan Gilroy, conta a história de 

um homem moralmente dúbio que, em meio a crise financeira, decide se aventurar no 

mundo das filmagens jornalísticas. Em pouco tempo a personagem principal, vivido por 

Jake Gyllenhaal, começa a fazer sucesso em sua nova profissão ao apresentar vídeos 

explícitos com muito sangue e ‘cenas gráficas’, no jargão utilizado pelos profissionais do 

filme. Logo seu profícuo trabalho se torna um prato cheio para a emissora em que 

trabalha. 

Jake Gyllenhaal entrega aqui o seu melhor trabalho. De postura curvada, olhos 

encovados e um sorriso cínico e frio, a personagem é antes de tudo um vendedor. Com 

frases feitas dignas de um especialista em entrevista de empregos, Lou Bloom parece estar 

sempre querendo impressionar. Sua vaidade ao longo do filme atinge níveis alarmantes. 

Se no início em sua nova profissão ele se contenta em meramente filmar tragédias 

sanguinolentas, ele rapidamente passa a querer dar conotações artísticas ao seu trabalho. 

Logo suas preocupações com enquadramento, luz e detalhes técnicos já não parecem 

suficiente. É quando ele assume a persona de diretor ‘snuff’ e passa a interferir nas cenas 

dos crimes, mudando objetos e pessoas de lugar para satisfazer sua preferência estética. 

A crítica ao jornalismo sensacionalista é mordaz. O mundo-cão e a notícia 

transformada em vulgaridade são apenas meios de se chegar ao fim, a audiência desejada 

mailto:pedropinedaps@gmail.com
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pelas emissoras de TV e seus profissionais. Não há o menor respeito pela privacidade ou 

com o bom gosto da programação a se mostrar aos seus telespectadores. ‘If bleeds it 

leads’, diz uma personagem logo no início da trama. O voyeurismo se torna banal, um 

escalonamento de tom se comparado a trama e personagem de Janela Indiscreta, que se 

contenta em apenas observar durante todo o filme para apenas no final intervir para fazer 

o bem, conceito muito distante de qualquer personagem do universo apresentado em O 

Abutre. 

Em uma época em que o jornalismo cada vez mais perde sua credibilidade e os 

canais de televisão mainstream caem vertiginosamente em números de audiência, e um 

sem número de pessoas passa a se informar por intermédio de blogs independentes e perfis 

influentes nas mais diversas redes sociais, o filme se mostra ainda mais certeiro ao relatar 

a história de um homem que manipula suas histórias para conseguir seu objetivo final à 

todo custo, que, embora não seja o de desinformar o público, concomitantemente acaba 

por causar este efeito colateral. As chamadas Fake News, notícias falsas que os jornais de 

massa veiculariam como verdadeiras, ajudaram à essa alegada perda de credibilidade. O 

caso da vitória à presidência americana de Donald Trump, uma surpresa para todos os 

meios de comunicação americanos, inclusive a CNN – líder de audiência no formato 

jornalístico –, é só mais um exemplo. Segundo Flávio Morgenstern, do blog Senso 

Incomum, “a CNN foi uma das grandes protagonistas na polêmica que fez o termo fake 

news se tornar famoso: a uma semana das eleições, suas projeções aumentaram as chances 

de vitória de Hillary Clinton de 78% para 91%”. Isso reflete a falta de capacidade que as 

grandes mídias andam tendo para compreender seus receptores. Mediante tal cenário, não 

parece absurdo afirmar que essa é uma obra contundente para se entender o atual 

momento em que o jornalismo se encontra. 

O telespectador também não escapa de sua parcela de culpa. Não se acanha ao dar 

audiência e muito menos se condói com as situações apresentadas em cena. Em uma crise 

financeira grave, com a vida se tornando mais difícil para todos, as emissoras 

sensacionalistas apelam para programas sangrentos, contando que o telespectador 

contribua com sua parte. 

O nome do filme em português é certeiro. Lou Bloom sobrevoa a cidade de Los 

Angeles em busca de mais carne para devorar e nunca parece o suficiente. Seu HD repleto 

de cenas trágicas é seu ninho, que contempla com orgulho de um profissional dedicado 

na arte de viver no alto e nas sombras só esperando mais um cadáver despontar em cena. 

http://edition.cnn.com/2016/11/07/politics/political-prediction-market-hillary-clinton-donald-trump/index.html
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O cenário do filme contrasta com o tema e o clima do filme. Se passando na 

ensolarada Los Angeles, o filme aborda o lado torpe do ser humano. Pouco vemos da 

cidade de dia, com suas praias e palmeiras tão características. A ação, propriamente dita, 

ocorre à noite, com suas sombras e pouca movimentação nas ruas, afora os 

acontecimentos captados pela câmera de Bloom. 

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Ao decorrer das quase duras horas de filme, é possível constatar toda a intenção 

do realizador com a produção da película. A crítica em si não se resume apenas ao próprio 

jornalismo, inofensivo e inócuo mediante a conjuntura total. Por trás de um programa 

sensacionalista de grande audiência, descortinamos uma série de personagens tão 

insaciáveis quanto cruéis, sendo possivelmente o telespectador o mais notável de todos. 
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Resenha do filme: “O Filme da Minha Vida” 

Caroline PINTO 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

Aluno (s): Caroline Arnone Pinto - E-mail: caroline.arnonep@gmail.com 

Orientadora: Keller Regina Viotto Duarte 

 
 

Proponho uma resenha descritiva do filme dirigido por Selton Melo, “O Filme da 

Minha Vida”. É uma narrativa romântica com toques de comédia baseada no livro “Um 

Pai de Cinema” do autor chileno Antonio Skarmeta. O longa conta a dramática história 

do protagonista Tony, com 20 anos, voltando para casa após concluir seus estudos na 

capital, costume de jovens da década de 50, tempo em que o filme se passa. 

No dia em que Tony está voltando para casa, no mesmo vagão em que ele chegará 

a sua cidade, seu pai está indo embora, dizendo que pretende voltar para a França, sua 

terra natal. Sem nenhuma explicação aparente, nesta cena podemos perceber o primeiro 

conflito que o protagonista enfrentará, apático, sem muitas emoções causadas 

provavelmente pelo choque que a notícia lhe causou, esta reação intensificada pela 

interrupção da trilha sonora já demonstra um grande apelo emocional. 

Quando seu pai vai embora, Tony se vê em uma posição de chefe de família, 

embora a narrativa demonstre que o protagonista ainda é muito ingênuo. Tony volta a sua 

cidade e começa a trabalhar na escola como professor de francês para crianças e 

adolescentes, estes por sua vez acabam dando ao filme o tom cômico que ajuda a 

desconstruir toda tensão causada pela narrativa, fotografia em tom de sépia e a trilha 

sonora dramática com músicas tanto brasileiras tanto quanto francesas para caracterizar a 

origem familiar de Tony. 

Nesta mesma escola Tony se apaixona por Luna, uma aluna e irmã mais velha de 

um de seus alunos. Em contra partida o protagonista também sente uma forte atração 

sexual pela instrutora de dança Petra, esta é a irmã mais velha de Luna, esta atração pelas 

duas irmãs causa uma grande confusão e indecisão do protagonista mediante aos seus 

sentimentos pelas duas irmãs, esta cena é resultado de uma das cenas mais enigmáticas e 

mais bem construídas do filme, onde o olhar de Tony presta atenção em cada detalhe do 

corpo curvilíneo de Petra e no rosto sensual de Luna, transcendendo e literalmente 

flutuando ao som da ópera Carmen. 

mailto:caroline.arnonep@gmail.com
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Desde que seu pai fora embora Tony recorre a Paco, um amigo da família para 

servir como mentor, conselheiro e em alguns momentos pai, depositando assim um alto 

nível de confiança no amigo; Tony possui a necessidade de amadurecer, mas assim como 

todo jovem, tem medo, ingenuidade e precisa de alguém, que, neste caso, seria a figura 

paterna para lhe incentivar e influenciar. 

O filme tem uma trama monótona e com o amadurecimento do personagem 

principal, seu ritmo vai ficando cada vez mais agitado. Tony, então, vai até a cidade 

vizinha acompanhado de seu amigo Paco para conhecer um bordel. Como chegara cedo 

demais no local, Tony decide ir ao cinema ver um filme para passar o tempo. Ele escolhe 

a sessão de um filme que ele já quisera ver, o Rio Vermelho, mas Paco mostra-se bastante 

resistente ao entrar no cinema, não pelo filme, mas pelo local. Tony convence o amigo a 

assistir o filme e ao sair da sessão, inspirado, Tony decide conhecer a tal dama com a qual 

ele teria que provar sua masculinidade, um pouco menos nervoso e mais encorajado, 

decide ir com a esperança de que este fato o ajude a organizar seus sentimentos. 

No dia seguinte, ao voltar a escola, promete levar um de seus alunos, o irmão de 

Luna ao bordel, já que era de interesse do próprio. Aproveitando o desfecho, convida 

Luna para o acompanhar no cinema. Paco que estará sabendo deste convite, fica 

preocupado com o próximo acontecimento e tenta o impedir. Empoderado, Tony o 

confronta, questionando o motivo, Paco sem saída não responde e decide não o impedi- 

lo, além de se afastar um pouco da rotina familiar, deixando-o descobrir sozinho a nuances 

de uma vida adulta. 

O dia chegou, se encontraram na rodoviária, embarcaram no trem e a viagem 

seguiu, sem muita intimidade, mas com muito desejo aparente vindo das duas partes, 

entraram no cinema, o filme começou a passar, com toda ingenuidade de adolescentes, o 

romance entre Tony e Luna foi se concretizando até que o tão sonhado beijo aconteceu. 

Tony transcende mais uma vez, porém dessa vez fora realidade. Ao sair da sessão, Tony 

se depara com seu pai, bem na sua frente segurando um bebê de colo, a trilha sonora faz 

mais uma daquelas pausas profundas e a fotografia se acinzenta, causando uma tensão 

percebida pelo telespectador, o silêncio prevalece não só no longa-metragem, mas 

também na sala se cinema. O francês, pai de Tony, decide chamá-lo para conversar. 

Desnorteado, Tony, Luna e seu irmão voltam para casa. 
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No dia seguinte Tony decide voltar à cidade vizinha, em segredo, para entender o 

lado de seu pai. Ele, então, conta que nunca voltou para a França, sempre trabalhou nesse 

cinema porque gostava de ver a reação das pessoas e que sempre encaminhou cartas 

através de Paco, destinadas ao Tony, este por sua vez alega que nunca as recebera. Seu 

pai logo se enfurece com Paco que jurou ajudar o amigo. Tony então questiona se o bebe 

é seu irmão e com muita vergonha seu pai diz que sim, e que esse foi o grande motivo 

dele ter abandonado a família que tanto amava. Dissera que o ficou com o filho porque a 

mãe da criança não pudera assumir o filho, talvez por uma decisão egoísta, o pai contou 

também que a mãe da criança dissera a família que havia estudado fora durante o tempo 

de gestação e que voltara para lecionar aulas de dança e ginástica na cidade. Tony logo 

descobre, indiretamente, que a mãe de seu meio irmão na verdade é Petra. 

Voltando para sua cidade com todos seus dilemas resolvidos e muito mais 

aliviado, Tony continua se relacionando e se conhecendo ao lado de Luna, continua 

lecionando francês na escola da cidade e apesar de Petra continuar tratando Tony com 

indiferença ele guarda o seu segredo. Paco sai da cidade e decide seguir o seu sonho; Tony 

então conta o que descobriu para sua mãe que desde o início foi retratada como uma 

mulher forte e de grande fibra moral, que apesar do que aconteceu, não se deixou abalar. 

O filho também conta que o pai preferiu sair da cidade para não manchar o nome da 

mulher que ele realmente amava por um erro que cometeu, finalizando assim a história 

de um jovem homem que apesar das diversas nuances da vida, aprende com as 

experiências, erros e continua amadurecendo da maneira que pode. No filme, fica claro 

que Tony é regido mais pela emoção do que pela razão, que estas características vêm do 

seu pai e da sua mãe respectivamente. 

O filme é caracterizado como drama, dirigido por Selton Mello, roteirizado por 

Marcelo Vincicato, na produção conta com Vania Catani, fotografia por Walter Carvalho 

e montado por Marcio Hashimoto. Com duração de 117 minutos, estreado em três de 

agosto de dois mil e dezessete e distribuído pela Vitrine Filmes em estúdios da Bananeira 

Filmes/ Globo Filmes. 
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O Menino e o Mundo 

Larissa REIS 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 
Aluno(s): Larissa Nicoletti Dos Reis - E-mail: Lari.nicoletti@hotmail.com 

Orientador: Profa. Dra. Isabel Orestes Silveira 

 

 
Introdução 

 

O Menino e o Mundo se trata de uma animação brasileira lançada em 2013 em 

mais de 100 países. Vencedora aproximadamente de 51 prêmios incluindo o 

conceituado Annie Awards (uma premiação, considerada importante do gênero 

animação, e que ocorreu no dia 06  de fevereiro de 2016, no teatro Royce Hall em  

Los Angeles. O prêmio foi entregue pelo cineasta John Musker, ao diretor do filme). 

Alê Abreu nasceu em São Paulo no dia 06 de março de 1971. Com apenas 13 

anos estudou cinema de animação no MIS (Museu da Imagem e do Som). Formou-se 

em Comunicação Social em 1992 e em 1993 lançou seu primeiro curta chamado 

“Sírius”. O curta “Passo” (2007) foi exibido nos mais importantes festivais de animação 

do mundo o que lhe rendeu fama entre os principais cineastas mundiais. Desenvolveu 

ilustrações para publicidade, revistas, jornais e livros e foi homenageado pelo Anima 

Mundi (Festival Nacional de Animação do Brasil que ocorre no mês de julho nas 

cidades do Rio De Janeiro e São Paulo. É considerado o principal festival do gênero 

da América Latina), que exibiu uma retrospectiva se seus filmes. 

Em “O Menino e o Mundo” (2013) Alê Abreu, desenvolveu um traçado gráfico 

simples em duas dimensões (2D) que moldam a história em um fundo branco. A 

referência imagética remete à uma folha de papel e causa estranhamento para aqueles 

que estão acostumados com a alta tecnologia das animações estrangeiras. E com tal 

simplicidade, apresenta a complexa realidade brasileira pela qual muitos passam, sem 

ao menos utilizar-se de diálogo em sua obra, apenas sons incompreensíveis. Deixa para 

os espectadores do filme a interpretação de que o mundo para uma criança, não soa da 

mesma forma como para os adultos e o modo como estes escutam. 

mailto:Lari.nicoletti@hotmail.com
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Breves considerações sobre o filme 
 

 
 

 
Capa do filme. Disponível em: 

http://comfilhosporai.com.br/wp- 

content/uploads/2016/01/Omeninoemundo.png 

Acesso em: 21/08/2017 

O filme nos apresenta o menino, que não recebe um nome. É possível apenas 

observar um garoto curioso, amante da natureza e da música. Vive no campo com seus 

pais e possui uma vida feliz até o momento em que seu pai decide ir para a cidade 

buscar um emprego. Com o passar o tempo, o menino percebe que o pai não volta e então 

ele decide fugir de casa para encontra-lo. 

 

 

http://comfilhosporai.com.br/wp-
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Cena do encontro. Disponível em: 

https://youtu.be/_N5KGcBDe_M Acesso em: 21/08/2017 

 

 

 
Durante sua viagem, o garoto se depara com um personagem que é um 

trabalhador rural que coleta algodão para a produção de tecidos. Trata-se de um 

homem velho e cansado que vive apenas com seu cachorro magricela em condições 

deploráveis em uma casa de apenas um cômodo. A animação demonstra a 

desvalorização do bem-estar e da qualidade de vida do homem  rural,  se  

aproximando quase sempre de um trabalho escravo, onde o funcionário trabalha apenas 

por um prato de comida. 

O menino presencia o velho ser demitido de seu trabalho por estar fraco e doente, 

e assim o garoto se afasta do personagem seguindo um caminhão cheio de homens que 

segue para uma fábrica. 

 

 
Cena da fábrica. Disponível em: https://youtu.be/_N5KGcBDe_M 

Acesso em: 21/08/2017 

Ali, conhece, então, um tecelão, um homem jovem que trabalha tecendo algodão 

para a produção de roupas. O menino observa todo o funcionamento da fábrica e repara 

que as pessoas se tornaram peças de uma grande máquina que visa o lucro de apenas 

um único indivíduo. Engrenagens que se cansam e que precisam voltar para a casa ao 

final da noite, abrindo espaço para a substituição do homem pela ferramenta mecânica 

que consegue produzir mais rápido por mais tempo, sem precisar repousar. 

https://youtu.be/_N5KGcBDe_M
https://youtu.be/_N5KGcBDe_M
https://youtu.be/_N5KGcBDe_M
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Cena da televisão. Disponível em: https://youtu.be/_N5KGcBDe_M Acesso em: 

21/08/2017 

Ao ir para a cidade, junto do tecelão, o garoto repara que o lugar se assemelha 

à uma prisão rodeada de guardas que tocam uma orquestra armados e impõem a ordem 

da maneira que lhes convêm. Um lugar onde a prostituição, bebida e drogas se tornaram 

algo comum e a publicidade controla a mente de sua população. Realidade que não foge 

da atualidade em que o Brasil vive. No filme, as modelos dos anúncios publicitários 

não passam de montagens com olhos, bocas, narizes cortados de revistas e unidos em 

uma pessoa que apenas sorri mostrando o preço de seus acessórios e seu padrão alto de 

vida. O tecelão assiste tais anúncios enquanto come sua comida enlatada que se 

assemelha ao esterco utilizado pela fazenda em que o menino vivia. 

Fica fácil compreender a falta de qualidade de vida mesmo do jovem trabalhador 

que mora na favela e trabalha mais de oito horas por dia. Apesar de sua condição, o 

jovem segue até a praia no fim de semana para fazer música a qual é apaixonado e não 

recebe nada por isso. 

 

 
Cena da abdução. Disponível em: 

https://youtu.be/_N5KGcBDe_M Acesso em: 21/08/2017 

https://youtu.be/_N5KGcBDe_M
https://youtu.be/_N5KGcBDe_M
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O menino, por acidente, embarca em um navio onde o algodão é levado até os 

Estados Unidos Da América e é sugado para seu território como se fosse um óvni 

abduzindo por um ser extraterrestre. Com extrema rapidez e eficiência todas as roupas 

começam a ser produzidas tornando o cenário psicodélico com cores vivas misturadas 

no preto que causam confusão na mente de quem observa. Por fim, recebem a 

logomarca estrangeira para serem revendidas em lojas brasileiras por preços 

inacessíveis. 

 

 
Cena da fênix. Disponível em: 

https://youtu.be/_N5KGcBDe_M Acesso em: 21/08/2017 

https://youtu.be/_N5KGcBDe_M
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Ao retornar para o tecelão, o garoto segue novamente para área periférica da 

cidade onde encontra música, cultura e alegria entre aqueles que lá viviam. Sobe ao céu 

então, uma grande e bela fênix e canta ao céu enquanto abre suas asas. 

Pouco tempo depois, o exército da cidade, toca sua orquestra fúnebre e, surge 

junto de uma águia americana negra que ameaça a todos os que se encontram na 

pequena festa. 

 

 
Cena do combate. Disponível em: https://youtu.be/_N5KGcBDe_M 

Acesso em: 21/08/2017 

 

 

 
Inicia-se um combate corpo a corpo entre os dois animais, no qual, ao notar que 

a fênix poderia vencê-la, a águia se torna uma arma e atira centenas de vezes na outra 

ave que cai estraçalhada transformando-se em pequenas bolas coloridas que se 

esparramam pelo chão e escorrem pelo ralo, causando a revolta da população. 

 

https://youtu.be/_N5KGcBDe_M
https://youtu.be/_N5KGcBDe_M
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Cena da revolta. Disponível em: https://youtu.be/_N5KGcBDe_M 

Acesso em: 21/08/2017 

 

 

 
Neste caso, a fênix simboliza a liberdade e a alegria do povo pobre, sendo estas, 

uma das poucas coisas que lhes restam. O governo (exército militar) surge e a extingue 

diante de seus olhos, despertando o ódio, protestos e violência. 

Tal cenário pode ser notado atualmente com as inúmeras revoltas da população 

contra o governo exigindo seus direitos de volta através de manifestações que por 

muitas vezes se tornam violenta. 

No entanto, uma jovem fênix renasce junto dos jovens, ilustrando uma nova 

esperança de um futuro melhor. 

 

 
Considerações finais 

 
 

 
Cena em que o filme se queima. Disponível em: 

https://youtu.be/_N5KGcBDe_M Acesso em: 21/08/2017 

https://youtu.be/_N5KGcBDe_M
https://youtu.be/_N5KGcBDe_M
https://youtu.be/_N5KGcBDe_M


941  

 

O “Menino e O Mundo” despertam a reflexão sobre a realidade atual e parece 

ser uma metáfora do modo como a população de países subdesenvolvidos vivem,  

pois nada que se é tratado na animação se trata de total ficção. 

Tal afirmação pode ser confirmada no momento em que o filme se queima 

diante dos olhos de quem assiste e as imagens se tornam reais mostrando árvores sendo 

destruídas, fábricas poluindo o ar que respiramos, a violência que estamos expostos em 

nosso cotidiano. Há sujeira e imundice em meio a população no filme e nos diferentes 

contextos sociais de muitas pessoas na sociedade. Os animais são mortos e há catástrofes de 

toda ordem. Isso faz com que o menino volte correndo para sua casa assustado. 

Por final, o filme mostra que os personagens que o menino conheceu em sua 

aventura, travam-se de si próprio no futuro e das dificuldades que encontraria quando 

saísse da casa de sua mãe assim como seu pai o fez. 

Tal cenário não deixa de existir no território brasileiro, e o filme contribui para 

que possamos considerar o futuro das crianças de nosso país e a desesperança alarmante que 

cresce no contexto social. 

O curta, mesmo sem palavras, comunica sua voz de denúncia ao relatar o futuro 

possível repleto de frustações e sonhos despedaçados, pelos quais o personagem 

principal do filme virá a passar quando crescer e que pode ser, infelizmente, vivenciado 

pelas crianças do Brasil. 
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Introdução: 

 
Este trabalho aborda a resenha descritiva do filme “O Náufrago” contemplando 

também o olhar da Publicidade sob os aspectos apresentados na trama. 

Desenvolvimento: 

 
A obra estreiada por Tom Hanks traz a história de Chuck Noland, um executivo 

da Fed Ex que viaja por diversos lugares do mundo a fim de implementar melhorias no 

sistema de entregas e seleção de pacotes. O roteiro do filme trabalha a marca da 

transportadora do início ao fim, sempre envolvendo a identidade visual nas principais 

ações do personagem principal. 

O filme se inicia com as rotas feitas pela empresa, mostrando que independente 

da localidade a Fed Ex tem a capacidade de entrega. No desenrolar da trajetória o 

personagem – Chuck Noland – é apresentado guiando a estrutura de seleção, embrulho e 

entrega dos pacotes usando como princípio o tempo, que é sempre medido através de um 

bip/relógio que ele usa. 

A rotina do personagem é inteiramente associada às movimentações da empresa: 

os planos que ele faz com a namorada, Kelly, são intercalados com os voos empresariais, 

e as conversas e brincadeiras giram em torno das atividades do trabalho ou de atitudes 

relacionadas a ele. Por conta disso, Chuck vai viajar no feriado de Natal a trabalho quando 

inesperadamente o avião em que estava cai no mar, fazendo com que ele lute pela sua 

sobrevivência. 

mailto:cami_oliveira@outlook.com.br
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No desenvolvimento da história, o personagem fica isolado em uma ilha no 

Pacífico, onde o tempo todo tenta sobreviver se alimentando com o que acha e planejando 

como pode voltar para casa. Durante a queda do avião e o processo de conseguir ficar 

vivo em alto mar, Chuck resgata alguns pacotes de Fed Ex, e dentro de um deles encontra 

uma bola de vôlei da marca Wilson, que vira seu companheiro durante os quatro anos de 

vida na ilha. 

Como forma de se manter são Chuck promove diálogos com a bola, atribuindo 

uma carga emocional ao objeto e o personificando, além disso, passa o tempo fazendo as 

contas dos meses, anos e mudanças da maré, remetendo à forma como ele contava o 

tempo de entrega dos pacotes. Todos os outros objetos encontrados nos pacotes de Fed 

Ex resgatados também ajudam o personagem em sua fuga, sendo eles: um par de patins, 

fitas cassetes e roupas. 

No final do filme Chuck enfrenta o alto mar – após fazer uma barca com os 

recursos disponíveis na ilha – e depois de perder o Wilson na correnteza marítima é 

encontrado por um navio de carga. Depois de um período de quatro semanas, Chuck volta 

para Memphis através de um avião da Fed Ex, onde tem seu emprego de volta, é 

vangloriado e recebido com afeto. 

Após resolver questões pessoais e tentar se adapar à civilização novamente, Chuck 

compra uma bola de vôlei Wilson – igual ao companheiro de ilha – e leva em um pacote 

de Fed Ex até o endereço que a primeira bola estava direcionada como forma de 

agradecimento, e é neste ponto que o filme se encerra. 

O branding de duas grandes marcas foi muito desenvolvido em todo o desenrolar 

da história, primeiramente o que hoje é uma das maiores transportadoras do mundo, a Fed 

Ex não só desenvolveu o roteiro junto com os diretores da trama, como também soube 

associá-la à vida, rotina, pontos críticos e resolução de problemas do personagem, 

enquanto a Wilson – grande marca de artigos esportivos – foi trabalhada de forma 

extremamente emocional. 

O Náufrago se tornou um filme clássico e forte, que foi indicado a mais de 10 

prêmios em grandes festivais cinematográficos e rendeu a Tom Hanks um globo de ouro, 

e graças ao seu roteiro bem desenvolvido atualmente as marcas Fed Ex e Wilson são 

reconhecidas pelo público por todo o mundo, sendo as identidades visuais de ambas as 

marcas facilmente identificadas e associadas ao filme e a um tom emocional. 
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Considerações Finais: 

 
Através da análise do filme relacionando-o ao escopo de Publicidade, foi possível 

concluir que as marcas trabalhadas no roteiro – Fed Ex e Wilson – deixaram as funções 

principais das marcas subentendidas no desenrolar da trama, sendo elas a resistência e 

eficiência das entregas Fed Ex, e a durabilidade e qualidade dos artigos esportivos Wilson. 
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Introdução 

 

Abordaremos o suicídio, um tema discutido atualmente nas redes sociais, nas 

séries, livros, mundo da música, etc. No livro Os 13 Porquês de Jay Asher, o tema é 

abordado de uma maneira surpreendente que prende o leitor, e o leva a refletir as possíveis 

consequências de suas ações na vida das outras pessoas. 

Desenvolvimento 

 
Clay Jensen um jovem garoto chega da sua escola em sua casa e recebe uma caixa 

de sapato com sete fitas cassetes, com cada lado marcado com números do 1 ao 13. 

Intrigado com o conteúdo o garoto procura um rádio para ouvir as fitas e ao apertar play 

escuta uma voz conhecida. A voz era de uma garota chamada Hannah Baker que havia se 

suicidado dias atrás. 

Nas fitas Hannah explica como que sua vida chegou ao fim e que existem 13 

razões que fizeram com que ela cometesse o suicídio. Onde cada capitulo conta uma 

história de uma pessoa diferente que fez com que ela chegasse a esse ponto. 13 mensagens 

que mudarão as vidas dos citados para sempre, incluindo a de Clay Jensen. 

Clay assustado passa a noite em claro escutando as fitas tentando entender qual 

foi sua real parcela de culpa e o porquê de estar na lista de Hannah. Ele acompanha cada 

história que Hannah conta em suas fitas de perto como se estivesse acontecendo no 

momento que escuta, segue um mapa que havia sido deixado em seu armário da escola 

mailto:beatrizzamboni83@hotmail.com
mailto:leniseventura@hotmail.com
mailto:paulapporto@gmail.com
mailto:pedro.pppn@icloud.com
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dias antes, onde havia marcas de onde a pessoa que estava ouvindo as fitas deveria ir para 

que a ajudasse a entender melhor a história. 

Clay acompanha fielmente a história contada por Hannah e sente a frustração por 

tudo que ela passou. Ao terminar todas as fitas Clay envia a caixa de sapato para a próxima 

pessoa que havia sido citada nas gravações fazendo a vontade de Hannah. 

Considerações finais 

 
Segundo o autor Hannah deu sinais de que cometeria suicídio, quando começou a 

se desfazer de seus pertences e cortou o cabelo, o livro aborda também essa perspectiva 

de que pessoas com pensamentos suicidas “pedem ajuda” de diversas maneiras, mas como 

não esse não é um assunto muito abordado, essas ações não são reconhecidas. 

Ao analisar a obra podemos concluir que, embora a decisão de cometer suicídio 

tenha sido estritamente da personagem, que não teve base psicológica para suportar os 

acontecimentos em sua vida, as pessoas diretamente ligadas a ela tiveram consciência de 

que atos que o bullying, assédio sexual e moral, podem afetar de forma concisa e decisiva 

as pessoas que são vítimas dessas ações. 



947  

Planeta dos Macacos a Guerra, uma análise referencial 

Alef LIRA 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 
Aluno: Alef Leite de Lira - E-mail: alef.lira@gmail.com 

Orientador: Prof. Dr. José Maurício C. M. da Silva 

 
Introdução 

 

A trilogia de Planeta dos Macacos é um reboot da série original iniciada no ano 

de 1968 com direção de Arthur Jacobs, em que a novela de Pierre Boulle foi adaptada 

para os cinemas. A trilogia conta com direção de Rupert Wyatt em Planeta dos Macacos 

A Origem (2011) e Matt Reeves em Planeta dos Macacos o Confronto (2014) e Planeta 

dos Macacos A Guerra (2017). 

Figura52
 

 
Com um enredo que 

apresenta a evolução artificial 

de um grupo de macacos que, a 

partir de uma pesquisa 

científica, o filme traz prováveis 

situações em que os humanos e 

símios entrariam em confronto, 

já que os macacos adquirem 

nesse experimento, consciência. 

A trilogia traz como protagonista, César, um macaco que nasceu fruto desse 

experimento humano. Apresentando ao longo do desenrolar da história a ascensão de 

César como líder de um grupo que põem os preceitos, que antes eram exclusividade 

humana, como amor e compaixão, à prova. 

Com esse desenvolvimento rápido dos símios, ocorre confrontos entre as duas 

espécies, homens e macacos e a partir disso, as teorias de Charles Darwin utilizadas para 

basear o enredo. Inicialmente. Darwin é questionado, já que sua teoria afirma que o 

 

52 Cena do filme Planeta dos Macacos (1968) direção de Arthur Jacobs – imagem disponível em 

https://intratecal.wordpress.com/2012/07/22/critica-planeta-dos-macacos-1968/ Acessado e 26/08/2017 

mailto:alef.lira@gmail.com
https://intratecal.wordpress.com/2012/07/22/critica-planeta-dos-macacos-1968/
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processo de diferenciação, e por consequência evolução de uma espécie, se dá de forma 

natural e por milhares de anos, porém ao mesmo tempo em que há esse questionamento 

o filme também apresenta os embates de espécies, assim como era apresentado nas teorias 

de Darwin em busca da conquista de um espaço. 

Além disso, teorias de sociológicas também são apresentadas no filme. Os 

macacos sob o comando de César, se organizam em uma verdadeira horda, que busca a 

sobrevivência em relação aos humanos, que tentam exterminar esses símios evoluídos, 

surgindo então o filme Planeta dos Macacos O Confronto. 

Figura53
 

 

Desenvolvimento 

 
O filme Planeta dos Macacos a Guerra fecha a trilogia e traz consigo inúmeras 

cenas que têm referência com outros filmes e também com situações de política mundial, 

falando sobre segregação e xenofobia, que sempre acompanhou a história humana. 

O filme já em suas primeiras cenas mostra um confronto entre o exército 

americano e um grupo de macacos, em determinado momento, mesmo tendo um 

armamento mais poderoso os homens são abatidos e o último sobrevivente recebe ordens 

de seu capitão para exterminar o máximo de símios que conseguir. De certa forma é de 

 
 

53 Banner promocional do filme Planeta dos Macacos: A Guerra (2017) com direção de Matt Reeves imagem 

disponível em: http://cinemacomrapadura.com.br/criticas/457143/critica-planeta-dos-macacos-a-guerra-2017-uma- 

grande-confusao-interna/ Acessado em 26/08/2017. 

http://cinemacomrapadura.com.br/criticas/457143/critica-planeta-dos-macacos-a-guerra-2017-uma-grande-confusao-interna/
http://cinemacomrapadura.com.br/criticas/457143/critica-planeta-dos-macacos-a-guerra-2017-uma-grande-confusao-interna/
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se pensar que guerras modernas entre países altamente desenvolvidos militarmente e 

países que não possuem se quer exércitos, podem passar por situações parecidas, porém 

os grupos com menor tecnologia não têm tanta sorte, quanto os macacos no cinema. 

A mesma cena também pode levar à uma segunda compreensão. “O homem é lobo 

do homem”, a frase de Thomas Hobbes, retrata bem a selvageria que choca à primeira 

vista, é colocada de forma a se repensar qual das espécies está realmente agindo por 

instinto. 

Muito bem referenciado, Reeves traz a incrível obra de Stanley Kubrick para 

tornar o filme ainda mais completo. Com cenas singelas, mas muito simbólicas, Reeves, 

mostra a apropriação tecnológica que os macacos conseguem ao longo dos filmes, assim 

como Kubrick em 2001 Um Odisseia no Espaço, que fez a cena de macacos utilizando 

um osso como ferramenta. Planeta dos Macacos, traz cenas como a apropriação da 

linguagem e comunicação que ficaram marcadas na trilogia. 

Figura54
 

 

Mantando sempre o tom metafórico, o filme demonstra de forma suave, mas bem 

consistente uma conversa sobre xenofobia e segregação. Ao ver as principais batalhas no 

filme sempre se baseia em indivíduos opostos os quais têm medo um do outro, isso é 

 

 
54 Cena da utilização de um osso como ferramenta por um primata no filme 2001 Uma Odisseia no Espaço (1991) de 

Stanley Kubrick – imagem disponível em: http://sublimeirrealidade.blogspot.com.br/2012/11/2001-uma-odisseia-no- 

espaco.html Acessado em 26/08/2017 

http://sublimeirrealidade.blogspot.com.br/2012/11/2001-uma-odisseia-no-espaco.html
http://sublimeirrealidade.blogspot.com.br/2012/11/2001-uma-odisseia-no-espaco.html
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perceptível em confrontos entre macacos e humanos e também entre dois grupos distintos 

de homens, os que conseguem falar e os que por motivo de um vírus, perdem essa 

capacidade. 

Ainda se tratando de xenofobismo e segregação Reeves foi inteligente ao ponto 

dar destaque ao muro em que o capitão do exército humano estava forçando os macacos 

construírem, para se proteger do ataque estrangeiro e justamente isso se confunde com o 

cenário da política mundial em que o mais recente presidente dos Estados Unidos da 

América, afirmou que iria construí um paredão na fronteira com o México para separar 

os latinos dos norte-americanos. 

Porém, conceito de murar um local para tentar uma divisão não é recente e 

exemplo disso é o antigo muro de Berlim, derrubado em 1989, como representação do 

final da Guerra Fria, que defendiam o capitalismo e comunismo. 

Trazendo como outra referência tanto histórica quando do cinema, Reeves, mostra 

a tortura que os macacos sofriam dentro de um campo de concentração, onde não havia 

quase comida ou água e eram obrigados a trabalharem construindo o muro do exército 

americano. Claramente citando o período do holocausto na 2ª Guerra Mundial em que 

judeus, negros, homossexuais, ou qualquer um que não fosse considerado da raça ariana, 

tiveram sentenças desde trabalho escravo até à morte. 

Figura55
 

 
Ainda no âmbito desse 

período histórico, o filme traz 

uma cena repleta de simbologia. 

O momento em que uma menina 

que havia sido encontrada pelo 

grupo de César, consegue entrar 

no campo de concentração e 

alimentar    e    dar    água    aos 

macacos aprisionados juntos com o protagonista, que passavam fome e sede. Essa 

personagem entra nesse momento como personificação da esperança, trazendo essa 

mesma significação de um filme italiano dirigido por Roberto Benigni: A vida é Bela 

 

55 Cena do filme A Vida é Bela (1999) direção de Roberto Benigni – imagem disponível em 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-64439/ Acessado em 26/08/2017 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-64439/
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(1999), em que um homem judeu aprisionado junto ao seu filho, cria um jogo para que 

seu filho não sofresse dentro do campo de concentração e isso manteve a obstinação e 

esperança de continuar vivendo e protegendo o seu filho. 

Conclusão 

 
Em Planeta dos Macacos, Reeves, traz muitas discussões além de um enredo 

apenas de ficção científica, com referências tanto históricas quanto de ambiente político 

atual, co um enredo direcionado de tal forma a apresentar entretenimento e crítica. 

O enredo do filmo foi construído de forma a representar questões atuais e 

históricas de forma metafórica ao mostrar o sofrimento de seus personagens e sua jornada 

na busca de sua identidade. Na atualidade há inúmeros grupo sociais que estão na mesma 

direção. 
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Taylor Alison Swift é uma compositora e cantora norte-americana. Considerada 

uma das mais populares da atualidade, é conhecida por suas canções com narrativas sobre 

sua vida pessoal, principalmente no âmbito amoroso. Durante a premiação MTV Video 

Music Awards (VMA), do dia 27 de agosto de 2017, a estrela lança o clipe de sua mais 

nova música, Look What You Make Me Do, dando início assim a uma nova fase artística 

em sua carreira, acompanhando seu álbum Reputation, com estreia prevista para 10 de 

novembro desse ano. 

A obra como um todo é baseada em signos. Alguns de fácil identificação e outros 

necessitando de um grau maior de conhecimento das ocorrências ao longo dos últimos 

dez anos de carreira da cantora. Todavia, a produção encaixa-se perfeitamente na 

definição de Aurélio Agostinho de signo “(...) é, portanto, uma coisa que, além da 

impressão que produz nos sentidos, faz com que outra coisa venha à mente como 

consequência dele. (NÖTH e SANTAELLA, 2017)”. 

Para melhor compreensão das referências ao decorrer do clipe, partimos de 

determinados pontos chaves, constatações acerca da carreira e vida pessoal de Taylor. 

Em 2009, a cantora passou por uma situação delicada ao ser interrompida por Kanye West 

enquanto discursava no MTV Video Music Awards após ser premiada. O rapper foi ao 

palco pois achava injusta a premiação de Taylor, já que para ele a cantora Beyoncé era a 

melhor de todos os tempos. Após isso, ambos não se manifestaram sobre o assunto, 

mostrando certo “movimento de paz”. Paralelamente, Taylor participou de outra confusão 

no mundo da música pop, desta vez com sua ex-amiga e também cantora, Katy Perry. O 

ocorrido entre as duas gira em torno de três dançarinos de Taylor, que a abandonaram no 

meio de sua turnê de 2013 para participar da turnê de Katy – o que resultou na música 

Bad Blood, feita por Swift, contendo como início a seguinte passagem em tradução livre: 

“Porque, meu bem, agora nós temos uma rixa/Você sabe, isso costumava ser um amor 

louco/Então dê uma olhada no que você fez/Porque, meu bem, agora nós temos uma rixa”. 

Já no ano passado, Kanye ressurge citando Taylor em sua música "Famous", com a letra 

também em tradução livre: "Acho que eu e a Taylor deveríamos transar/Eu fiz aquela 

mailto:vitÃƒÂ³ria.kr@gmail.com
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vadia ficar famosa”. Como se a letra já não fosse suficiente para causar grande alvoroço 

na mídia, o debate foi intensificado quando a esposa de Kanye, Kim Kardashian, 

compartilha um vídeo contendo a aprovação de Taylor sobre a música do rapper, 

contradizendo a posição da própria cantora norte-americana. Assim, com um vídeo e uma 

manifestação na rede social Twitter, Kim deu início ao que é conhecido como movimento 

das cobras, refletindo na utilização do emoji de cobra (🐍), com a conotação negativa, 

aos montes, nas redes sociais de Taylor. Ponto este crucial se voltarmos ao centro da 

análise, já que Taylor apropriou-se do símbolo para divulgação de sua nova música Look 

What You Make Me Do, transformando algo que foi criado para constrangê-la em motivo 

de orgulho. Em paralelo a isto, também podemos observar a vida amorosa de Taylor, 

considerada grande pauta para suas canções. Com oito grandes nomes na sua lista de ex- 

namorados, a cantora é facilmente julgada como alguém que se apaixona rapidamente. 

Assim, partindo então do videoclipe de fato, em função de sua ordem apresentada 

e não das referências em si, os primeiros dez segundos já trazem a primeira menção de 

Taylor a ela mesma. Na panorâmica do alto do cemitério de onde o clipe parte, as lápides 

formam as iniciais da cantora, TS. Já na lápide principal, a mensagem “aqui jaz a 

reputação da Taylor Swift”. Com isso a cantora explicita o seu enorme desejo por um 

novo começo, a “morte” da antiga Taylor que traz à tona todas as polêmicas que se 

envolveu, mostrando-se disposta a enfrentar a mídia e todos aqueles que foram contra ela 

de maneira direta e indireta. A ideia é simbolizar que o passado está enterrado, 

definitivamente encerrado. 

 

Imagem 1 do clipe: lápides vistas de cima, formando as iniciais de Taylor Swift 
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Imagem 2 do clipe: lápide da reputação de Taylor Swift 
 

 

 

Em sequência a nova Taylor encontra-se na banheira, rodeada de diamantes. Aqui 

a cantora faz referência a uma fase conturbada de sua vida no ano de 2015, em que chegou 

a declarar que a mídia a pinta como alguém que manipularia os homens e em seguida 

chora em uma banheira de pérolas. Dentro da banheira de Taylor, também há uma nota 

de um dólar. Essa citação, no entanto, é referente à ação movida contra um ex-radialista 

condenado por assediar a cantora em 2013. Ela pediu apenas um dólar caso saísse 

vencedora do processo. 

57 
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Imagem 3 do clipe: Taylor em uma banheira de diamantes, com um único dólar 

entre as pedras 

 

 
A cantora acaba usando muitas joias de cobra ao longo do vídeo, fazendo menção 

a todos que já a apelidaram do animal, principalmente Kim Kardashian. Nas colunas e 

braços do trono da sala de Taylor é possível ler em latim a frase “Até tu, Brutus?”, 

conhecida historicamente para se referir a uma traição, algo inesperado e negativo por 

parte de pessoas de confiança. Em seguida, é servido chá a cantora, que em inglês é uma 

referência a fofoca, claramente uma citação ao sentimento de traição de Taylor por parte 

de Katy Perry. 

 

 

Imagem 4 do clipe: cobras servindo chá para Taylor. A palavra chá – tea – é 

usada em inglês como sinônimo de “verdade/fofoca”. “Servir o chá” é uma expressão 

para “jogar a real” 



956  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

58 

 

 

Imagem 5 do clipe: braço do trono com os dizeres em latim “até tu, Bruthus?” e 

anéis de cobra, usados por Taylor na cena 

 
 

Em sequência temos o acidente de carro. Outro ponto em que a referência 

é novamente a Katy Perry, já que a caracterização é uma citação à cantora de “Roar”. Ao 

fim da cena, o acidente é apenas um motivo para que Taylor seja fotografada por 

paparazzis, estes que focam em um troféu do prêmio Grammy, na mão da cantora. Além 

disso também há a presença no carro de um guepardo, usando um pingente com o número 

13 – conhecido por ser símbolo de sorte de Taylor, mas também é a quantidade de 

nomeações de Katy na premiação. 
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Imagem 6 do clipe: Taylor após o acidente de carro encenado no clipe, 

segurando o prêmio Grammy 

Já em outra cena, a cantora aparece assaltando uma empresa chamada Stream Co., 

símbolo claro para mencionar à briga que enfrentou em 2015 com plataformas de 

streaming - que segundo ela não pagavam suficientemente produtores e compositores. Ao 

mesmo tempo, Taylor traz em sua vestimenta a citação "Blind For Love" (cega para o 

amor), uma referência ao estereótipo de que ela se apaixonaria por todo homem famoso 

que conhece. 

60 
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Imagem 7 do clipe: Taylor e sua “gangue” após assaltarem a Stream Co.; a 

cantora utiliza um vestido com os dizeres em inglês para “cega por amor” 

 
 

Dando continuidade, Taylor se coloca no comando de um exército de mulheres 

plastificadas. Nesta situação, o esquadrão padronizado trata-se uma crítica à imprensa, 

que rotulou as amigas da cantora como sem personalidade. 

61 

Imagem 8 do clipe: esquadrão de mulheres plastificadas 

 
Já sala dos candelabros, diversos símbolos são usados de uma só vez. 

Primeiramente Taylor faz uma referência a Olivia Newton-John, cantora que também foi 

atacada pela mídia no auge de sua carreira, e em decorrência lançou uma música e clipe 

tratando do caso, “The Rumour”, assim como Taylor. Há uma grande aproximação física 

de Taylor e de Olivia neste momento. 
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Imagem 9 do clipe (à esquerda) e imagem 10 (à direita): Taylor em comparação 

física à cantora Olivia Newton-John 

 
 

Ainda pertencendo ao mesmo cenário, todos os dançarinos ao redor de Taylor 

vestem camisas com o escrito "I ❤️ TS", exatamente como a que Tom Hiddleston – um 

dos ex-namorados da cantora - foi visto usando no ano passado. 

  63 

Imagem 11 do clipe (à esquerda) e imagem 12 (à direita): camisas usadas pelos 

dançarinos de Taylor, em comparação a usada por Tom Hiddleston (ex-namorado da 

cantora) 
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Não coincidentemente, Taylor usa o momento para continuar suas referências a 

seu lado amoroso. Pode ser observada a quantidade de dançarinos presentes, oito, como 

uma citação aos ex-namorados da cantora - Joe Jonas, Taylor Lautner, John Mayer, Jake 

Gyllenhaal, Conor Kennedy, Harry Styles, Calvin Harris e Tom Hiddleston. 
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Imagem 13 do clipe: Taylor e oito dançarinos, fazendo referência aos 8 ex- 

namorados da cantora 

 

 
 

No ápice do videoclipe, há uma pirâmide de Taylors. As versões de suas antigas 

produções mais icônicas são colocadas lutando para chegar ao topo, em que a nova versão 

da cantora se encontra. Além disso, essa em destaque utiliza uma vestimenta em que estão 

presentes as letras “REP”, abreviação de “Reputation”, o título do seu novo álbum. Assim 

como, entre as demais referências de vestimenta da cena, destaca-se aquela que utiliza 

blusa semelhante a Taylor no clipe de "You Belong With Me", porém numa versão 

contendo os nomes dos melhores amigos da cantora. 
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Imagem 14 do clipe: uma pirâmide de Taylor’s, em que todas tentam alcançar a 

versão atual 

 
Para finalizar a produção, é utilizado um diálogo feito entre 15 versões da própria 

Taylor. O número não escolhido ao acaso é uma menção a quantidade de faixas presentes 

no novo álbum da cantora, quinze. Segue abaixo o diálogo: 

– Gente! (diz a Taylor do clipe de “You Belong With Me”) 

 
– Pare de fazer essa cara de surpresa, é tão irritante (diz Taylor-zumbi) 

 
– Sim! Você não pode ficar surpresa o tempo todo (diz Taylor do clipe de “Shake 

it Off”) 

– Qual a dessa vadia? (diz Taylor da cena dos candelabros) 

 
– Não me chame assim (Taylor-zumbi) 

 
– Gente! (com sotaque do interior, diz Taylor de “Teardrops On My Guitar”) 

 
– Ah, pare de fingir que você é legal. Você é tão falsa (diz Taylor da era “Red”) 

 
– Lá vai ela, bancando a vítima de novo (diz Taylor-motoqueira) 

 
– O que você está fazendo? (diz a Taylor do Met Gala) 

 
– Conseguindo provas. Vou editar isso depois! (diz a Taylor do acidente, em 

referência a Kim) 
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– Eu gostaria de ser excluída desta narrativa (diz Taylor do VMA 2009, frase 

usada pela cantora após o caso da música Famous) 

– Cala a boca (o restante) 
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Imagem 15 do clipe: quinze versões da cantora durante o diálogo final do clipe. 

Ao fundo, o nome do novo álbum da mesma, Reputation 
 

 

 

Levando em consideração que dentro de vinte e quatro horas Taylor Swift quebrou 

o recorde de melhor estreia da era digital passando “Hello”, da Adele, e logo em sequência 

bateu também o maior número de visualizações em 24 horas, cargo antes ocupado por 

PSY e o clipe “Gentleman”, não se nega a relevância dessa produção audiovisual. Com 

grandiosa simbologia, Taylor demonstrou de forma prática que na era da comunicação 

não há como deixar de lado o estudo de signos para compreender melhor produções 

artísticas atuais. 
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1. Introdução 

De acordo com o documentário, a corporação é uma grande empresa com a 

finalidade principal de adquirir lucro, sempre o maior possível e, consequentemente, 

enriquecer seus acionistas. Independente de qual método utilize, sempre estará em busca 

de explorar a sociedade em geral. A corporação teve início na Era Industrial, 1712, com 

a máquina a vapor que visava o aumento da produtividade: eram grupos licenciados pelo 

Estado para a realização de uma única tarefa, apresentando regras rígidas, servir o bem 

público – tanto na lei como na cultura. 

Após a Guerra Civil e a Revolução Industrial, o governo americano estabeleceu a 

14ª emenda que tinha por objetivo proteger os negros libertos. Entretanto, tal emenda foi 

utilizada pelas grandes corporações para outros fins, tornando-as pessoas jurídicas, e 

adquirindo direitos de uma pessoa comum. No entanto, elas podem ser classificadas como 

pessoas especiais, haja vista não possuírem uma consciência moral, como o Barão inglês 

Thuilow disse “Eles não têm alma a salvar e nem corpo a ser preso”. 

Data-se 1940 como o início de uma Nova Era: a Era da habilidade de sintetizar e 

criar novos produtos químicos como tecidos, escovas de dente, pneus, inseticidas e 

cosméticos. Entretanto, alguns desses produtos podiam causar problemas como o câncer 

e efeitos tóxicos. Torna-se, assim, evidente o descaso da empresa com a segurança alheia. 

Acrescenta-se a isso, o mal causado aos animais e a toda a sua cadeia que saem de seu 

habitat natural e são submetidos a experiências. Para este assunto, relata-se o caso das 

vacas leiteiras nos EUA que ao visar o aumento da produtividade, a qualquer custo, 

utilizaram produtos químicos que causaram mastite e o uso de antibióticos que, 

consequentemente, foram repassados ao leite. 

É importante salientar que foi a partir da época de Roosevelt que as corporações 

passaram a ser globais, e foi quando o governo deixou de ter poder sobre elas. Por conta 

disso, tais corporações passaram a ditar o que é socialmente responsável e o que não é 

mailto:fernandabertani20@gmail.com
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correto. Assim, as corporações passam a ter todo o controle da sociedade, filtrando e 

manipulando as informações que chegam aos indivíduos a partir dos seus interesses. 

Assim, o documentário expõe diversas atrocidades cometidas pelas grandes 

corporações e como estas passaram a ter um comportamento mais agressivo ao longo dos 

anos, manipulando os desejos das pessoas. Torna-se, desta forma, evidente a evolução do 

marketing, em que as grandes empresas utilizam a vulnerabilidade das crianças, através 

das mídias, para pressionar seus pais no momento do consumo, impondo uma filosofia 

de futilidades e modismos. 

Por fim, o documentário realiza uma análise em que acredita que a primeira 

Revolução Industrial foi um erro, já que é insustentável, tornando-se necessário partir 

para outra Revolução Industrial que não faça o mal e seja correta. Acrescenta-se a isso a 

ideia de mudar o governo a partir da reflexão, indignação e rebelião do povo. Apesar 

disso, as grandes corporações investem na divulgação de ideias contrárias a ela mesma, 

visando o lucro. Isso porque, acreditam ter manipulado muito bem as mentes das pessoas 

tornando-as incapazes de alterar tal situação. 

2. Desenvolvimento 

 

 
2.1 Marketing e Inteligência Competitiva X Ética do Mercado 

 

 
Ao longo dos anos, as corporações passaram a ter um comportamento mais 

agressivo, manipulando os desejos das pessoas. Neste ponto, o documentário põe em 

pauta e evolução do marketing e as empresas que utilizam a vulnerabilidade das crianças 

para pressionar os pais no momento da compra. Segundo o documentário, faz-se isso 

através da propaganda que não se resume ao produto e sim ao estilo de vida, tornando as 

marcas um meio de exclusão social e impondo uma cultura de futilidades e modismos. 

Desta forma, o homem passa por um processo de coisificação, tornando-se uma 

propaganda ambulante. 

 

Desde o final de 1991, com a extinção da antiga União Soviética, o capitalismo 

reina como sistema econômico. Diante disso, os variados ramos industriais pesquisam e 

desenvolvem novas formas e produtos que atinjam os mais variados nichos de mercado. 

Esse alcance, contudo, é preocupante quando se analisa a publicidade voltada às crianças 
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em contraponto à capacidade de absorção crítica das propagandas por parte desse público- 

alvo. 

 

Faz-se preciso, portanto, que ressaltem as intenções das grandes empresas de 

comércio: o lucro é, sobretudo, ditador das regras morais e decisivo na escolha das 

técnicas publicitárias. Para Marx, por exemplo, o capital influencia, através do acúmulo 

de riquezas, os padrões que decidem a integração de um indivíduo no meio em que ele se 

insere - nesse caso, possuir determinados produtos é chave de aceitação social, 

principalmente entre crianças de cuja inocência se aproveita ao inferir importâncias na 

aquisição. 

 

Desta forma, visando estimular e manter a ética do mercado, empresas como 

Hasbro, Mattel e Estrela, por exemplo, devem se atentar a forma como fazem as suas 

propagandas e elaboram os seus planos de marketing, visto que os órgãos de ativismo em 

proteção à criança utilizam-se do Estatuto da Criança e do Adolescente para defender os 

direitos legítimos da não-ludibriação, detidos por indivíduos em processo de formação 

ética. 

 

2.2 O poder das marcas e seu grau de interação com o consumidor 

/ experiência 

Segundo o documentário, em 1994, começaram a surgir indagações sobre o meio 

ambiente e formas de se produzir de maneira sustentável. As corporações, buscando 

responder a esses questionamentos, desenvolveram uma nova mentalidade, um novo 

paradigma. Este pode ser ilustrado com a seguinte frase: “A menos que fabricando tapetes 

de modo sustentável não teremos espaço em um mundo sustentável, mas ninguém estará 

fazendo produtos de modo não sustentável.” 

 

 
Ou seja, as grandes corporações buscam manter a imagem de empresa 

sustentável e de uma empresa que se importa com os questionamentos e preocupações da 

sociedade. No entanto, é evidente o descaso com a segurança alheia e com a população 

em geral. 
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Neste contexto, é possível destacar o caso recente da Operação Carne Fraca 

realizada pela Polícia Federal Brasileira que não só deflagrou o suposto esquema de 

corrupção entre frigoríficos e fiscais agropecuários do Ministério da Agricultura, como 

colocou em cheque a qualidade dos produtos vendidos por duas grandes empresas 

brasileiras do setor de carnes: JBS, dona das marcas Friboi Seara e Big Frango, e a BRF, 

dona da Sadia e Perdigão. Segundo a PF, as grandes empresas estavam utilizando carne 

estragada – maquiada com ácido ascórbico - para a composição de salsichas e linguiças, 

além da reembalagem de produtos vencidos. 

No entanto, este é apenas 01 (um) caso investigado que foi exposto na mídia de 

massa. Inúmeras outras formas de corrupção existem e são encobertas por grandes 

esquemas – entre as grandes corporações - que dificultam a investigação e o 

conhecimento por parte da população. Corroborando com esta afirmação, o 

documentário ressalta a ação das corporações de abastecer e financiar conflitos e guerras, 

com o intuito de alcançarem oportunidades nos negócios – aumento do petróleo e 

aumento do ouro - a partir de desastres como no caso 11 de setembro. 

Assim, torna-se evidente que as grandes corporações mantêm a finalidade 

principal de adquirir lucro, sendo sempre o maior possível e independente dos métodos 

que utilize para alcançá-lo. 

2.3 Transparência nas empresas e relação do poder público com o 

privado 

 
 

O documentário ressalta a importância da 14ª emenda para as corporações, 

estabelecida pelo governo americano após a Guerra Civil e a Revolução Industrial, que 

tinha por objetivo proteger os negros libertos. Isso porque, tal emenda foi utilizada pelas 

grandes corporações para outros fins, tornando-as pessoas jurídicas, e adquirindo direitos 

de uma pessoa comum. No entanto, elas podem ser classificadas como pessoas especiais, 

haja vista não possuírem uma consciência moral a zelar. 

Neste ponto, a corporação é comparada a vários animais e suas características, 

dentre eles, o tubarão que é considerado uma máquina assassina, assim como a 

corporação, uma máquina exterminalizadora. Para a redução dos seus custos, a empresa 

se instala em países pobres, com mão de obra barata – utilizando mão de obra infantil - e 

leis ambientais frágeis, iludindo esses países de que o lucro permanecerá em seus 
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territórios. Destaca-se ainda que com o tempo esses países recebem um grande número 

de industrias gerando, assim, concorrência. Por conta disso, os trabalhadores, com mais 

opções de trabalho, tornam-se mais exigentes. Sendo assim, as corporações partem para 

outros países mais pobres. 

Com o passar dos anos, as corporações passaram a ser globais e o governo 

deixou de ter poder sobre elas. Assim, tais corporações passaram a ditar o que é 

socialmente responsável e o que não é correto. Neste contexto, a corporação busca 

conquistar a confiança do povo, mostrando se importar com o clima e a poluição – 

preocupações da população – com a finalidade de se tornar a corporação preferida. 

Contudo, simultaneamente, as corporações agem de maneira contrária a imagem que 

transmitem como é o caso da Wendy Diaz, com grande repercussão na mídia americana, 

sobre trabalho infantil e desumano. 

Aqui, é possível fazer uma relação com o caso da rede espalhola Zara, acusada em 

2011 de manter o trabalho escravo em sua cadeia de produção de roupas e acessórios. Na 

época, a Zara foi autuada por manter 15 trabalhadores bolivianos e peruanos em condição 

análoga à de escravo na atividade de costura. As oficinas subcontratadas pela marca 

receberam 52 autos de infração. Entre as irregularidades, foram constatadas jornada de 

trabalho excessiva, servidão por dívida e situação precária de higiene. No entanto, ao 

invés de solucionar o problema e se adequar a lei, a empresa utilizou as informações da 

auditoria para excluir imigrantes da produção e alterar suas cadeias produtivas para outros 

estados, como Santa Catarina, além de continuar a cometer infrações à lei trabalhista. 

Assim, é notável que as corporações obtém todo o controle da sociedade, uma vez 

que filtram e manipulam as informações que chegam aos indivíduos a partir dos seus 

interesses. Outro lado obscuro das corporações, ressaltado no documentário, decorre do 

fato delas terem colaborado com o desenvolvimento do fascismo na Europa, mesmo que 

indiretamente, como o caso relatado da empresa IBM – responsável por facilitar o 

planilhamento nos campos de concentração na Alemanha Nazista. Outro caso reportado 

foi o da Coca-cola que inventaram a Fanta Laranja para os alemães com a finalidade de 

manter seus lucros. 

É necessário, portanto, que o governo analise e responsabilize as grandes 

empresas por esses atos, que podem ser evitados. Já que o Estado, amparado pela lei, tem 
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poder para tal ação. Entretanto, por muito tempo, algumas corporações limitaram a 

democracia nos EUA e no mundo. 

 

 
2.4 Economia, corporações e corrupção 

Outro fator relevante a ser citado é a questão da biosfera, que também sofre com 

o processo: devastação florestal, emissão de CO2, lixo nuclear e poluição. Na busca por 

frear todos esses acontecimentos são geradas multas para as corporações que são julgadas 

culpadas. No entanto, na maioria das vezes, as organizações optam por pagá-las do que 

seguir os critérios estabelecidos. Assim, torna-se mais uma decisão comercial, visando 

maior lucro possível. Neste contexto, é possível mencionar o caso da empresa Monsanto 

que possui um caixa somente para pagamento de indenizações, justamente por já saber 

que não está cumprindo a lei e será considerada culpada. 

Corroborando com este contexto, é possível citar o acidente provocado pelo 

rompimento de uma barragem da mineradora Samarco, que é controlada pela Vale, a 

maior mineradora do Brasil, e pela australiana BHP, a maior do mundo. Esse 

rompimento, causado pela falha no sistema de drenagem do reservatório e no  

alteamento da barragem, resultou em um tsunami de lama que devastou ao menos três 

municípios mineiros e alcançou o estado do Espírito Santo. Após aproximadamente um 

ano do desastre, com a multa de R$112 milhões, a Samarco criou a Fundação Renova 

com o objetivo é ressarcir os atingidos pelos danos provocados. Tal ação demonstra o intuito 

da empresa de zelar com a sua imagem e demonstrar preocupação para com a população 

atingida pela tragédia. 

Em contra partida, mesmo descumprindo leis nacionais, nem todas as empresas 

pagam as indenizações destinadas a elas. Segundo os dados que constam em um relatório 

do órgão que é entregue ao Tribunal de Contas da União (TCU) anualmente, entre 

janeiro 2011 e setembro de 2015, foram aplicados 16,5 bilhões de reais em punições a 

empresas que não cumpriram com a lei como, por exemplo, empresas que emitiram 

gases poluidores acima do limite aceitável, petroleiras responsáveis por derramamento 

de óleo no mar ou madeireiras que desmataram áreas proibidas, entre outros. Desse 

valor, apenas 494,2 milhões acabaram sendo efetivamente pagos pelas empresas 

infratoras. 

http://brasil.elpais.com/tag/tcu_tribunal_contas_uniao/a/
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Dentro desta realidade, um CEO, não possui todo o poder que aparenta. Isso 

porque, em suas tomadas de decisões, muitas vezes, é subordinado ao sistema voltado ao 

capitalismo moderno, que visa o lucro a qualquer custo. A corporação não é uma pessoa 

– não possuindo responsabilidades morais - mas as decisões, tomadas pelas pessoas que 

a gerenciam são, na maioria das vezes, exterminadoras. 

2.5 Mídias Socias e Empoderamento do consumidor 

Antes as marcas eram entidades que detinham todo o controle em torno de sua 

imagem e reputação, ou seja, eram formadoras de opinião unilaterais. Entretanto, com a 

chegada das mídias sociais e a possibilidade do usuário/consumidor ser emissor de 

conteúdo, alterou-se a estrutura da comunicação que passou ser multidirecional. Isso 

representou para as empresas, o término da era em que as informações eram controladas 

e o início da era em que as informações são influenciadas, visto que não se pode controlar 

o que os indivíduos dizem sobre a marca, mas se pode tentar convencê-los. 

Assim, as redes sociais, que antes tinham como única finalidade o entretenimento 

para jovens, estão alterando essa percepção e sendo cada vez mais utilizadas pelas 

empresas como ferramenta de relacionamento com os seus clientes. Terra (2011), em seu 

livro “Mídias Sociais, e agora?” cita Don Peppers, um dos maiores especialistas em 

Customer Relationship Management (CRM), que reforça a necessidade de entender a 

evolução das redes e como se comportam as pessoas com mais poder de influência: os 

influenciadores on-line, também chamados de usuário-mídia. Isso porque, os formadores 

ou influenciadores on-line se destacam em blogs e nas mídias sociais e são capazes de 

influenciar opiniões de outros usuários que buscam por uma fonte pessoal de confiança, 

por não estarem sendo convencidos pela propaganda em veículos tradicionais de 

comunicação. 

Desta maneira, cabe às empresas influenciar, convencer e conquistar os usuários 

comuns e, principalmente os usuários-mídia, – que detém o poder de influenciar outros 

indivíduos – através da informação. Além disso, a empresa pode se associar aos usuários- 

mídia que se alinham com o nicho de mercado que a empresa tem interesse. Esta pode ser 

considerada uma estratégia mais eficaz do que apenas conquistar os usuário-mídia, pois 

o torna um porta-voz da marca. 

As empresas, portanto, passaram a fazer parte das mídias sociais, porém é 

necessária uma mudança de paradigmas de seus modelos antigos de negócios e 
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publicidade para se adaptarem as novas demandas e o impacto causado pelas mídias 

sociais. Além disso, torna-se indispensável conhecer e mensurar o poder de influência 

dos formadores de opinião on-line – usuário-mídia – e quanto estes interferem nas 

decisões de compra ou de simpatia e má impressão das organizações. Além disso, é 

imprescindível tratar a questão da credibilidade na relação empresa-pessoa e pessoa- 

pessoa. 

Desta forma, o consumidor contemporâneo passou a ter mais acesso à 

informação e inúmeras possibilidades de escolha no momento da compra, sendo assim, 

tornou-se mais exigente e mais crítico. Por conta disso, as grandes empresas devem 

atentar-se as suas ações e valores, uma vez que há a possibilidade de grandes descobertas 

virem à tona, assim como a operação Carne Fraca, já citada anteriormente. 

3. Considerações finais 

Como estudante de Publicidade e Propaganda, acredito que o documentário me 

chamou a atenção no momento em que aborda a evolução do marketing, sob o viés de 

que as grandes empresas utilizam a vulnerabilidade das crianças, através das mídias, para 

pressionar seus pais no momento do consumo, impondo uma filosofia de futilidades e 

modismos. 

Acredito que com o advento do meio técnico-científico, as crianças são inseridas 

de maneira cada vez mais precoce no sistema capitalista e tem contato rápido com os 

comportamentos consumistas. Desta forma, o correto seria adequar os "consumidores do 

futuro" a essa realidade, e não apenas almejar o lucro – como as grandes corporações 

fazem - é preciso prepará-los para absorver os bombardeios de informações. Portanto, 

acredito que a questão da publicidade infantil exige medidas concretas, e não um belo 

discurso. E faz-se imprescindível, nesse sentido, uma postura ativa do governo em relação 

à regulamentação da propaganda infantil, através da criação de leis de combate aos 

comerciais apelativos para as crianças. Isso porque, essa atitude não será tomada pelas 

grandes corporações – vide os casos ressaltados no documentário. 

Como pessoa física e parte integrante da sociedade, acredito que o documentário 

me chamou a atenção à medida que analisa as grandes corporações sob valores éticos e 

morais, atribuindo-lhes características psicológicas, como se fossem pessoas. No entanto, 

caso a corporação fosse realmente uma pessoa, poderia ser considerada uma psicopata, 

uma vez que é insensível para com os sentimentos e com a segurança de outras pessoas. 
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Além disso, a corporação é incapaz de considerar-se culpada e seguir regras impostas a 

ela, tendo um comportamento contínuo de mentir para conquistar o maior lucro. No 

entanto, a imagem transmitida por essas grandes empresas é contrária à realidade e, por 

conta disso, a grande maioria da população as enxergam como pessoas comuns, amando- 

as ou odiando-as. 

Desta forma, as grandes corporações continuam controlando a sociedade, filtrando 

e manipulando as informações que chegam aos indivíduos a partir dos seus interesses – e 

como parte integrante da sociedade, esse foi o fator que mais me amedrontou. 
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Introdução 

Esta resenha tem por objetivo analisar os principais pontos e casos contidos no 

documentário canadense “The Corporation”, de 2003, produzido e co-dirigido por Mark 

Achbar, e liga-los com acontecimentos mais recentes. 

De maneira geral, o documentário relata como a soberania de grandes 

corporações, suas influências e ações repercutem na sociedade como um todo e na vida 

das pessoas. 

Trazendo entrevistas com mais de 30 pessoas com diferentes pontos de vista, 

conta casos absurdos de ações que empresas tiveram sem ter como base a ética e a moral, 

sem preocupação alguma com seu cliente: o ser humano e com o meio ambiente. 

Quase que imperceptivelmente, as corporações não só estão presentes em 

praticamente tudo o que fazemos, consumimos, mas também – e talvez principalmente- 

manipulam tudo o que nos cerca. Não apenas a mídia, a propaganda, os produtos que 

consumimos, mas também nosso comportamento e nosso governo. 

“The Corporation” 

“A Corporação” trata de mostrar como o capitalismo excessivo e a enorme ânsia 

por dinheiro das grandes corporações pode destruir o planeta e a sociedade. O 

documentário relata casos que ilustram o poder que grandes empresas possuem sobre a 

população (com o que comemos, o que vestimos, o que assistimos, como nos 

comportamos ou não) e até mesmo mais poder que o governo, muitas vezes até 

controlando-o. 

Em alguns casos mais chocantes, mostram que na busca pelo lucro, não há 

preocupação alguma com o bem-estar e a saúde da população ou com o meio ambiente, 

com o planeta que esses grandes empresários deixarão às suas futuras gerações. Algumas 

mailto:santos.lais09@gmail.com
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situações que retrairiam o lucro das corporações são resolvidas de forma repugnante, 

como exploração de funcionários, trabalho infantil, produtos cancerígenos que são 

vendidos à população sem culpa alguma, drogas desnecessariamente administradas em 

animais que causavam dor e doenças nos mesmos, salários miseráveis, e muitas outras 

mais. 

De acordo com o dicionário, corporação significa “Conjunto de pessoas com 

afinidades, notadamente profissionais ou ideológicas, que se unem ou organizam com 

vista a interesses comuns. ”, e se há algo que temos certeza após assistir o documentário 

”The Corporation” é que esses ditos “interesses comuns” claramente dizem respeito aos 

interesses das corporações e de seus acionistas, ou seja, o lucro a qualquer custo. 

Esse é um método que se dá desde a Era Industrial e permanece até hoje: a troca 

de valores. Por que nós agregamos tanto valor às grandes empresas sabendo que elas nos 

influenciam, nos manipulam e, sem dúvida alguma, nos prejudicam? O que conduz o 

documentário são as diversas entrevistas com alguns críticos desse sistema, algumas 

pessoas que fazem ou já fizeram parte de corporações e jornalistas que investigaram 

alguns casos chocantes. 

Essas grandes empresas, através de um marketing muito bem planejado, manipula 

a sociedade de forma quase que imperceptível. Seja utilizando-se de celebridades para 

divulgar um produto, seja tornando a marca conhecida como tendo os melhores produtos 

ou serviços do mercado, ou, por exemplo, estudando como as crianças podem fazer seus 

pedidos serem mais efetivos aos seus pais. 

O fato é: o mundo corporativo é, com certeza, prejudicial à sociedade, fazendo 

com que a mesma perca seus valores, seus ideais, sua humanidade. O documentário não 

é contrário ao capitalismo, e sim a favor da restrição do poder que as grandes empresas 

têm de forma legal. 

Desenvolvendo uma reflexão dos pontos tratados no documentário com a 

realidade brasileira e fazendo o elo com marketing e inteligência competitiva em relação 

a ética – ou falta dela – no mercado, é possível utilizar dois dos casos relatados no 

documentário: o primeiro, da Monsanto e suas vacinas hormonais com o Posilac injetadas 

em vacas, que aumentavam a capacidade de produção de leite, porém ocasionavam 

problemas tanto para os animais quanto para os humanos consumidores de leite. 

Provocavam nas vacas, uma doença chamada mastite, uma infecção dolorosa nos úberes, 
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e para essas vacas doentes, eles davam antibióticos, consequentemente, as pessoas 

consumiam antibióticos através do leite e seus derivados, o que criava doenças e bactérias 

resistentes à antibióticos. Com isso, uma pessoa pega uma infecção e morre, pois, os 

antibióticos não fazem o efeito necessário. 

O segundo caso da Monsanto é o do herbicida tóxico Agente Laranja, usado pelo 

Exército Norte Americano para desflorestar algumas áreas do Vietnã. A exposição a esse 

produto causou nascimento de crianças defeituosas e milhares de casos de câncer tanto 

nos Vietnamitas quanto nos soldados americanos que serviam no sudeste asiático. A 

Monsanto jamais admitiu a culpa por nenhum desses casos, mesmo havendo documentos 

descobertos e que comprovam que a corporação tinha conhecimento dos efeitos colaterais 

que seus produtos causavam. 

Essa falta de ética nas grandes corporações não é novidade e definitivamente não 

são poucos os casos existentes. No Brasil, podemos relembrar o caso, ainda recente e 

ainda sem resolução, da empresa Samarco, em 2015, considerado o pior desastre 

ambiental da história do país. Por completa negligência da empresa, houve o rompimento 

de duas barragens que controlavam resíduos de uma indústria mineradora, provocando o 

deslizamento de lama tóxica ao longo da cidade de Mariana e do Rio Doce, que corre por 

mais de 800km. A enxurrada de lama tóxica, contendo, no total, 60 milhões de metros 

cúbicos de resíduos, causou a morte de 19 pessoas, dizimou um vilarejo próximo à cidade 

de Bento Rodrigues e contaminou o Rio Doce até chegar ao Oceano Atlântico, matando 

praticamente todos os seres vivos nele. 

As rupturas nas barreiras foram causadas única e exclusivamente por negligência, 

porque a corporação colocou o lucro à frente da segurança, já que a Polícia Federal 

apontou que houve diversas falhas desde a construção do reservatório até a manutenção 

e controle das barragens. Além disso, desde 2014, consultores informaram a mineradora 

Samarco sobre riscos de rompimento nas barragens e a mesma não tomou nenhuma 

medida para conter possíveis desastres futuros, que realmente vieram a acontecer em 

2015. Mais investigações da Polícia Federal constataram que, ao longo dos anos, a 

mineradora vinha reduzindo os investimentos na área responsável pelo controle de 

estabilidade das estruturas que acumulam rejeitos de minério. 

As barragens estouraram em 5 de novembro de 2015, e apenas em agosto de 2016, 

a Samarco e suas controladoras (Vale e BHP Billiton) reconheceram que a ruptura do 
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reservatório aconteceu em uma obra aberta no topo de sua estrutura e só então, pediram 

desculpas pela tragédia ocorrida. 

Em junho de 2016, a Polícia Federal indiciou membros da Samarco, além de um 

engenheiro da VogBR e o gerente do complexo da Vale. Mesmo assim, em novembro, 

um ano após o desastre, o Ibama destacou em relatório, que a mineradora cumpriu apenas 

5% das recomendações recebidas após a tragédia. 

O processo contra a Samarco ainda está em andamento e mesmo com laudos 

comprovando que houve negligência, até hoje o caso não teve um desfecho e as famílias 

continuam sem receber indenizações para retomarem suas vidas. A tragédia não causou 

danos apenas à comunidade local, mas à sociedade em geral. 

Não é de hoje que todos sabemos o poder que as grandes marcas possuem 

sobre o comportamento das pessoas, a economia, política e tudo o mais. No documentário, 

temos como exemplo um acontecido relacionado à Coca-Cola, e em como várias 

empresas americanas apoiaram o regime Nazista e ajudaram a reconstruir a Alemanha. 

Digamos que não exista maior símbolo do consumismo norte-americano como a 

Coca-Cola. E justamente por isso, eles não conseguiriam se manter na Alemanha na época 

da Segunda Guerra Mundial. Como solução a esse problema, a marca criou a Fanta 

Laranja, para que continuasse a lucrar no país, enquanto a Guerra matava milhares, 

dizimava milhares de judeus e outros povos. Além disso, há também o caso da IBM, que, 

por muitos anos negou a “ajuda” aos nazistas, porém depois, foram descobertos e tiveram 

que admitir que fornecia ao Regime Nazista, cartões- perfurados que controlavam as 

informações dos presos nos campos de concentração. 

O narcisismo que as marcas têm faz com que esses empresários esqueçam 

completamente que valores, ética e respeito sequer existem. 

Essa sede por consumo, faz com que pessoas comuns também se esqueçam dessa 

falta de ética das corporações. Empresas como Nike, por exemplo, que também é citada 

no filme, vão para países pobres, onde os cidadãos estão passando fome e se passa por 

boa dizendo que geram empregos nesses ligares emergentes, porém, a verdade é que em 

suas fábricas explora os trabalhadores, com salários como $0,10 por hora, enquanto vende 

seus produtos por preços absurdos de altos. 
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Os consumidores fingem que não sabem dessas histórias. Citando um caso 

também recente, de 2013, onde foram resgatados dois bolivianos, em uma casa no Bom 

Retiro – São Paulo, produzindo roupas para a marca M. Officer. A casa não tinha 

condições de higiene e nem local para alimentação. O casal morava nesta casa com dois 

filhos e os quatro dividiam uma cama, tinham de pagar todas as despesas da casa, como 

água, telefone e luz, produtos de limpeza e de higiene sendo descontados por mês por 

esses gastos. E tudo isso recebendo apenas R$7 por cada peça que produziam. 

Mas quando vamos aos shoppings, ninguém lembra dessas questões, ficamos 

deslumbrados em comprar uma peça de roupa de uma marca de luxo, apenas por status, 

enquanto pessoas são escravizadas e abusadas para confeccionarem tais peças. É por esse 

motivo que as corporações continuam lucrando, porque os consumidores também fecham 

os olhos para tais acontecimentos, como se não os afetassem também e à sua sociedade. 

Outra história trazida pelo filme, foi a da falsificação dos resultados do Posilac, 

que contaminou a maior parte do leite no Estado da Flórida, como efeito de um hormônio 

bovino de crescimento, hormônio esse que, de acordo com cientistas da saúde canadenses, 

após analisarem a fundo, não cumpria as normas de segurança e podia ser absorvido pela 

carne, causando problemas de saúde nos humanos. 

A Monsanto tinha tanto poder sobre a sociedade em geral, que adulterou 

resultados para convencer os reguladores federais de que tal produto era seguro e poderia 

ser colocado no mercado. E conseguiram, pois, em seu relatório final publicado, 

simplesmente não continha a conclusão de que o hormônio poderia acarretar em 

implicações à saúde humana. 

Especificamente esse caso, podemos fazer a ligação com o histórico da petroleira 

Exxon Valdez que, alegava que não existia estudo adequado para saber se a queima dos 

combustíveis prejudicava o meio ambiente e que isso era apenas especulação por parte de 

empresários que não entendiam do negócio. Porém, desde a década de 60, a corporação 

já havia obtido resultados, através de diversos estudos e já sabia que a emissão de gases 

do petróleo prejudicava o meio ambiente. Apenas muitas décadas depois, sustentando 

essa declaração, quando não se podia mais negar, é que a Exxon admitiu que a queima de 

gases prejudica o planeta. 

Atualmente, não existe aplicação de imposto sobre as emissões de gases do efeito 

estufa na atmosfera, o que causa o aquecimento global. Há uma máquina, única no 
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mundo, utilizada pela Shell no Mar do Norte, que “enterra” no fundo do mar grande parte 

do CO2 emitido na queima dos gases, fazendo com que a produção de petróleo prejudique 

bem menos o meio ambiente. 

Por incrível que pareça, a Shell se posiciona a favor da aplicação de um imposto 

sobre a emissão de gases na produção do petróleo, pois assim, mais corporações 

petroleiras utilizariam esse aparelho, diminuindo o impacto negativo no meio ambiente. 

É fato que essas grandes corporações não chegariam onde estão se não houvesse 

uma certa parceria, uma relação do poder público com o privado. A falta de controle do 

governo, poder público, em relação às grandes corporações acarreta em que essas fazem 

os que bem entendem e saem impunes, como já dito, muitas vezes, através de 

“patrocínios”, as empresas muitas vezes controlam o próprio governo. 

Talvez o maior caso de suborno da história seja o da Odebrecht. A maior 

empreiteira da América Latina pagava propina a partidos, empresários e funcionários do 

governo de mais de 10 países em troca de favores e de vantagens em contratos em relação 

a seus concorrentes. 

Após investigações do Ministério Público Federal do Brasil, do Departamento de 

Justiça dos EUA e da Procuradoria-Geral da Suíça, descobriu-se um esquema bilionário 

que teve início em 2001, ainda no Governo de FHC. 

Para gerenciar o pagamento de propinas, a empresa tinha um departamento 

exclusivo para pagar os funcionários de governos, partidos e políticos. 

Como resultado, a empreiteira garantiu em contratos onde recebeu quase 2 bilhões 

de dólares, e isso apenas no Brasil. Em outros países como Angola, Argentina, Colômbia, 

República Dominicana, Equador, Guatemala, México, Moçambique, e vários outros, a 

Odebrecht também obteve lucro através de propina. 

É praticamente impossível pensar em relação do poder público com o privado 

sem fazer associação das corporações, economia, governo e corrupção. 

A crise econômica e financeira vivenciada no Brasil atualmente tem muito a ver 

com a corrupção descoberta no Governo. Como ponto principal podemos listar a Lava 

Jato, maior operação que o país já teve, que teve início em 2014 e até hoje não chegou ao 

fim. As investigações começaram com uma rede de doleiros que atuavam em diversos 

Estados do país e com isso descobriu-se um enorme esquema criminoso de corrupção que 



980  

dura mais de dez anos e inclui a maior estatal do país, a Petrobras e as maiores 

empreiteiras do país. 

De acordo com as investigações do Ministério Público, funcionários e diretores 

da estatal cobravam propina das empreiteiras para facilitar seus contratos, esses, que eram 

superfaturados para permitir o desvio de dinheiro da corporação para os beneficiários do 

esquema, que inclui também alguns partidos políticos. Até o momento, foram descobertos 

sendo participantes do esquema, além dos partidos, as empreiteiras e a Petrobras, doleiros, 

políticos e outros setores, que incluem corrupção em obras como os estádios para a Copa 

do Mundo do Brasil, em 2014, a usina nuclear Angra 3, as obras do metrô, entre outras. 

Claro que as investigações continuam, porém, podemos verificar que, apenas pelo 

poder que e4ssas grandes corporações possuem é que foi possibilitado esse esquema 

gigantesco que, a cada fase da Operação, só são descobertas mais podridões tanto das 

corporações quanto do Governo e seus representantes. 

O filme também trata sobre o perfil ético das empresas da área de comunicação. 

É mais do que claro que essas empresas têm o poder de influenciar através da propaganda, 

principalmente as crianças. Parece surreal a influência que um comercial de 30 segundos 

tem em causar quase que uma lavagem cerebral no público infantil. As crianças são 

influenciadas, porém os pais, principalmente, são manipulados pelos pedidos de seus 

filhos querendo os produtos que viram em comerciais na televisão. 

O caso relata o estudo que a Century City e a Lieberman Research Worldwide 

conduziram, em 1998, sobre a teimosia infantil. Mas não para auxiliar os pais a lidarem 

da melhor forma com a teimosia, e sim como fazer com que as crianças fossem mais 

efetivas em seus pedidos. 

Em 2015, no Brasil, a Duracell foi denunciada por direcionar uma propaganda ao 

público infantil menor de 12 anos. A campanha evidencia a importância de usar as pilhas 

da marca nos brinquedos. Além de ser abusiva por se voltar direto a esse público, está 

incentivando o contato de crianças com esse produto que possui componentes químicos 

perigosos. 

Outro caso ocorrido no Brasil, também em 2015, foi o da marca Vigor que fez 

parceria com a Disney, patrocinando a série Star Wars Rebels, passada na televisão. Com 

a parceria, os produtos Vigor Kids eram vendidos juntamente com cartelas colecionáveis 
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da série, que funcionavam também para um jogo de celular. Para a advogada que 

denunciou a marca, era uma tentativa clara de seduzir as crianças como consumidores. 

De certa forma, a representação fria, sem emoções das corporações atende única 

e exclusivamente aos interesses do capitalismo. 

 

 
Considerações finais 

 

 
 

O grande ponto por trás de todos os cases apresentados no documentário The 

Corporation é mostrar, com exemplos e com entrevistas com pessoas que tiveram 

participação nesses exemplos, que as Corporações influenciam e interferem, 

frequentemente, na cultura, na economia e na política, ao redor de todo o mundo, para 

alcançar os interesses das mesmas. Ao mesmo tempo em que evidencia que essa 

“personalidade” das corporações vem desde seu primórdio, na Era Industrial, em que as 

organizações criaram os valores que guiariam seu futuro. Valores esses, que visavam 

unicamente ao que interessava aos pertencentes dessa corporação: nada menos que o 

lucro. 

Desde o início, as organizações buscam a manipulação da população, para assim, 

vender mais e, consequentemente, lucrar mais. Na Era Industrial, se destacou o 

movimento artístico chamado de Art Nouveau, que levava a arte à ideias e formas que 

agradassem a massa, exatamente para suas vendas serem maiores e assim, seu lucro 

também. Esse processo de produção para o coletivo, que inferioriza o gosto pessoal, 

permanece até hoje, que foca na sociedade para manter seu sistema funcionando: 

padroniza o consumidor e o próprio sistema passa a definir os interesses e gostos, e a 

partir disso, cria um valor próprio para a sociedade, em que cada pessoa pensa apenas em 

si, não se importando com quem sofreu para produzir tais produtos, desde que estejam na 

prateleira disponível para ser comprado. 

Percebemos então, que o mundo das corporações prejudica a sociedade de forma 

que os consumidores, muitas vezes se quer percebem que estão sendo prejudicados e que 

estão, de certa forma, ajudando a prejudicá-la e fazendo com que esse sistema falho, sem 

moral nem valores continue no poder. 
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Introdução 

 
Após assistirmos a todo o documentário The Corporation em sala de aula, nós 

alunos, tivemos que executar individualmente um relatório e síntese sobre o mesmo. Se 

trata de um documentário informativo e investigativo que nos mostra histórias por trás 

das grandes companhias do mundo e sobre grandes escândalos no mundo dos grandes 

negócios. 

Esse relatório feito possui opiniões pessoais e casos recentes que tem algumas 

ligações com o que a matéria dada em sala continha e com os temas abordados no 

documentário. 

 

Desenvolvimento 

Sintese 

Documentário de cunho investigativo informativo que aborda a questão das 

grandes corporações mundiais, seus surgimentos, evolução e principalmente seus 

princípios éticos e morais para com a sociedade. 

Recebendo participação de cerca de 40 convidados, fala passa pela revolução 

industrial, pelas guerras, pela evolução e crise econômica, sempre com uma visão voltada 

ao mundo das empresas e suas ambições. 

As empresas são tratadas como uma pessoa e vemos isso em cada capitulo quando 

nos é demonstrado um retrato da personalidade de tal “pessoa”, chamado de Psicopatia. 

Com essa personalidade, vem uma série de sintomas e problemas que a corporação pode 

ter e causar tanto para si, quanto para sociedade. 

Se fosse uma pessoa, as corporações citadas no documentário seriam totalmente 

egoístas e despreocupadas com os outros. Seriam incapazes de assumir os erros que 

cometem, que não são poucos. 

mailto:leofc2525@gmail.com
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A exemplo disso tempos: Males aos trabalhadores, causados com demissões, 

condições de trabalho – salve exemplo da Nike, que explora trabalhadores em países 

subdesenvolvidos - tragédias em industrias, fim dos direitos de sindicato. Problemas à 

saúde da população: causados pela poluição gerada, uso exorbitante de agentes químicos 

e outros. Agressão à fauna e a flora mundial: causados pelo desmatamento e 

consequentemente destruição do habitat de muitas espécies, além das emissões de gases 

e uso e exploração de animais, vide o exemplo do uso de medicamentos em vacas para 

produção em larga escala de leite e exemplo de uso animal em outros experimentos. 

Vemos que muitas dessas coisas citadas acima são mascaradas e escondidas da 

grande massa. Empresas e canais de televisão recebiam e até que provem o contrário 

continuam recebendo grandes quantias em dinheiro para não mostrar a realidade. Poucas 

pessoas buscam afundo saber a procedência de tudo que compram e isso tudo devido a 

comunicação que hoje em dia vende as experiências, sua própria marca e um lifestyle 

mais até que seu produto em si. 

Num geral temas de cunho político, administrativo, comunicativo, social são 

abordados. É falado sobre participação da empresa IBM na guerra - quando nos foi 

mostrada em sala esse exemplo, o professor citou descontentamento e frustração que 

muitos funcionários tiveram após descobrirem tal questão. 

Por fim é falado sobre o papel da sociedade nas mudanças que podem vir a 

acontecer. São necessárias mais cobranças por transparências e questões sociais. São 

necessárias mais investigações e execução da lei para as grandes pessoas jurídica. E o 

mais importante é necessária mais consciência dos grandes CEOs, políticos e 

influenciadores administrativos e mercadológicos para com suas ambições, lucros e 

influência na sociedade. 

Marketing e inteligência competitiva e ética no mercado: 

 
Falar de marketing e inteligência competitiva no cenário que nos foi apresentado, 

não é uma das tarefas mais fáceis. 

Penso que a principal preocupação dos responsáveis por tais funções nas 

corporações deve ser no quesito gestão de crise, uma vez que com o avanço das 

tecnologias e o maior e mais explicito fluxo de informações, podemos ter a qualquer 

momento o vazamento indesejado de informações e um mutirão de pessoas mal 
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informadas nas redes sociais querendo o enterro das empresas e do capitalismo, num 

geral. 

Pessoas estão cada vez mais preocupadas e engajadas sobre o que compram e o 

que consomem, sendo assim, buscam de maneira incessante, por marcas que façam o 

bem, que não atuem de maneira equivocada e exploratória e que transmitam coisas boas, 

sempre agindo de maneira correta e justa, e é aí que entram os cabeças das corporações. 

Sabendo da realidade citada acima, empresas e seus departamentos de marketing 

e inteligência andam se aventurando cada vez mais em estratégias que visam mostrar o 

lado humano e ético das empresas com a sociedade, mostrar a participação delas nas 

questões sociais. Como exemplo, cito a marca brasileira de roupas, Osklen que, mesmo 

com preços por vezes abusivos em suas peças, soube trabalhar seu lado humano quando, 

junto à Welight e ao Instituto-E, lançou uma coleção com o objetivo de recuperar os 

recursos naturais da terra indígena Krenak e da cultura deste povo, que foram afetados 

pelo desastre de Mariana. Fazendo isso, a marca se valorizou muito e valorizou muito seu 

nome. 

Este é somente um exemplo em meio à vários que existem no mercado atual. 

Infelizmente alguns, fazem por fazer e não ligam para o bem que causam, tudo que 

realmente importa é estratégia de branding e os lucros que viram com ela. 

Não cabe a nós julgar se é certo ou não. Como ser humano, penso que podemos 

unir os dois e atuar de maneira benéfica para ambos os lados, comercial e social. 

O poder das marcas e o seu grau de interação com consumidor e suas 

exigências: 

Fazendo link com o tópico acima, voltamos a falar do engajamento e das 

necessidades que o consumidor tem. Atualmente, em muitos cantos do mundo, o público 

preza por qualidade, por coisa boa. Analisar de modo individual o perfil digigráfico e 

psicográfico de cada local seria muito trabalhoso, portanto, de maneira geral, é correto 

falar que todos querem sempre o melhor, se terão poder para a compra, já é outra história. 

O acesso às informações facilita quem tem o poder do sim e não na hora da compra, mas 

as empresas carregam consigo, o poder da persuasão. 

Todas, buscam, cada qual da sua maneira, interagir e atrair o público. Temos 

exemplos variados de interação e comunicação por parte de corporações. A Coca, é uma 
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marca já consolidada pelos produtos que vende, que apesar de comprovadamente fazerem 

mal à saúde, são os melhores do mercado segundo o consumidor, é o líder de vendas 

indiscutivelmente. Sendo assim, ela não precisa mais se comunicar para vender seus 

produtos e suas campanha visam única e exclusivamente mostrar o sentimento que 

carrega, a experiência Coca, mostrar que ainda está na vida de todos. Em contrapartida 

disso, temos a concorrente Pepsi que sempre se coloca como a segunda do mercado e 

busca sempre se reafirmar e mostrar seus produtos sendo comprados e utilizados, como 

na campanha “Tem Pepsi, pode ser? ”. 

Estratégias como estas mostram o poder e o grau de conhecimento e influência 

que as marcas tem na sociedade, já que nestes dois casos, as pessoas não esqueceram da 

Coca mas ao mesmo tempo passaram a se lembrar sempre da Pepsi na hora de adquirir 

um refrigerante graças a comunicação feita em cima dele. 

Por fim, um exemplo recente de interação e grandeza de brand, ocorreu em São 

Paulo quando a Nike, em comemoração aos 30 anos da linha AIR, abriu durante o mês 

de março, a casa Air em plena Avenida Paulista e atraiu com seus eventos, corridas, 

museus, lojas, digital influencers, pessoas que eram consideradas público da marca e 

outras que não eram, mas que após a experiência e interação com o mundo Nike, passaram 

a ser. 

 

 
Transparência da empresa/maquiagem resultados corporativos: 

 
Citar grandes corporações e falar que todas são 100% honestas e claras é 

impossível. Todas em algum ponto de sua existência já mascararam algo de ruim que não 

seria bom para os negócios caso fosse mostrada. 

Foi comentado em aula exemplos de emissoras televisivas que receberam dinheiro 

para não exibir o lado antiético de muitas pessoas e empresas importantes. 

Sonegação de impostos, exploração humana, exploração animal, corrupção, danos 

ao meio ambiente e a população sempre aconteceram e continuam acontecendo mas vem 

ficando cada vez mais difícil esconder o lado sombrio de tudo e para exemplificar isso, é 

interessante citar o mais novo caso de investigação na indústria alimentícia ocorrido no 

Brasil, a operação carne fraca. 
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Esta operação investiga empresas do ramo alimentício acusadas de comercializar 

carne estragada, mudar a data de vencimento, maquiar o aspecto e usar produtos químicos 

supostamente cancerígenos, para buscar revenda de carne estragada, além de apontar 

agentes do governo acusados de liberar estas carnes para venda no mercado interno e 

externo. No total da operação mais de 30 empresas do país foram envolvidas e isso gerou 

uma crise no mercado em que estão inseridas e os profissionais do setor de marketing e 

estão com um problema de difícil solução em suas mãos para retomar a imagem das 

marcas como JBS – Friboi, que tinham a imagem de que prezavam por qualidade nas 

campanhas junto ao ator Tony Ramos e que hoje virou motivo de chacota e desconfiança. 

Lobby com poder Público e relação Público/Privado: 

 
É do conhecimento de muita gente que, as grandes corporações têm certos mimos 

por parte do governo. Muito disso por que geram emprego, fazem o capital do país girar 

com importação e exportação, mostram a marca do Brasil no exterior e algumas 

infelizmente por motivos de influência e corrupção. 

Dentre esses mimos citados, vamos do terrível fato de algumas pessoas jurídicas 

receberem quantias do dinheiro público para investimento próprio em que maior parte 

será lavada e terá como destino o bolso de muito mal caráter desse país. 

Um dos acontecimentos e escândalos que se encaixam com esse tópico é o da 

construtora Oderbretch que construiu o Estádio do Corinthians para copa por um valor 

muito acima do orçamento inicial e foi chamada de um “presente” para o ex-presidente 

Luis Inácio Lula da Silva, o que é um absurdo. Quem perdeu nisso foi o a instituição 

Corinthians que está tendo que arcar com custos astronômicos sem possuir tal verba. 

Em oposição a parte ruim da relação público/privado, temos o bom exemplo de 

administração desse vínculo com aqueles capazes de gerir e governar. 

E o exemplo mais claro vem ocorrendo no governo de Doria em SP. Ele não 

esconde de ninguém que é a favor da busca pela privatização, embasada no argumento, 

super válido, da diminuição dos gastos públicos e melhora na qualidade de parques, 

estádios e outros serviços. 

Ele vem conseguindo parcerias importantes e em menos de um ano de governo já 

conseguiu economizar e melhorar a vida de muitas pessoas. 
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Parcerias com hospitais para agendamento de exames, parceria com Mc Donald’s 

para geração de novos empregos, parcerias em épocas de Carnaval, que reduziram 

bruscamente gastos que são secundários e agora doações de livros, computadores e outros 

eletrônicos para o ensino público. 

Aproveitar oportunidades é uma característica daqueles que sabem gerir bem um 

negócio, e o atual prefeito, transformou um momento de críticas causadas por uma de 

suas promessas (acabar com pichações) na chance de melhorar o ensino da cidade e 

melhorar a imagem de seu governo. 

Economia, corporações e corrupção: 

 
Citado no início do tópico anterior, é de conhecimento geral a existência de 

corrupção dentro das empresas, seja de maneira externa ou interna. Acima foi citado um 

exemplo de corrupção externa, envolvendo corporação e poder público, caso da 

Oderbretch, e penso que nesta parte seria importante falar sobre a corrupção interna das 

pessoas jurídicas. 

Esquemas internos de lavagem de dinheiro, panelinhas, venda de cargos e outros 

tantos problemas como estes podem afetar uma empresa ao ponto que a mesma vá a 

falência. 

Ainda falta muita ética nas contratações e admissões, por vezes não ficam os 

melhores e sim os mais malandros, que conhecem o mercado e que farão de tudo para 

alcançar o lucro. Uma citação interessante do documentário diz respeito à ambição 

assustadora que alguns podem ter, a ponto de venderem a corda do próprio enforcamento 

caso a mesma gere lucro em seu bolso. 

É assustador, mas é a realidade. 

 
Considerações finais - O perfil ético das empresas da área de comunicação 

 
Para finalizar este relatório vamos falar um pouco sobre a ética na comunicação. 

Existem atualmente muitas regras e leis para facilitar a banalização de campanhas e 

propagandas enganosas, de campanhas que vendam aquilo que faça mal ao ser humano 

(cigarro, restrição nas campanhas de bebida), de campanhas de tom persuasivo para 

crianças, de comunicação abusiva e antiética no geral. 
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É comum propagandas anunciarem aquilo que não vendem assim, é preciso ser 

inteligente e criativo atualmente para chegar até seu público de maneira correta, sem 

quebrar os valores éticos do meio e da sociedade. 

A ética ainda existe e com o aumento da fiscalização e do engajamento das pessoas 

com relação a isso, passará a ser cada vez mais frequente um tom mais honesto nas 

comunicações feita. Se será benéfico para as empresas, só o tempo irá dizer. 

Como citei, será necessário, mais do que nunca, da inteligência, sagacidade e 

criatividade na hora de criar e competir no mercado para que, erros como os citados no 

decorrer do trabalho, não se repitam. 
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Introdução 

 
Após assistirmos a todo o documentário The Corporation em sala de aula, nós 

alunos, tivemos que executar individualmente um relatório e síntese sobre o mesmo. Se 

trata de um documentário informativo e investigativo que nos mostra histórias por trás 

das grandes companhias do mundo e sobre grandes escândalos no mundo dos grandes 

negócios. 

Esse relatório feito possui opiniões pessoais e casos recentes que tem algumas 

ligações com o que a matéria dada em sala continha e com os temas abordados no 

documentário. 

 

Desenvolvimento 

Sintese 

Documentário de cunho investigativo informativo que aborda a questão das 

grandes corporações mundiais, seus surgimentos, evolução e principalmente seus 

princípios éticos e morais para com a sociedade. 

Recebendo participação de cerca de 40 convidados, fala passa pela revolução 

industrial, pelas guerras, pela evolução e crise econômica, sempre com uma visão voltada 

ao mundo das empresas e suas ambições. 

As empresas são tratadas como uma pessoa e vemos isso em cada capitulo quando 

nos é demonstrado um retrato da personalidade de tal “pessoa”, chamado de Psicopatia. 

Com essa personalidade, vem uma série de sintomas e problemas que a corporação pode 

ter e causar tanto para si, quanto para sociedade. 

Se fosse uma pessoa, as corporações citadas no documentário seriam totalmente 

egoístas e despreocupadas com os outros. Seriam incapazes de assumir os erros que 

cometem, que não são poucos. 

mailto:leofc2525@gmail.com
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A exemplo disso tempos: Males aos trabalhadores, causados com demissões, 

condições de trabalho – salve exemplo da Nike, que explora trabalhadores em países 

subdesenvolvidos - tragédias em industrias, fim dos direitos de sindicato. Problemas à 

saúde da população: causados pela poluição gerada, uso exorbitante de agentes químicos 

e outros. Agressão à fauna e a flora mundial: causados pelo desmatamento e 

consequentemente destruição do habitat de muitas espécies, além das emissões de gases 

e uso e exploração de animais, vide o exemplo do uso de medicamentos em vacas para 

produção em larga escala de leite e exemplo de uso animal em outros experimentos. 

Vemos que muitas dessas coisas citadas acima são mascaradas e escondidas da 

grande massa. Empresas e canais de televisão recebiam e até que provem o contrário 

continuam recebendo grandes quantias em dinheiro para não mostrar a realidade. Poucas 

pessoas buscam afundo saber a procedência de tudo que compram e isso tudo devido a 

comunicação que hoje em dia vende as experiências, sua própria marca e um lifestyle 

mais até que seu produto em si. 

Num geral temas de cunho político, administrativo, comunicativo, social são 

abordados. É falado sobre participação da empresa IBM na guerra - quando nos foi 

mostrada em sala esse exemplo, o professor citou descontentamento e frustração que 

muitos funcionários tiveram após descobrirem tal questão. 

Por fim é falado sobre o papel da sociedade nas mudanças que podem vir a 

acontecer. São necessárias mais cobranças por transparências e questões sociais. São 

necessárias mais investigações e execução da lei para as grandes pessoas jurídica. E o 

mais importante é necessária mais consciência dos grandes CEOs, políticos e 

influenciadores administrativos e mercadológicos para com suas ambições, lucros e 

influência na sociedade. 

 

 
Marketing e inteligência competitiva e ética no mercado: 

 
Falar de marketing e inteligência competitiva no cenário que nos foi apresentado, 

não é uma das tarefas mais fáceis. 

Penso que a principal preocupação dos responsáveis por tais funções nas 

corporações deve ser no quesito gestão de crise, uma vez que com o avanço das 

tecnologias e o maior e mais explicito fluxo de informações, podemos ter a qualquer 
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momento o vazamento indesejado de informações e um mutirão de pessoas mal 

informadas nas redes sociais querendo o enterro das empresas e do capitalismo, num 

geral. 

Pessoas estão cada vez mais preocupadas e engajadas sobre o que compram e o 

que consomem, sendo assim, buscam de maneira incessante, por marcas que façam o 

bem, que não atuem de maneira equivocada e exploratória e que transmitam coisas boas, 

sempre agindo de maneira correta e justa, e é aí que entram os cabeças das corporações. 

Sabendo da realidade citada acima, empresas e seus departamentos de marketing 

e inteligência andam se aventurando cada vez mais em estratégias que visam mostrar o 

lado humano e ético das empresas com a sociedade, mostrar a participação delas nas 

questões sociais. Como exemplo, cito a marca brasileira de roupas, Osklen que, mesmo 

com preços por vezes abusivos em suas peças, soube trabalhar seu lado humano quando, 

junto à Welight e ao Instituto-E, lançou uma coleção com o objetivo de recuperar os 

recursos naturais da terra indígena Krenak e da cultura deste povo, que foram afetados 

pelo desastre de Mariana. Fazendo isso, a marca se valorizou muito e valorizou muito seu 

nome. 

Este é somente um exemplo em meio à vários que existem no mercado atual. 

Infelizmente alguns, fazem por fazer e não ligam para o bem que causam, tudo que 

realmente importa é estratégia de branding e os lucros que viram com ela. 

Não cabe a nós julgar se é certo ou não. Como ser humano, penso que podemos 

unir os dois e atuar de maneira benéfica para ambos os lados, comercial e social. 

 

 
O poder das marcas e o seu grau de interação com consumidor e suas 

exigências: 

Fazendo link com o tópico acima, voltamos a falar do engajamento e das 

necessidades que o consumidor tem. Atualmente, em muitos cantos do mundo, o público 

preza por qualidade, por coisa boa. Analisar de modo individual o perfil digigráfico e 

psicográfico de cada local seria muito trabalhoso, portanto, de maneira geral, é correto 

falar que todos querem sempre o melhor, se terão poder para a compra, já é outra história. 

O acesso às informações facilita quem tem o poder do sim e não na hora da compra, mas 

as empresas carregam consigo, o poder da persuasão. 
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Todas, buscam, cada qual da sua maneira, interagir e atrair o público. Temos 

exemplos variados de interação e comunicação por parte de corporações. A Coca, é uma 

marca já consolidada pelos produtos que vende, que apesar de comprovadamente fazerem 

mal à saúde, são os melhores do mercado segundo o consumidor, é o líder de vendas 

indiscutivelmente. Sendo assim, ela não precisa mais se comunicar para vender seus 

produtos e suas campanha visam única e exclusivamente mostrar o sentimento que 

carrega, a experiência Coca, mostrar que ainda está na vida de todos. Em contrapartida 

disso, temos a concorrente Pepsi que sempre se coloca como a segunda do mercado e 

busca sempre se reafirmar e mostrar seus produtos sendo comprados e utilizados, como 

na campanha “Tem Pepsi, pode ser? ”. 

Estratégias como estas mostram o poder e o grau de conhecimento e influência 

que as marcas tem na sociedade, já que nestes dois casos, as pessoas não esqueceram da 

Coca mas ao mesmo tempo passaram a se lembrar sempre da Pepsi na hora de adquirir 

um refrigerante graças a comunicação feita em cima dele. 

Por fim, um exemplo recente de interação e grandeza de brand, ocorreu em São 

Paulo quando a Nike, em comemoração aos 30 anos da linha AIR, abriu durante o mês 

de março, a casa Air em plena Avenida Paulista e atraiu com seus eventos, corridas, 

museus, lojas, digital influencers, pessoas que eram consideradas público da marca e 

outras que não eram, mas que após a experiência e interação com o mundo Nike, passaram 

a ser. 

 

 
Transparência da empresa/maquiagem resultados corporativos: 

 
Citar grandes corporações e falar que todas são 100% honestas e claras é 

impossível. Todas em algum ponto de sua existência já mascararam algo de ruim que não 

seria bom para os negócios caso fosse mostrada. 

Foi comentado em aula exemplos de emissoras televisivas que receberam dinheiro 

para não exibir o lado antiético de muitas pessoas e empresas importantes. 

Sonegação de impostos, exploração humana, exploração animal, corrupção, danos 

ao meio ambiente e a população sempre aconteceram e continuam acontecendo mas vem 

ficando cada vez mais difícil esconder o lado sombrio de tudo e para exemplificar isso, é 
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interessante citar o mais novo caso de investigação na indústria alimentícia ocorrido no 

Brasil, a operação carne fraca. 

Esta operação investiga empresas do ramo alimentício acusadas de comercializar 

carne estragada, mudar a data de vencimento, maquiar o aspecto e usar produtos químicos 

supostamente cancerígenos, para buscar revenda de carne estragada, além de apontar 

agentes do governo acusados de liberar estas carnes para venda no mercado interno e 

externo. No total da operação mais de 30 empresas do país foram envolvidas e isso gerou 

uma crise no mercado em que estão inseridas e os profissionais do setor de marketing e 

estão com um problema de difícil solução em suas mãos para retomar a imagem das 

marcas como JBS – Friboi, que tinham a imagem de que prezavam por qualidade nas 

campanhas junto ao ator Tony Ramos e que hoje virou motivo de chacota e desconfiança. 

 

 
Lobby com poder Público e relação Público/Privado: 

 
É do conhecimento de muita gente que, as grandes corporações têm certos mimos 

por parte do governo. Muito disso por que geram emprego, fazem o capital do país girar 

com importação e exportação, mostram a marca do Brasil no exterior e algumas 

infelizmente por motivos de influência e corrupção. 

Dentre esses mimos citados, vamos do terrível fato de algumas pessoas jurídicas 

receberem quantias do dinheiro público para investimento próprio em que maior parte 

será lavada e terá como destino o bolso de muito mal caráter desse país. 

Um dos acontecimentos e escândalos que se encaixam com esse tópico é o da 

construtora Oderbretch que construiu o Estádio do Corinthians para copa por um valor 

muito acima do orçamento inicial e foi chamada de um “presente” para o ex-presidente 

Luis Inácio Lula da Silva, o que é um absurdo. Quem perdeu nisso foi o a instituição 

Corinthians que está tendo que arcar com custos astronômicos sem possuir tal verba. 

Em oposição a parte ruim da relação público/privado, temos o bom exemplo de 

administração desse vínculo com aqueles capazes de gerir e governar. 

E o exemplo mais claro vem ocorrendo no governo de Doria em SP. Ele não 

esconde de ninguém que é a favor da busca pela privatização, embasada no argumento, 

super válido, da diminuição dos gastos públicos e melhora na qualidade de parques, 

estádios e outros serviços. 
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Ele vem conseguindo parcerias importantes e em menos de um ano de governo já 

conseguiu economizar e melhorar a vida de muitas pessoas. 

Parcerias com hospitais para agendamento de exames, parceria com Mc Donald’s 

para geração de novos empregos, parcerias em épocas de Carnaval, que reduziram 

bruscamente gastos que são secundários e agora doações de livros, computadores e outros 

eletrônicos para o ensino público. 

Aproveitar oportunidades é uma característica daqueles que sabem gerir bem um 

negócio, e o atual prefeito, transformou um momento de críticas causadas por uma de 

suas promessas (acabar com pichações) na chance de melhorar o ensino da cidade e 

melhorar a imagem de seu governo. 

 

 
Economia, corporações e corrupção: 

 

Citado no início do tópico anterior, é de conhecimento geral a existência de 

corrupção dentro das empresas, seja de maneira externa ou interna. Acima foi citado um 

exemplo de corrupção externa, envolvendo corporação e poder público, caso da 

Oderbretch, e penso que nesta parte seria importante falar sobre a corrupção interna das 

pessoas jurídicas. 

Esquemas internos de lavagem de dinheiro, panelinhas, venda de cargos e outros 

tantos problemas como estes podem afetar uma empresa ao ponto que a mesma vá a 

falência. 

Ainda falta muita ética nas contratações e admissões, por vezes não ficam os 

melhores e sim os mais malandros, que conhecem o mercado e que farão de tudo para 

alcançar o lucro. Uma citação interessante do documentário diz respeito à ambição 

assustadora que alguns podem ter, a ponto de venderem a corda do próprio enforcamento 

caso a mesma gere lucro em seu bolso. 

É assustador, mas é a realidade. 

 

 
 

Considerações finais - O perfil ético das empresas da área de comunicação 
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Para finalizar este relatório vamos falar um pouco sobre a ética na comunicação. 

Existem atualmente muitas regras e leis para facilitar a banalização de campanhas e 

propagandas enganosas, de campanhas que vendam aquilo que faça mal ao ser humano 

(cigarro, restrição nas campanhas de bebida), de campanhas de tom persuasivo para 

crianças, de comunicação abusiva e antiética no geral. 

É comum propagandas anunciarem aquilo que não vendem assim, é preciso ser 

inteligente e criativo atualmente para chegar até seu público de maneira correta, sem 

quebrar os valores éticos do meio e da sociedade. 

A ética ainda existe e com o aumento da fiscalização e do engajamento das pessoas 

com relação a isso, passará a ser cada vez mais frequente um tom mais honesto nas 

comunicações feita. Se será benéfico para as empresas, só o tempo irá dizer. 

Como citei, será necessário, mais do que nunca, da inteligência, sagacidade e 

criatividade na hora de criar e competir no mercado para que, erros como os citados no 

decorrer do trabalho, não se repitam. 
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Um Sonho Possível 

 
 

Um Sonho Possível(The Blind Side,2009),indicado no Oscar como o melhor 

filme conta a emocionante historia de Michel Oher,o Big Mike,um rapaz que ainda 

criança foi separado de seus 11 irmãos e de sua mãe que era usuária de drogas.Desde 

então o menino vaga pelas ruas de Memphis no Tenesse,até que em uma noite Leigh 

Anne(Sandra Bullock),uma típica mãe da alta sociedade americana,ao ver o rapaz 

perambulando sozinho tarde da noite pela cidade o acolhe em sua casa. 

Apesar de conseguir estudar em uma boa escola,através de uma bolsa 

esportiva,Mike tem dificuldades em aprender e obter boas notas,entretanto sua nova 

família o ajuda a melhorar suas notas e assim continuar no time de futebol americano. 

Big Mike não enfrenta problemas apenas por ir mal na escola ,o jovem também 

precisa lidar com o preconceito por ser negro e obeso,por isso a relação entre o rapaz e 

seu novo irmão S.J(Jay Head) se mostra um ponto interessante no enredo já que o pequeno 

garoto não e ainda influenciado pela sociedade e não demonstra qualquer tipo de 

preconceito e sim bondade e solidariedade. 

O rapaz que possui um porte físico desejado por todos os times de futebol 

americano também apresenta dificuldades ao enfrentar seus adversários,pois pelas suas 

experiências Mike tinha um instinto protetor muito forte e mais uma vez durante a 

trajetória vista no filme,sua família o ajuda mais uma vez a conquistar uma nova vitoria. 

 

Um sonho possível mostra uma linda historia de superação em que com 

amor,solidariedade e igualdade podemos ajudar um ao outro.Hoje em dia Big 

Mike(Aaron Quinton) e um grande jogador da NFL,que conseguiu chegar aonde está 

graças ao afeto e confiança de uma família que acreditou no potencial dele. 

mailto:pgf.ana@gmail.com
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VÍDEO 
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RESUMO 

O objetivo deste Vídeo Documentário é apresentar questionamentos e reflexões acerca 

do assunto gênero. Nele, é possível observar como a propaganda aborda o gênero 

feminino quando o assunto é produtos de limpeza. Toda a elaboração do conteúdo, está 

calcado na discussão sobre o surgimento de novas identidades, do livro “A identidade 

cultural na pós-modernidade” do sociólogo jamaicano Stuart Hall. Todo o material de 

apoio para a elaboração deste Vídeo Documentário, foi apresentado para nós alunos no 

primeiro semestre, na disciplina de Sociologia. 

 
PALAVRAS-CHAVE: gênero; publicidade; limpeza; sociologia. 

 
 

Proposta do filme 

O vídeo documentário elaborado busca propor reflexões através de duas 

inquietações. A primeira se refere ao fato do trabalho doméstico ainda ser tratado, na 

publicidade, como uma atividade exclusiva do público de gênero feminino, mesmo com 

todos os avanços conquistados em relação ao papel social da mulher. Enquanto a segunda, 

se refere aos estudos do sociólogo Stuart Hall, ao concluir que as mudanças na sociedade 

moderna acabam gerando novas identidades, e essas precisam ser lembradas. 

Estrutura para um roteiro 

Ideia 

A ideia está centrada em apresentar as inquietações propostas. Isso é realizado de 

forma bem-humorada, ao criar um personagem que passa a sofrer com o anseio de 

descobrir porque comprar produtos de limpeza é algo estranho para um homem. 

Story Line 

mailto:felipe.fols@hotmail.com
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Ao acordar, o personagem principal se depara com um copo de café caído na sua 

área de lazer. Logo, ele procura em seu armário um produto de limpeza para resolver o 

problema, e percebendo que não há mais nada em seu estoque, resolve ir até o mercado. 

Durante a compra, o personagem é rodeado por olhares, que o levam a buscar o 

motivo pelo qual comprar produtos de limpeza parece ser um tabu para homens. A 

pesquisa o leva a um vídeo capaz de levantar inquietações sobre o tema. 

 
Sinopse 

Em um cenário pós festa, um garoto acorda e encontra um copo caído em sua 

varanda, que derrama uma espécie de bebida e suja o chão. Precisando limpar o lugar, ele 

vai ao mercado comprar produtos de limpeza e é automaticamente julgado por todos os 

olhares que permeiam o lugar. 

Indagado por esta situação, o jovem volta para casa e, ao invés de limpar, navega 

na internet, buscando uma resposta à situação que acabara de passar. 

Roteiro 

Ao início do vídeo, o protagonista acorda, vai até o banheiro, lava o rosto e segue 

até a varanda de sua casa. Chegando lá, ele se depara com um copo de café caído no chão, 

sujando sua área. Então ele vai até o armário em busca do produto de limpeza, porém, 

não encontra, e resolve ir até o mercado comprar. 

 

Chegando no mercado, o protagonista pega alguns produtos de limpeza (onde há 

alguns flashes de comercial). Ao seguir em direção ao caixa, uma mulher estranha o fato 

do homem comprar os produtos de limpeza. Ao chegar ao caixa, a cena se repete, e o 

protagonista, sente-se incomodado com a situação. 

 

Chegando em casa, ele senta, pega seu notebook e pesquisa no Google "Por que 

me olham estranho quando compro produtos de limpeza?". Estranhamente, o histórico do 

seu navegador já apresentava a mesma pesquisa. Então, o protagonista pergunta ao seu 

colega de quarto, Cláudio: 

 

- Por que isso aqui tá no histórico? 

Cláudio responde então, com vergonha: 

- " Por que me olham estranho quando compro produtos de limpeza?" Produto de 

limpeza? Eu não compro isso.. Sei lá cara! 
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Presumindo que se trata de uma mentira, o protagonista diz: 

 
- Tá, tá bom, tô acreditando. 

 
E após clicar em "Estou com sorte" ele é redirecionado à um vídeo no Youtube. 

ÍNICIO DO VÍDEO 

NARRADORA 

 
- Você já parou para pensar no quanto os produtos de limpeza são voltados para o 

público do gênero feminino, mesmo que o trabalho doméstico não seja uma atividade 

exclusivamente feminina? Esse é o problema que iremos abordar hoje no canal Chutando 

o Pau da Barraca. 

 

Desde que os produtos de limpeza foram criados, tivemos a oportunidade de viver 

em espaços mais limpos, podemos utilizar diversas vezes o mesmo recipiente após uma 

simples lavagem, e ainda por cima, podemos até mesmo tirar aquela machinha de ketchup 

de uma roupa. Sendo assim, analisando de forma positiva, os produtos de limpeza num 

aspecto geral, são eficientes e necessários para nossa sociedade. Porém, o grande 

problema é a forma como as empresas direcionam o produto apenas para um público- 

alvo: As mulheres. 

 

Não é muito difícil, hoje em dia, ligar a televisão e deparar-se com um comercial 

onde a mulher é sempre a "Rainha do lar", disposta a deixar a casa brilhando (inicia-se 

um vídeo do produto Veja X14), ou disposta a deixar as roupas do seu filho branquinhas 

(inicia-se um vídeo do produto Vanish Super Barra White), e além disso, ser salva pelo 

seu filho, que cria um super presente para a mãe, um produto de limpeza melhor (inicia- 

se um vídeo do produto Mr. Músculo). 

 

Comerciais que trabalham com essa linha de raciocínio podem até parecer 

interessantes num primeiro momento, por mostrar a disposição da mulher no dia-a-dia. 

Porém, o grande problema é: Esses comerciais remetem a ideia de que o único e exclusivo 

espaço para as mulheres ainda é o espaço doméstico, um conceito que já foi repensado 

desde os anos 60. 
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Foi nos anos 60, que aconteceu o movimento social do feminismo, com o objetivo 

de rever os papeis sociais da mulher. Sendo assim, as mulheres passaram a reivindicar 

por igualdade, liberdade e por direitos como: Trabalho, ingresso à universidade e até 

mesmo a divisão do trabalho doméstico. 

 

Sendo assim, vem a grande dúvida: Por que os comerciais ainda insistem em 

colocar a mulher como "rainha do lar" e dona de casa, mesmo após essa mudança de 

perspectiva sob o papel social da mulher? 

 

Além disso, segundo o escritor jamaicano, Stuart Hall, o feminismo foi um dos 

fatores responsáveis pelo deslocamento das identidades modernas. Esse descolamento, 

faz parte de um processo conhecido de "crise de identidade". 

 

Porém, para Stuart Hall, é nessa crise de identidade que há o surgimento de novas 

identidades: as identidades plurais. Logo, a mulher já não é mais a mesma mulher do anos 

50, assim como o homem. 

 

Em síntese, podemos presumir que a sociedade já não possuí a mesma identidade. 

As mulheres podem até estar casadas com homens, mas mesmo assim, não desempenhar 

sozinha o trabalho doméstico. Há também homens que moram sozinhos, assim como há 

homens em união homoafetiva. Sendo assim, podemos realizar uma reflexão mais 

complexa: Por que os comerciais ainda insistem em colocar a mulher como "rainha do 

lar", a dona de casa, mesmo após essa mudança, tanto sob a perspectiva do papel social 

da mulher, quanto ao surgimento de novas identidades? Para finalizar este vídeo, fomos 

até a Avenida Paulista para saber o que as pessoas pensam sobre isso. 

 

PARTES DA ENTREVISTA 

NARRADORA 

- Obrigado pela sua atenção, esse foi o vídeo de hoje, até a próxima e chutem o 

pau da barraca vocês também! 

 

FIM DO VÍDEO 

 
O protagonista tira sua atenção da tela do computador, olha para a câmera, e 

questiona: 
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- E aí, o que você, pensa sobre isso? 

FIM 

Storyboard 
 
 

   
Personagem acordando  Personagem deparando-se 

com a sujeira no chão 

Personagem vai até o 

mercado 

   
Alguns olhares rodeiam o 

personagem 

Ele chega em sua casa e 

busca uma resposta para sua nova 

dúvida 

Trecho do vídeo que 

questiona o papel social da mulher 

   
Trecho do vídeo que 

questiona o surgimento de novas 

identidades 

Pesquisa de opinião pública Final do vídeo que responde 

a dúvida do personagem. 
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RESUMO 

 

O vídeo Enchentes: uma tragédia de verão foi baseado em uma paródia – de mesmo nome 

– do poema Navio Negreiro: uma tragédia no mar do Castro Alves. O vídeo fala sobre a 

vida de moradores da região da Vila Prudente (zona leste) da cidade de São Paulo que 

sofrem anualmente com as enchentes causadas pelas fortes chuvas do verão e também 

pelo descaso e irresponsabilidade da prefeitura de São Paulo que não toma atitudes e cria 

projetos eficientes para diminuir o problema. O tema foi desenvolvido a partir de uma 

reportagem feita por nós, a qual foi construída por entrevistas com os cidadãos paulistanos 

que vivem na região, de dados estatísticos e de depoimentos de representantes dos órgãos 

e secretarias da prefeitura responsáveis pela área de enchentes, moradia e meio ambiente. 

 

PALAVRAS-CHAVE: enchentes, Vila Prudente, paródia, Navio Negreiro. 

 
 

Proposta do filme 

 

Objetivamos com o filme mostrar a passagem do ano e a chegada do verão e, com 

ele as consequências negativas causadas pelas enchentes, por meio de desenhos que 

simbolizassem as datas comemorativas e/ou feriados dos meses do ano. Como o vídeo 

foi baseado em uma paródia do poema Navio Negreiro, a sua estrutura foi baseada na do 

poema: paraíso, purgatório, inferno e um final com teor de críticas políticas. Desse modo, 

os meses do não ano nos quais não haviam enchentes, foi representado o paraíso e, assim, 

os desenhos eram das cores azul e dourado (cores que simbolizam o divino) e tinham um 

tom positivo e de felicidade. Depois, o purgatório representou os meses em que o verão 

se aproxima e as chuvas também já começam. Logo, os desenhos eram das cores azul, 

dourado preta e vermelha (mistura do paraíso e inferno) para simbolizar o período de 

dúvidas e anseios. No final, o período do verão e o trecho de crítica política foram 

representados por desenhos nas cores preta e vermelha (inferno) e apresentavam 

contornos de tristeza, desespero e desesperança. 

mailto:beatriz.carol@hotmail.com
mailto:amanda_cutolo@hotmail.com
mailto:luizatozzato@hotmail.com


1004  

Estrutura para um roteiro 

Ideia 

A ideia do vídeo surgiu a partir de uma matéria, feita por nós, sobre moradores da 

Vila Prudente, Zona Leste de São Paulo, intitulada "Uma vida submersa pelo previsível 

temporal". As pautas principais da matéria, como personagens, épocas do ano, problemas 

de saúde, problemas com a prefeitura e perdas de bens materiais, foram incorporados a 

outro texto para fazer uma releitura do poema Navio Negreiro: Uma Tragédia no Mar de 

Castro Alves. À releitura demos o nome de "Enchentes: Uma Tragédia de Verão", 

narramos a vida de Dona Lídia de Souza, moradora da área e citamos trechos do texto 

original. Para o vídeo, fizemos desenhos para ilustrar nosso texto enquanto ele é 

declamado, tomando muito cuidado com o pleonasmo. 

 
Story Line 

 
O ponto mais importante da história do vídeo é mostrar as grandes dificuldades 

que os moradores de áreas de risco de enchentes da Vila Prudente da cidade de São Paulo 

enfrentm anualmente na época de chuvas fortes. Além disso, também buscamos expor a 

irresponsabilidade da prefeitura de São Paulo que não sabe como lidar com tais problemas 

que afetam os cidadãos paulistanos. 

Sinopse 

 
A estrutura do video é semelhante à do poema Navio Negreiro: uma tragédia no 

mar: começa no "paraíso", quando tudo está bem, em seguida o purgatório, quando 

iniciam os problemas, e depois o inferno, quando começam as enchentes, terminando com 

um tom de crítica social e política. Dona Lídia e sua nora Karina contam como suas 

rotinas ficam conturbadas quando as chuvas começam e o medo de enchentes começa a 

tomar conta de seus dias. Karina, outra moradora de uma área de risco na Vila Prudente, 

lamenta que já perdeu móveis com as enchentes e, além disso, confessa o medo dos 

alagamentos causarem problemas de saúde, já que a água que entra na casa desses 

cidadãos pode estar contamida e transmitir doenças. No vídeo utilizamos imagens que 

remetem à uma data específica, para representar o mês que estamos falando (ex maio, 

mês das famílias, desenho de uma família feliz) e, assim, contar as histórias dos 

personagens. 
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Roteiro 

 
O texto do vídeo Enchentes: Uma tragédia de verão é uma paródia de tema do 

poema Navio Negreiro: Uma tragédia no mar, pois o primeiro fala sobre a vida de 

pessoas que moram em áreas de risco de enchentes em São Paulo e o segundo, sobre o 

tráfico negreiro. 

As imagens do vídeo são fotos tiradas de desenhos que representam datas 

comemorativas ou feriados de cada mês do ano para mostrar a passagem do tempo. Como 

está falando no texto escrito que o paraíso dos cidadãos da Vila Prudente é o período do 

mês de maio a outubro, as fotos mostradas durante a narração desse período são desenhos 

de datas dos mesmos meses, dando destaque à cor azul (também símbolo do paraíso). As 

datas comemorativas são reproduzidas no seu sentido literal, logo são paráfrases de 

sentido. Por exemplo, no dia 12 de junho comemora-se o dia dos namoradores, e para 

representá-lo, desenhou-se corações. 

A partir do início do mês de novembro, começa a ser representado o purgatório. 

Desse modo, os desenhos são feitos com as cores azul, vermelho e preto, ou seja, mistura- 

se as cores que simbolizam o paraíso e o inferno justamente para indicar esse momento 

de transição e metamorfose. Além disso, continua-se representando as datas 

comemorativas de cada mês, com a diferença de que são feitas paródias de sentido. Por 

exemplo, no dia 8 do mês de dezembro comemora-se o dia da justiça, mas para indicar o 

purgatório, foi feito um desenho de uma balança desequilibrada na qual o governo pesa 

mais que o povo para simbolizar a injustiça. Assim, com o início da narração purgatório 

são mostradas imagens das datas comemorativas com paródia de sentido. 

Com o início da narração do texto que representa o inferno, são mostradas imagens 

desenhadas apenas com destaque das cores preta e vermelha, que simbolizam o inferno. 

Do mesmo modo que ocorre nas imagens do purgatório, datas comemorativas são 

desenhadas de forma triste (paródia de sentido), para representar o período de 

adversidades da vida dos moradores de áreas de enchentes. Por exemplo, para simbolizar 

o Natal, foi desenhado uma árvore natalina com as bolinhas decorativas quebradas no 

chão. 

Por fim, a narração do último parágrafo do texto, o qual tem caráter político, 

também foi apresentada com a passagem de imagens de datas comemorativas com 

paródias de sentido. Por exemplo, o dia 2 de janeiro é o dia de Iemanjá (deusa das águas), 
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e para representá-lo foi desenhado a deusa com rosto triste e de desesperança, 

simbolizando o tom trágico do final do texto. 

Assim, a relação entre a narração e as imagens é metafórica, pois as imagens 

passadas durante as narrações simbolizam cada período da vida dessas pessoas (paraíso, 

purgatório e inferno). 

Quanto às narrações, cada uma das participantes do grupo narrou uma parte da 

estrutura do texto – o paraíso, o purgatório, o inferno e o final com crítica política. As 

narrações do paraíso são faladas de modo positivo e com volume mais alto. A partir do 

início dos meses de dificuldades dos personagens, as narrações começam a apresentar 

tons mais tristes e com volume menor para simbolizar o purgatório, o inferno e trecho de 

caráter crítico e sem esperanças. 

 

 
Story board 

 

 

 
 

   
Calendário do mês de maio 

representando o paraíso 

Calendário do mês de junho 

representando o paraíso 

Calendário do mês de julho 

representando o paraíso 

 

 

 
 

   
Calendário do mês de agosto 

representando o paraíso 

Calendário do mês de 

setembro representando o paraíso 

Calendário do mês de 

outubro representando o paraíso 
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Calendário do mês de 

novembro representando o purgatório 

Calendário do mês de 

dezembro representando o 

purgatório 

Calendário do mês de 

dezembro representando o inferno 

 

 

 

  
 

 

Calendário do mês 

de janeiro representando o 

inferno 

Calendário do mês 

de janeiro representando o 

inferno 

Calendário do mês 

de fevereiro representando 

a crítica política 
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Resumo 

 

O projeto audiovisual Quadro de amarguras apresenta o perfil de uma jovem carioca de 

21 anos que engravidou na adolescência e optou por interromper a gravidez por meio de 

um aborto. A partir disso o trabalho foi elaborado com a proposta de relaciona-lo ao texto 

O Navio Negreiro de Castro Alves, que estabelecidas duas relações de paródia: temática 

e estrutural. 

Palavras-chave: Intertextualidade; referência; alusão; gravidez; aborto. 

 
ESTRUTURA DO CORPO DE TRABALHO 

 
- Proposta do filme: O vídeo final produzido é uma interpretação realizada pelo 

grupo sobre a situação da jovem retratada. A partir disso relacionamos este tema com o 

texto de Castro Alves, O Navio Negreiro, para assim, estabelecer uma ponte intertextual. 

ESTRUTURA PARA O ROTEIRO 

 
- Ideia: A grande dificuldade do trabalho foi estabelecer uma relação entre o texto 

falado e as imagens, de modo com que não houvesse nenhum caso de pleonasmo 

intertextual (quando duas mídias trazem ideias idênticas). Então foi que todas as fotos 

teriam suas ideias representadas com as mãos. 

mailto:deh.arruda94@gmail.com
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- Story line: Isabela, carioca e estudante de Psicologia da PUC-RJ, que aos 21 

anos se viu nos espirais, no último ciclo infernal da história de Dante: Isabela estava 

grávida e optou pelo aborto 

- Sinopse: A carioca Isabela, na época que era estudante de Psicologia na PUC- 

RJ, acabou engravidando. Seu ex-companheiro a maltratava e com muitas dúvidas e 

dores, ela decidiu que o aborto era a única maneira de continuar uma vida feliz e livre. 

Passou por coisas que deseja esquecer no processo, mas por fim, ela não se arrepende de 

ter adiado seu sonho de ser mãe. 

- Roteiro: 

[TÍTULO] 

Batida triste de fundo 

Quadro de amarguras 

[BÁRBARA] 

Fundo preto 

Era um sonho dantesco... o tombadilho 

Que das luzernas avermelha o brilho. 

Em sangue a se banhar. 

Tinir de ferros... estalar de açoite... 

4o canto – “O Navio Negreiro”, de Castro Alves 

[ELIZABETH] 

Calendário / relógio 

“O aborto não é uma coisa que você faz e passa, o aborto é uma coisa que você 

faz e perdura na sua vida”. 

[ROTTA] 

Mão com água 

Essa é Isabela, carioca e estudante de Psicologia da PUC-RJ, que aos 21 anos se 

viu nos espirais, no último ciclo infernal da história de Dante: Isabela estava grávida. 

Sapatinho de criança 

Não foi como o esperado, o sonho em ser mãe veio cedo demais, o que a obrigou 

a tomar a decisão mais difícil de sua vida. O aborto veio acompanhado de “gritos, ais, 

maldições, preces”. 

Mão tensionada 

Proveniente de um relacionamento abusivo, Isabela relata que antes mesmo de 

revelar a gravidez ao ex-companheiro, ela já havia sofrido agressão por parte dele. “Era 

um sonho dantesco”, antes Isabela vivia um amor com o pai de seu filho e depois da 

agressão, tudo virou um pesadelo. 

[ELIZABETH] 

Mão no rosto / roendo a unha / medo e desespero 
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“A única influência que ele teve no processo foi uma influência ruim”, comenta. 

[ROTTA] 

Mãos se afastando 

Em ânsia e magoa vãs, a jovem estava em uma situação difícil. Ignorada e 

esquecida por seu ex-namorado, que a agredia e a culpava por tudo aquilo estar 

acontecendo, Isabela ficou sem parâmetros. 

Mãos em contraste 

A decisão do aborto a transformou, o Albatroz que vivia quieto e adormecido 

dentro de si acordou para tomar as rédeas da situação. 

Mão velha x mão nova 

Nem sua mãe que sempre foi o capitão que rege as manobras de sua vida teve 

influência direta nessa situação. Totalmente autônoma e solitária, Isabela, consciente de 

que carregaria aquilo por toda uma vida, sabia que essa era a melhor decisão a se tomar. 

Mão em forma de pomba 

A jovem precisou voar alto tal como um condor para optar por interromper a 

gestação e para adquirir forças e enfrentar o “quadro d’amarguras” pelo qual estava 

passando. 

Braços atados por um nó 

Sua mãe e avó ajudaram a “cobrir tanta infâmia e cobardia” que Isabela sofrera 

por parte de seu companheiro e que haveria de sofrer por parte da sociedade em que vive. 

X com os dedos 

O silêncio por parte do governo afeta essas meninas que procuram procedimentos 

perigosos e muitas vezes sem o suporte familiar ou estrutural que um hospital da rede 

pública poderia proporcionar. 

Mão se apoiando 

O aborto é uma “fatalidade atroz que a mente esmaga”, e deixa-lo ilegal é fechar 

os olhos para uma realidade provocada pela própria sociedade. 

Mãos na barrigas com terço 

Diante de uma decisão tão arriscada, a jovem sentia medo de tudo: de morrer, de 

não poder mais ter filhos, de se arrepender e do que as pessoas pensariam dela. Eram 

infinitas as coisas que a preocupavam, como se à sua frente houvesse apenas escuridão e 

o brilho de luzernas vermelhas. Entretanto, ela tinha convicção de que aquela era sua 

única solução. 

Pílulas caindo + barulho de chuva 

O procedimento foi como o estalar de açoite que provoca marcas por toda a vida. 

Após o aborto, ela teve complicações: uma infecção nas trompas a levou para o hospital, 

onde ficou em observação durante alguns dias, até que os antibióticos fizessem efeito. 

Uma pessoa escrevendo uma carta 

Aos poucos, Isabela foi contando o ocorrido a seus familiares mais próximos, 

exceto a seu pai, com quem não tem um bom relacionamento e por isso decidiu omitir a 

notícia. 

Mãos na cabeça 

Teve medo de ser repreendida e de se deparar com uma orquestra irônica que iria 

critica-la por ter feito um procedimento ilegal, mas aqueles que souberam o que tinha 
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acontecido não a julgaram em momento algum, apenas ficaram abalados, como sua irmã, 

que se sensibilizou muito. 

Mão no rosto 

A vida da jovem foi modificada após a realização do aborto. Ela passou a ter o 

olhar de um poeta de vate com relação ao procedimento e também às meninas que 

escolhem fazê-lo. 

Sinal de reza com as mãos 

Além disso, Isabela se viu em meio de “promessas divinas de esperança”, mas 

totalmente desamparada pelo Estado e percebeu a infâmia de uma sociedade que exalta a 

gravidez e o nascimento de uma mãe e, ao mesmo tempo, ignora a mulher e a 

possibilidade de não prosseguir com a gestação. 

 
- Sotory board: 

 

Tempo Mão com água Infância 

 

Agressão Mão no rosto Separação 

1 

 

Separação 2 Separação 3 Separação 

4 
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Separação 5 

Separação 6 Contraste 
 

 
 

União Paz Mãos atadas 
 

 

 

X Apoio Mãos e terço 
 

Chuva A carta Mãos na cabeça 
 

 

Roendo unhas 
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