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Prefácio 
 

O Centro de Comunicação e Letras, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, por mais um 

ano proporcionou aos seus aos alunos de Graduação, dos cursos de Letras, Jornalismo e Publicidade 

e Propaganda, e de Pós-graduação, Stricto Sensu em Letras, a oportunidade de participar do Fórum 

de Pesquisa CCL, uma iniciativa que já completa meia década e pretende estimular a produção e 

circulação do conhecimento.  

O V Fórum de Pesquisa CCL foi realizado nos dias 17 e 18 de setembro de 2015 e, nessa 

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

mais diferentes áreas do saber. O intercâmbio de pesquisa é significativo e relevante, uma vez que 

coaduna com alguns dos interesses da Universidade Presbiteriana Mackenzie, dentre eles o 

estimulo ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão.  

Em um clima de efervescência interdisciplinar, o V Fórum foi resultado do estímulo à 

produção do conhecimento que agora pode ser visualizado pela publicação que segue em forma de 

artigos, papers, ensaios, projetos experimentais, resenhas e vídeos etc.  

 A realização do V Fórum de de Pesquisa CCL contou com o apoio significativo do corpo 

docente do CCL e a publicação dos Anais manifestou a diversidade e originalidade dos temas que 

foram desenvolvidos em modelos acadêmicos que levaram a novas e significativas descobertas.  

 Em 2015 foram apresentados 66 trabalhos, que marcam a convergência dos mais variados 

tipos de conhecimento que se mesclam, fundem-se e resultam em um modus operandi do trabalho 

intelectual do CCL. 

 Boa leitura! 
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NOMADISMO NA PÓS MODERNINADE: A INSTABILIDADE DA GERAÇÃO Y EM SEU TRABALHO 

 

Aluna: Ana Caroline Fernandes Brito 

Orientador: Patricio Dugnani 

 

Resumo 

 Na sociedade da pós-modernidade, tudo parece constantemente híbrido, incerto, e líquido como afirma 

Zygmunt Bauman, logo o sujeito que se forma e transforma nesse ambiente social se torna um sujeito 

fragmentado. Ao analisarmos a interferência global em jovens nascidos depois da 1980, é possível enxergar 

que estes são extremamente conectados e informados – e constantemente em busca de um ideal de vida 

inatingível, o que os impulsiona a fazer uma mudança, quer seja de espaço ou de ideias como um nômade. 

O objetivo deste artigo é trazer uma convergência entre esse comportamento com a consequência de um 

mundo pós-moderno. Este trabalho se utilizou de pesquisas bibliográficas e tende a apontar que o sujeito da 

geração Y é consequência de um mundo pós-moderno, onde por conta dessa fragmentação da sociedade 

trouxe essa instabilidade comportamental, que denominamos de nomadismo simbólico. 

Palavras-chave: Geração Y; Nomadismo; Pós-Modernidade; Idealização; Trabalho. 

 

INTRODUÇÃO 

Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, discorre sobre o comportamento humano usando um termo 

peculiar: Liquidez (2001), o que nos traz o conceito de modernidade líquida ou “fluida”, para explicar as 

transformações ocorridas na sociedade contemporânea. O autor diz que vivemos em uma era onde há “um 

mundo repleto de sinais confusos, propenso a mudar com rapidez e de forma imprevisível” (BAUMAN, 2004, 

p. 6). Ele diz que os líquidos, diferentemente dos sólidos, não mantêm sua forma com facilidade. Não se fixam 

ao espaço e nem prendem o tempo, e estão constantemente prontos e mutáveis em sua forma de pensar e 

agir – dependendo apenas do estado de ambiente de onde estiver esse fluido, enquanto os sólidos têm 

dimensões espaciais claras e neutralizam o impacto. Sobre modernidade líquida, Baumam (2006, p. 6) diz 

que: “ela começa quando espaço e tempo são separados da prática da vida e entre si, e assim podem ser 

teorizados como categorias distintas e mutuamente independentes da estratégia e da ação”.  

A velocidade produzida e compreendida nesse sentido é algo que transcende o espaço e tempo, onde 

agora o céu é o limite para as açoes humanas. Essa velocidade de acontecimentos, mudanças de identidade, 

cidades, empresas, etc, gera essa inconsistência na matéria presente, sensações e sentimentos se tornam 

líquidos, tais como: medo, amor e desejo. Essa inconstância é uma característica muito presente na geração 

Y, que segundo Jim Matewmann (2012, pág.38), é a nomenclatura dada aos que nasceram no início da década 

de 1980 e é composta por jovens que são extremamente confiantes, criativos e com visão global. São pessoas 

que mostram características fortes individualistas, porém, mostram-se preocupados com o meio-ambiente 

e as futuras gerações. Neles, é percebida a valorização exacerbada do eu e seu ponto forte é a informação 

que adquirem com experiências, através do uso da tecnologia. 

Dessa volatilidade de emoções e desejos, que por conta dessa liquidez, provoca desprendimento, 

temos então um indivíduo que se “trai” constantemente por se contradizer inúmeras vezes (talvez por não 

ter um ideal “sólido”). Essa inconstância em seu pensar, leva a uma inconstância em seu comportamento, 

sentimentos, e até mesmo nas relações humanas, criando uma sensação de nomadismo simbólico – que seria 

essa vida nômade não apenas no campo físico mas no campo das ideias, onde Liberato (2002) cita Maffesoli 

(2001) ao afirmar que vivemos numa época de um “enraizamento dinâmico” (2002, p. 226), onde o homem 

não possúi seus pés fixos num só lugar, e essa movimentação originaliza-se de um oco, partindo de uma sede 

pelo infinito. Tendo dito isso, é possível ver que esse sujeito da geração Y se percebendo vazio, cansado e 
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estressado, sente-se a cada dia suas expectativas frustrarem em seu escritório de trabalho. Então, em uma 

reação, torna-se perfeitamente normal ele começar a desenhar e planejar uma forma de escapar dessa 

sofrida realidade do dia-a-dia, imaginando ir para um lugar, onde no campo das suas projeções, seria o ideal 

para uma vida boa e tranquila como nas telas de um cinema. 

Por isso, o objetivo deste artigo é mostrar que essa instabilidade desse sujeito da geração Y é uma 

consequência de um mundo pós-moderno, tendo como reação um nomadismo simbólico, que não se trata 

apenas de uma movimentação espacial de populações, mas um movimento ideológico e cultural. Dessa 

forma, a relevância desse trabalho está relacionada à busca do entendimento desse personagem simbólico, 

identificado nos nossos dias, mas pouco explorado. Logo essa pesquisa expõe essa “fluidez” da geração Y nas 

empresas, não como um fato exclusivo do mundo corporativo, mas como um fenômeno social presente na 

contemporaneidade, influenciado pelas mudanças sociais e tecnológicas, de nosso período, o qual pretende-

se denominar como pós-modernidade. 

 

Das gerações e da Pós-modernidade 

As características da chamada geração Y que, segundo Matewmann (2012, p. 38), é a nomenclatura 

dada aos que nasceram no início da década de 1980 e é composta por jovens que são extremamente 

confiantes, criativos e com visão global. São pessoas que mostram características individualistas, porém 

mostram-se, também, preocupados com o meio-ambiente e as futuras gerações. Cresceram envoltos da 

velocidade de mudanças que a tecnologia trouxe ao mundo, ou seja, tudo que é estagnado, é entediante, e 

se não trás desafios ou novas experiências, logo é descartado em busca do “novo”. Eles possuem uma forte 

opinião formada sobre tudo, mesmo que não saibam muito bem do que se trata, gostam de indicar produtos, 

lugares e serviços, em seguida fazer as avaliações dos mesmos com outros publicamente na internet. Por 

estarem envolvidos com tanta velocidade, as mudanças do dia-a-dia não os assustam, pelo contrário, eles a 

encaram como uma oportunidade de aprendizado e novas experiências. Assim, eles abraçam o novo sem 

muitas dificuldades. O mundo corporativo e a sociedade como um todo precisam entender essa geração que 

vem questionar todas as regras do jogo.  

Mas para entendermos essa geração Y é preciso entender como se classificam as gerações que estão 

envolvidas na contemporaneidade. Há nesse exato momento 3 gerações agindo mutuamente e lutando pelos 

seus ideais. Vamos começar pelos Baby Boomers: nascidos após a Segunda Guerra Mundial, segundo 

Matewmann, depois de 1945 até antes de 1960. Essa geração é formada por pessoas que tiveram a 

incumbência de reestruturar a economia no mundo, depois de uma guerra tão destrutiva. Viram nascer o 

rock and roll e viveram as consequências positivas e negativas do surgimento da pílula anticoncepcional. 

Idealizavam um mundo de paz e amor, em época da guerra no Vietnã, ao som de Beatles – All You Need Is 

Love (1967). Seus pais viveram a época conturbada ocasionada pela Grande Guerra, e que por conta das 

dificuldades, deram bastante apoio para seus filhos em sua infância, foi a primeira geração nos Estados 

Unidos e Europa a terem uma educação universitária em massa (25%) (MATEWMANN, 2012, p. 32), onde 

viriam a ser influenciados a questionarem dogmas com argumentações equilibradas, considerando os dois 

lados de todas as ideias, dos dilemas.  

A educação secundária foi reformada com um foco na matemática, no inglês e na 

redação, mas também com a introdução de idiomas “românticos” estrangeiros, 

especialmente os derivados do latim. Isso abriu o caminho para uma compreensão 

melhor da Europa e uma integração maior com o Velho continente. 

(MATEWMANN, 2012, pág.33) 

Sobre trabalho, essa geração de Baby Boomers, segundo Matewmann (2012), foi ensinada pelos pais 

a terem empregos em grandes empresas, e a seguirem uma evolução na carreira e um trabalho para o resto 
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de suas vidas, se tornando, então, leais a sua empresa. Matewmann afirma que os Baby Boomers são os 

tipicamente workaholics (viciados em trabalho) como uma consequência de uma busca de realização pessoal 

e por conta disso, se acomodam aos valores da empresa: “Se cumprissem suas obrigações, todos subiriam 

na hierarquia da empresa e conseguiriam um cargo de prestígio, acompanhado de (...) aposentadoria da 

empresa, para garantir segurança financeira. ” (MATEWMANN, 2012, pág.34) 

Já a geração X, que segundo Matewmann (2012, p. 36) foi entre 1960 e 1983, nasceu em uma 

prosperidade econômica resultante dos avanços tecnológicos. As profissões em alta eram a de técnicos de 

informática (TI), atividades relacionadas a bancos e serviços profissionais. A definição desta geração era “ 

casais sem filhos dedicados à carreira profissional e a seus sucedâneos, isto é, carros, telefones celulares e 

apartamentos na cidade” (MATEWMANN, 2012, p.35) e o prazer estava diretamente ligado ao que o trabalho 

ofereceria com o salário proposto. Ela torna-se uma geração menos confiável e mais individualista 

(MATEWMANN, 2012, p. 36). Foi a geração onde o número de divórcios aumentou gerando divisões nas 

famílias onde muitas vezes a criança era criada ou apenas pela mãe ou pai, veja a ilustração abaixo referente 

a população norte-americana e britânica.  

A geração X nasce em meio a um contexto geopolítico conturbado, Matewmann cita alguns exemplos 

como: Queda do comunismo e do Muro de Berlim, catástrofe com o ônibus espacial Challenger, e a 

disseminação da AIDS (2012, pág.36). É uma geração com capacidade de empreendedorismo muito forte, 

pois ela possui uma confiança em si própria exagerada e desconfiança com autoridades maior que as 

gerações passadas. É uma geração que se tornou móvel, indo atrás de salários melhores no mesmo ramo de 

trabalho. Amplia-se o culto ao consumismo. 

O sucesso profissional era medido por quanto tempo era necessário para dobrar 

seu salário. Essa também foi a geração que conduziu a ascensão da internet, o 

desenvolvimento das empresas ponto-com, que podia criar milionários da noite 

para o dia, e que estava preparada para arriscar tudo- não só uma vez, mas diversas 

vezes. (MATEWMANN, 2012, pág.37) 

A geração Y, segundo Matewmann (2012), é a nomenclatura dada aos que nasceram no início da 

década de 1980 até 2000. Ele afirma que essa geração é composta por jovens que são extremamente 

confiantes, criativos e com visão global (2012, pág.38). Pessoas que mostram características fortes 

individualistas, porém, mostram-se preocupadas com o meio-ambiente e as futuras gerações, sendo que 

esses cresceram envoltos da velocidade de mudanças que a tecnologia trouxe ao mundo, ou seja, tudo que 

é estagnado acaba se tornando entediante, e tudo que não traz desafios ou novas experiências, logo é 

descartado em busca do “novo”. Eles possuem uma forte opinião formada sobre tudo, mesmo que não 

saibam muito bem do que se trata, gostam de indicar produtos, lugares e serviços e posteriormente, fazem 

as avaliações dos mesmos com outros internautas de forma pública na internet. Por estar envolvidos com 

tanta velocidade, as mudanças do dia-a-dia não os assustam, pelo contrário, eles a encaram como uma 

oportunidade de aprendizado e novas experiências (2012, pág.39). 

Sobre trabalho, Matewmann afirma que eles não vivem para o trabalho – como ocorre com os Baby 

Boomers, mas agora eles trabalham para viver. (2012, pág.38). Com relação a reputação que essa geração 

carrega no mercado de trabalho, ele lista algumas características: Superconfiantes, desleais e volúveis (2012, 

pág.38). Parte disso pode ser por conta da má gestão de pessoas ao adotarem os mesmos parâmetros de 

gestão que são usados para pessoas da geração dos Baby Boomers e geração X. Os jovens da geração Y olham 

para o trabalho de formas diferentes, mas muito por conta de como seus pais os criaram. Seus pais, que 

estão dentro de uma dessas duas gerações passadas, disseram que eles eram especiais e capazes de tudo 

(MATEWMANN, 2012, pág. 38), logo, eles colocaram seus filhos boas universidades que caminharam com a 

tecnologia em cada etapa de suas vidas e financiaram viagens internacionais, dentre tantas outras coisas – 
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tudo isso, visando uma melhor educação e diploma. Para o autor, isso apenas reforçou o desejo de ampliar 

o conhecimento e ocasionou uma inquietação de fazer e se envolver na sociedade como um todo (2012, 

pág.38). 

Porém, em contrapartida Jean M. Twenge acirra a data de nascimento da geração Y para entre 1982 

até 1999 (2013, pág.13). Ela usa outras denominações para a geração Y como, por exemplo, Millennials, 

Milenares, ou Generation Me, Geração Eu (2013, pág.14). Para ela, esse é o surgimento de uma geração 

narcisista, com altas expectativas (irreais) e alto-estima inflamada, egoísta e que foca em seus próprios 

problemas e não se envolve com sua comunidade ou planeta terra em geral (2013, pág.15). Ela diz que a 

mídia em geral tem mostrado um foco na vida pessoal dos jovens (norte-americanos) cada vez mais (2013, 

pág.15), onde é visto nessa geração uma diminuição em sua empatia, confiança em outras pessoas, 

orientações cívicas e preocupação com o próximo (2013, pág.15). 

Twenge em seu estudo expõe um lado da geração Y onde ela discorre sobre os males do Distúrbio 

de Personalidade Narcisista, Narcissistic Personality Disorder NPD (TWENGE, 2013, pág.11), ela descreve o 

narcisismo como um ponto de vista muito positivo e inflamado de si próprio (2013, pág.11). Por conta desse 

ego inflamado, segundo Twenge, as características desses jovens narcisistas (todos pertencentes a geração 

Y) são: os que mais buscam atenção, que possuem expectativas irreais quanto ao futuro, que se tornam 

agressivos quando ameaçados, que pensam em si primeiro quanto a recursos e deixam o próximo sem 

nenhum, são os que dão mais valor ao dinheiro, fama, e a imagem e colocam tudo isso acima de família, 

ajuda ao próximo e serviço à sua comunidade. Quanto aos pontos positivos, ela aponta apenas a performance 

pública desses jovens, que de forma geral é brilhante. Em geral, ela afirma que seus efeitos são muito mais 

negativos que positivos (2013, pág.11). Por exemplo, como um jovem que possui essas características 

egocêntricas, segundo Twenge, aguentará o dia-a-dia de uma empresa, onde nada gira em torno desse 

indivíduo da geração Y – mas que gira em torno de um bem coletivo (empresa em geral)? Não será daí os 

porquês da instabilidade da geração Y? Não estaria ligada a desfragmentação do sujeito pós-moderno? 

Esse homem pós-moderno, sujeito da geração Y, estaria cheio de errância que aparece, por exemplo, 

nas migrações sazionais, migrações de trabalhos, pessoais (como viagens), etc. Nômades que não sabem ao 

certo o que buscam. É uma busca pelo invisível, pela aventura, e que possuí um lado místico, no sentido de 

busca por algo metafísico. O nomadismo para Maffesoli, segundo Liberato (2002, p. 226), refere-se, 

principalmente, pela não-fixação numa profissão, identidade, num gênero ou família.    

O homem pós-moderno estaria impregnado de errância. (...) Mas a ideia de 

nomadismo e de errância desenvolvidas por Maffesoli se refenrem principalmente 

à não fixação numa profissão, numa identidade, numa família ou mesmo num sexo. 

Uma “sede do infinito”, que põe em movimento. Uma busca do Graal, da aventura, 

do invisível, daquilo que não se sabe ao certo o que é. A errância possui assim um 

lado místico, que é também de “religação”.  (LIBERATO, 2002, p. 226)  

O habitante das megalópoles seria um novo tipo de nômade, um errante que muda de papéis e 

aparência constantemente. Este é um ponto extremamente marcado como característica da geração Y, onde 

esse personagem é apenas errante por conta de seus traços do sujeito pós-moderno, como Stuart Hall (2006), 

apresentou, que pode ser observado após uma mudança estrutural no final do séc.XX. Uma mudança que 

desfragmenta a sociedade impactando a cultura, raça, etnia, religião e sexualidade causada pela globalização, 

temos como exemplo disso o feminismo presente cada vez mais no mundo, desfragmentação da chamada 

“Igreja Cristã”, e o renascimento de um “eu “ quase que faraónico. 

Com essas mudanças ocorre a descentração do sujeito – um incomodo com o “eu”. O homem que 

antes era centrado e unificado, agora torna-se fragmentado em indas e vindas de idéias e ideais, é com uma 

constante ambiguidade em cada ação, que esse sujeito reage aos acontecimentos. Uma hora ele quer 
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conquistar o mundo, outra hora ele deseja se esconder em uma cabana. Pode-se perceber essa inconstância, 

mesmo na organização política do sujeito pós-moderno, por exemplo: a antiga bipolaridade entre as ideias e 

ações de partidos de esquerda e de direita, hoje se misturam, sendo difícil definir bem se existem diferenças 

entre os dois. Os gestos se misturam, os ideais se compõem, os pensamentos se combinam: esse sujeito pós-

moderno é “composto não de uma única, mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não-

resolvidas” (HALL, 2006, p. 2).  

Essas transformações associadas a modernidade trouxeram consigo, também, um rompimento com 

tradições e estruturas sociais previamente estabelecidas, as quais denominamos metanarrativas. As 

metanarrativas, segundo Dominic Strinati (1999) são discursos que emanam das instituições e organizam a 

sociedade. Essas narrativas estão presentes e são transmitidas pela religião, pela família, e parecem que 

foram “divinamente” estabelecidas, quando, na verdade foram se desenvolvendo socialmente. Entretanto, 

esse rompimento do indivíduo na pós-modernidade com essas metanarativas, fizeram que esse sujeito 

perde-se as referências e, por isso, convive com uma constante incerteza, em seu processo de 

descentramento. Outro sintoma disso, por exemplo, pode-se perceber na orientação familiar: por décadas 

os pais orientaram seus filhos para que estudassem em boas universidades, cursassem um ou mais cursos de 

idiomas, praticassem esportes, aprendessem arte, fizessem intercâmbios, para que um dia seus filhos 

tivessem suas carreiras sólidas em grandes empresas. Só que cada vez mais, os jovens abandonam suas 

carreiras para viajar, e organizar sua vida de maneira mais simples, administrando seus próprios negócios, 

mesmo que tenham de ganhar menos em um cenário mais arriscado no mercado. Vemos aí uma quebra de 

paradigmas. Seria então a tão sonhada constância atrelada à felicidade da estabildade econômica? 

Essa escolha de seguirem um caminho, quase que “cigano”, ou seja, nômade, passando por diversas 

empresas, é impulsionada por um espírito aventureiro e rebelde que talvez aponte para uma gana de uma 

ascensão profissional mais rápida. Porém, em outros casos, há jovens que largam tudo para viajar e tentar 

encontrar-se em outras culturas, ou ir em busca da natureza, uma espécie de “sede” espiritual por uma paz 

de alma que as grandes empresas e centros urbanos parecem não poder oferecer.   

É visto então que essa movimentação nômade na geração Y é consequência de um mundo pós-

moderno, onde nada é certo. Essa saga de empresa para empresa, de ideias para novas ideias,  em busca de 

uma satisfação pessoal e profissional não tem se concretizado, pois assim como uma mulher é linda na capa 

de uma revista de moda, mesmo passando por diversas camadas de manipulação de softwares para fica 

perfeita, essa busca por um padrão de vida perfeito ( no conceito de perfeição de cada um) é inatingível, o 

que impulsiona ainda mais uma busca eterna que, aparentemente, nunca se satisfaz, onde é alcançado 

apenas em fotos filtradas de terceiros no instagram, facebook, etc mas nunca na nossa dura realidade da 

vida. 
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Resumo              

A presente pesquisa aplicou as metodologias teóricas de educação libertária do educador Paulo Freire na 

prática didática em uma escola pública municipal na Zona Leste da cidade de São Paulo. O objetivo foi o de 

inserir a leitura como forma de aprender a palavra, os conceitos de normas e regras gramaticais da Língua 

Portuguesa, a sua compreensão e a ampliação progressiva de sua competência de interpretação, para que 

estudante pudesse produzir textos mais eficazes e que estivessem atrelados ao seu aprendizado do mundo. 

Por meio da inserção da leitura dos livros indicados nesse trabalho e a prática constante da escrita, propôs-

se a ampliação das capacidades de linguagem do estudante (ação, discursiva e linguístico-discursiva), seus 

valores e opiniões e sua formação de leitor consciente de sua realidade. Durante o ano letivo, os discentes 

realizaram a confecção de revistas temáticas; aproveitaram o ano eleitoral para escrever propostas políticas 

para o bairro em que vivem, e entregaram pessoalmente para a vice-prefeita da cidade; e produziram vídeos 

e letras de música que retrataram sua visão social na perspectiva de adolescentes moradores da periferia de 

São Paulo. Ao final, por meio da reflexão sobre o mundo, aprenderam a palavra; e pela palavra, aprenderam 

sobre o mundo. 

Palavras-chave: leitura, mundo, realidade. 

 

INTRODUÇÃO 

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

diversidades, culturas, religiões são aspectos importantes para o exercício da cidadania. Neste cenário, a 

participação do professor como agente transformador é de vital importância. Segundo Freire e Macedo 

(2011), a presença desse educador crítico pode aumentar a percepção do aluno sobre sua realidade: 

Quando desafiados por um educador crítico, os alunos começam a compreender 

que a dimensão mais profunda de sua liberdade encontra-se precisamente no 

reconhecimento das coerções que podem ser superadas. Então descobrem, no 

processo de se tornarem cada vez mais críticos, que é impossível negar o poder 

constitutivo de sua consciência na prática social de que participam (FREIRE e 

MACEDO, 2011, p.81). 

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

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

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

do Ensino Fundamental preveem a utilização de diferentes tipos de atividades que envolvam leitura, escrita 

e interpretação de textos durantes as aulas.  

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

para o aprendizado das normas gramaticais. Os livros didáticos, em sua maioria, limitam-se a apenas trazer 

as nomenclaturas existentes. Para Antunes (2003, p.87), “[...] pretender que o aluno saiba o nome que as 

coisas na língua tem; ou seja, o que centraliza o ensino é saber rotular, saber reconhecer e dar nome às coisas 

da língua”. A leitura de livros, neste cenário, acaba transformando-se em algo restrito, e seu uso no 

aprendizado da linguagem até mesmo inexistente.  

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

dinâmica e compartilhada com a sua realidade. Na concepção de Freire (1987, p.33), “a palavra nestas 
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dissertações, se esvazia da dimensão concreta que devia ter ou se transforma em palavra oca, em 

verbosidade alienada e alienante”, ou seja, não há preocupação com a transformação, com as trocas de 

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

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

Potencial. O linguista L.S.Vygotsky realizou vários estudos neste sentido e constata que a formação de 

conceitos para a resolução de problemas nos jovens, por exemplo, é fraca, devido à falta de incitação a 

atividade da inteligência.  

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

precisam criar uma sequência de frases, reproduzir a fala em formato de palavras e as ideias são muitas, mas 

difíceis de sintetizar em poucos parágrafos. O auxílio de outras pessoas, valorizando os esforços dos 

discentes, traria benefícios imediatos e desafios adequados com suas possibilidades, isto é, “todos aqueles 

que como nós, de uma maneira ou de outras, estão comprometidos com a formação dos cidadãos da cultura 

escrita exigidos nos tempos atuais” (FERRERO, 2010, p.148). Em suma, produzir atividades com textos que 

passem do simples ler para o entender e escrever. 

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

a problemática de sua realidade, negando sua abstração e não deixando que a opressão o continue atingindo.  

Assim, o presente estudo objetiva colocar em prática as sugestões descritas nos Parâmetros 

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

(jornais, revistas, blogs, sites, opinião) e filmes relacionados aos títulos escolhidos para uma prática de 

educação libertadora, ao mesmo tempo motivadora de habilidades escritas para a promoção do letramento 

e do entendimento das regras gramaticais que norteiam a sociedade. Segundo Freire e Macedo (2011, p.17), 

“a libertação só vem quando as pessoas cultivam sua linguagem e, com ela, o poder de conjetura, a 

imaginação de um mundo diferente a que se deve dar forma”, ou seja, a sua consciência crítica como ser 

humano. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO           

Segundo o educador Paulo Freire (1989, p.9), a “compreensão crítica do ato de ler, não se esgota na 

decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas se antecipa e se alonga na inteligência do 

mundo”, isto é, o pesquisador descreve que ao ler, o indivíduo pode alcançar o entendimento entre o texto 

e sua realidade. 

É importante que o aluno compreenda porque ler é bom. Mais do que isto, é fundamental “suscitar 

o desejo e a capacidade de devorar a literatura do mundo inteiro” (HOUSTON, 2010, p.129). Por isso, é 

necessário estabelecer uma linha direta entre o educador e o educando: um processo em que os dois cresçam 

juntos para uma educação libertária. O papel do professor, neste caso, é promover a inserção de leituras que 

possam ser transportadas para o dia a dia do aluno. A leitura, portanto, não resulta apenas do entendimento 

dos elementos linguísticos, mas “envolve diferentes processos e estratégias de realização na dependência de 

diferentes condições do texto lido e das funções pretendidas com a leitura” (ANTUNES, 2003, p.77). 

Interessante também é inserir conceitos de análise e interpretação dos textos lidos. Disponibilizar 

para os alunos fatos históricos, culturais e sociais da época em que foram escritos os livros. A possível 

desmontagem do texto em partes para tentar compreender o porquê as palavras foram arranjadas daquela 

forma e os comentários explicativos da obra são formas de auxiliar no entendimento e na reconstituição do 

todo, pois “a explicação pode ser uma espécie de superação inicial de alguns obstáculos do texto” 

(ARRIGUCCI JUNIOR, 2010, p.222). Isto fará com que a escrita seja realizada de forma muito mais consistente. 

Que sejam capazes de produzir textos, não apenas para cumprir requisitos 

burocráticos (da burocracia escolar ou da burocracia administrativa), mas para algo 
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tão importante que é ‘dizer por escrito’, colocar a própria palavra por escrito e, por 

meio dessa aprendizagem, compreender melhor a estrutura, a função, a força 

elocutória e a beleza dos textos que produziram (FERRERO, 2010, p.146) 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, doravante PCN´s, (1998), é tarefa do professor 

criar procedimentos para que o aluno possa compreender o texto que está trabalhando. A produção de 

esquemas, resumos, roteiros que indiquem o que será analisado e produzido podem ser de grande valia para 

o estudante. Segundo os PCN´s (BRASIL, 1998, p.32), “muito do fracasso dos objetivos relacionados à 

formação de leitores e usuários competentes da escrita é atribuído à omissão da escola e da sociedade diante 

da questão tão sensível à cidadania”. Uma proposta para ilustrar este pensamento é encontrada no livro O 

texto em sala de aula, de João Wanderley Geraldi (1998). O autor sugere que o uso das práticas de escuta e 

de leitura de textos e de produção de textos orais e escritos estão interligadas e essas são utilizadas como 

reflexão a partir da prática da análise linguística.  

Ao mesmo tempo, ao trabalhar com os textos e seus sentidos é interessante pensar na construção 

de uma atividade interativa com produção de sentido, pois “desse leitor, espera-se que processe, critique, 

contradiga ou avalie a informação que tem diante de si, que a desfrute ou a rechace, que dê sentido ao que 

lê” (SOLÉ, 2003, p.21). Nessa linha foi possível utilizar diferentes tipos de aprendizagem. A inserção de 

gêneros textuais foi uma delas. A forma como se fala está intimamente ligada a um gênero e esse 

conhecimento prévio do estudante auxilia em sua compreensão na escrita. No entanto, em certos casos, o 

aluno pode não utilizar determinado gênero em seu dia a dia, daí a importância da inserção de atividades 

que possibilitem o trabalho com intertextos, reconstrução textual, análise e que o estudante possa assumir 

o papel de revisor da redação. Para Dionísio, Machado e Bezerra (2010, p.44):  

“[...] as aulas podem deixar de ter um caráter dogmático e/ou fossilizado, pois a 

língua a ser estudada se constitui de formas diferentes e específicas em cada 

situação e o aluno poderá construir seu conhecimento na interação com o objeto 

de estudo, mediado por parceiros mais experientes”. 

Portanto, ao fazer uso de estratégicas de algumas destas técnicas de ensino foi possível planejar, 

estruturar e colocar à disposição do estudante textos que apresentem as circunstâncias típicas vividas por 

ele e sua aplicação na rotina diária. 

Por fim, mostrar ao educando que ele pode ser o sujeito da própria trajetória, ampliando conceitos, 

ideias e repertório de informação. É possibilitar sua experiência de viver no mundo e aprender sobre ele ao 

“[...] examinar a história criticamente. Como participantes ativos e verdadeiros sujeitos, podemos fazer a 

história apenas se continuamente formos críticos de nossas próprias vidas” (FREIRE e MACEDO, 2011, p.244). 

Assim, é a partir do uso da língua, da leitura de livros e sua discussão que se transformará esta 

atividade em uma prática cotidiana, promovendo não só a alfabetização, mas o verdadeiro letramento e 

estabelecendo a relação entre a leitura do mundo e a leitura da palavra. 

 

MÉTODO 

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

em apenas fazer da leitura algo corriqueiro e sem importância. 

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

com foco no desenvolvimento comunicativo. Os conceitos foram ensinados na prática, sugerindo a reflexão 

no uso, e não apenas na sua forma de memorização de nomenclatura e de classificação de termos.  
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A faixa etária pesquisada foi de estudantes do nono ano do Ensino Fundamental II (entre 13 e 14 

anos), da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Arquiteto Luís Saia1 (bairro de São Miguel Paulista) 

entre os meses de fevereiro e dezembro de 2014. A aplicação do estudo foi realizada nas turmas do nono 

ano, salas A e G, especificamente. Na primeira foram 22 alunos e na segunda, 32. 

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

Entre 45 e 60 dias um livro foi inserido para que fosse possível trabalhar as capacidades de linguagem. O 

tema foi relacionado à realidade do aluno: morador de classe média baixa que vive em meio à violência, com 

problemas típicos de um adolescente e a criação de uma identidade a partir de fatos históricos, culturais e 

sociais.  

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

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

produção dos sentidos do texto. Ao final, ainda, foi proposto que os alunos produzissem um livro contando 

suas histórias familiares, culturais, econômicas e sociais, e a forma como veem o mundo ao seu redor. 

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

populares. Todos os livros foram doados aos estudantes. Os temas foram discutidos e escolhidos, de comum 

acordo, entre a pesquisadora e a direção e coordenação pedagógica da unidade de ensino. As diversas 

escolhas temáticas privilegiaram a variedade dos gêneros literários para demonstrar a riqueza e a pluralidade 

da literatura existente em Língua Portuguesa. 

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

leão, a feiticeira e o guarda-roupa), de C.S. Lewis. Nesta etapa os alunos falaram sobre a relação entre 

irmãos, a liderança, o caráter, os valores éticos e morais e os sentimentos que norteiam os relacionamentos.  

O livro foi dividido em três partes: na primeira semana foi proposta a leitura dos Capítulos I a IV; na 

segunda, V a XIII; e na terceira, XIV a XVII. Na primeira aula foi realizada uma introdução sobre o livro com o 

resumo da história. A partir daí, em cada aula, os trechos foram discutidos com o objetivo de buscar 

elementos interpretativos no texto e sugerido que os educandos tirassem suas próprias conclusões a respeito 

da obra. Para Irandé Antunes (2003, p.66), “a leitura é parte da interação verbal escrita, enquanto implica a 

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

pelo autor”, ou seja, é na interação entre o sujeito e o texto que se pode obter essa decodificação da palavra. 

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

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

Estranho, Viagem e Ana Maria) estudadas em sala de aula. De acordo com Abuêndia Padilha Pinto (2010, p. 

61-2), “o aprendizado de gêneros representa um processo de socialização nos modos de organizar o 

conhecimento e na maneira de representar suas percepções e seu conhecimento para os outros”, pois, dessa 

forma, é possível o estudante ter as habilidades necessárias para informar e/ou buscar as referências que 

melhor se encaixem na sua produção textual.  

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

história, os periódicos apresentam públicos diferentes, isto é, cumprem funções comunicativas socialmente 

específicas e depende que quem vai ler: “o professor não pode, sob nenhum pretexto, insistir na prática de 

uma escrita escolar sem leitor, sem destinatário; sem referência, portanto, para se decidir sobre o que vai 

ser escrito” (ANTUNES, 2003, p.47).  

                                                        
1 A escola está localizada à Rua Américo Gomes da Costa, 93 (Zona Leste de São Paulo). A pesquisadora esteve em 
reuniões com a Diretora do estabelecimento de ensino, Professora Tânia Maranesi, e a coordenação pedagógica para 
estabelecer os critérios que seriam utilizados para a produção do trabalho científico. Houve a pronta aceitação e apoio 
da unidade escolar para a realização da pesquisa. 
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Já entre abril e maio, houve a leitura de Um certo Capitão Rodrigo, de Érico Veríssimo. Os alunos 

entraram em contato com os elementos biográficos e culturais da época e diferenças de costumes.  

A obra também foi dividida em partes: na primeira semana capítulos 01 a 04; na segunda, 05 a 11; 

na terceira, 12 a 17; na quarta, 18 a 23; e na última semana, 24 a 28. 

Durante a leitura foram inseridas atividades com vistas à valorização da cidadania. A adição da obra 

infantil O Reizinho Mandão, Rute Rocha, e da música É, Gonzaguinha, durante as aulas, auxiliaram no 

desenvolvimento crítico dos alunos perante as situações empregadas pela pesquisadora. Nas atividades em 

sala foram incluídos temas relacionados à política nacional atual em comparação com a época história 

retratada no livro (década de 1830). Os alunos debateram e refletiram sobre o papel de cidadão na sociedade 

e como torná-lo apto para assumir sua posição de ente político nas decisões diárias que afetam sua qualidade 

de vida.  

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

e apontaram soluções. Aos alunos foi sugerido que raciocinassem sobre as aflições genéricas da população e 

não pensassem somente em seus questionamentos solitários, isto é, levar “o indivíduo a abandonar suas 

atitudes espontâneas, subjetivas ou egocêntricas, e preferir a reciprocidade e a objetividade” (GAUTHIER e 

TARDIF, 2013, p.349). Como devolutiva, os alunos fizeram um caderno com propostas políticas para melhoria 

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

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

questões afetas aos adolescentes. Nesse caso, a leitura foi inserida como deleite, pelo simples gosto de ler. 

Sem cobranças ou prestação de contas. Como diz Rubens Alves (2001): 

As palavras também podem ser objetos de fruição, se nos ligamos a elas pela 

mesma razão que nos ligamos a um pôr do sol, a uma sonata, a um fruto: pelo puro 

prazer que nelas ora...Brinquedos, fins em si mesmas, palavras que não são para 

ser entendidas, são comida: o caminho da poesia (ALVES, 2001, p.27-28). 

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

estudantes abordaram os problemas da seca, da migração, da pobreza vividas pela população do Norte e 

Nordeste e do que significa ter uma vida “severina”. Em muitos casos, analisaram sua própria história.  

Nesse período, também, foram estudados os gêneros “Artigo de Opinião” e “Carta ao Leitor”. Houve 

a caracterização desses temas e seu uso na imprensa escrita e, em seguida, os alunos foram motivados a 

escrever seus próprios textos. A pesquisadora trouxe assuntos relacionados à matéria estudada na época. 

Após, houve a troca dos escritos entre os discentes e, cada um, teve de escrever uma carta criticando o que 

havia lido. Com isso, a leitura e a escrita deixaram de ser práticas escolarizadas e passaram ao 

desenvolvimento do letramento e da cidadania. 

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

Disparada, Rappyn Hood e Jair Rodrigues; Levanta e Anda, Emicida; Miserere-Nobis, Banda Tropicália; O 

bicho, Manuel Bandeira; e imagens do fotógrafo Sebastião Salgado, das obras Terra e Êxodo. 

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

ter vida Severina” e realizaram uma mostra de fotografias sobre o tema. A atividade propiciou aos alunos a 

oportunidade de aprender e colocar em prática diferentes formas de linguagem e discursos ideológicos, além 

de identificar e dramatizar maneiras contraditórias e/ou iguais de ver o mundo. 

O ensino e a aprendizagem devem estar vinculados à meta de educar os alunos 

para correr riscos, para lutar com as relações de poder vigentes, para apropriar-se 

criticamente das formas de conhecimento existentes fora de sua experiência 

imediata, e para imaginar versões de um mundo que (no sentido blochiano) “ainda 
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não é” – a fim de serem capazes de alterar as bases sobre as quais a vida é vivida. 

(FREIRE e MACEDO, 2011, p.68) 

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

Funk, como forma de desenvolver e examinar como os alunos verificam a própria realidade e a formação de 

sua opinião. A análise das letras das músicas, a busca das mensagens implícitas nos textos e seu esboço de 

panoramas históricos e sociais são importantes ferramentas metodológicas para interpretação textual. Os 

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

Jardins, dois compositores da música brasileira que denunciam os dilemas enfrentados na educação e nas 

classes sociais. Por sugestão dos próprios estudantes foi inserido o músico Mc Garden, com Não tenha 

vergonha de dizer e Funk da Educação; Banda Natiruts, com Quem planta preconceito; Tulio Duek, com 

Sem Preconceito; e Teatro Mágico, com Médico e Monstro. 

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

do livro escrito por eles. O desenvolvimento dessa atividade pedagógica é resultado da “necessidade de os 

professores e alunos recuperarem suas próprias vozes, de modo que possam tornar a contar suas próprias 

histórias e, ao fazê-lo, “conferir e criticar a história que lhes contam em comparação com a que viveram” 

(FREIRE e MACEDO, 2011, p.57), isto é, ir além da pedagogia tradicional e partir de um estudo crítico com 

práticas que proporcionem um projeto baseado na ação social transformadora da sociedade. 

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

atividades que fomentassem a criação da palavra escrita em consonância com a reflexão daquilo que foi 

trabalhado. 

Para os alunos que provêm de comunidades com pouco ou nenhum acesso a 

materiais de leitura, ou que oferecem poucas possibilidades der participação em 

atos de leitura e escrita junto a adultos experientes, a escola poderá ser a única 

referência para a construção de um modelo de leitor e escritor. Isso só será possível 

se o professor assumir sua condição de locutor privilegiado, que se coloca em 

disponibilidade para ensinar fazendo (MEC/SEF, 1998, p.66). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

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

solicitou-se que os educandos escrevessem uma manchete utilizando como tema a história da Branca de 

Neve para uma publicação específica. O texto da aluna H.F.O, 13 anos, para a revista Atrevidinha, foi aqui 

reproduzido (manteve-se a sequência linguística utilizada pela estudante): 

 

Testes incríveis para saber qual dos sete anões combina mais com você |O|. A Branca de Neve fala como 

era a vida com os sete anões e fala: “Eles cantam muito bem, em maio sairá o CD ‘Eu vou eu vou para casa 

agora eu vou’, o novo sucesso desse ano da Boy Band mais amada do reino encantando. 

 

Para o conhecimento do primeiro parágrafo – chamado lide jornalístico – igualmente foram ministradas aulas 

com o objetivo de auxiliar o discente na confecção da reportagem de forma independente, como sugere 

Clermont Gauthier e Maurice Tardif (2013). 

No ensino explícito, o docente modelará inicialmente, diante dos alunos, o que se 

deve fazer, para depois acompanha-los em prática dirigida, a fim de que eles se 

exercitem por sua vez; assim, eles serão capazes, no fim do trabalho, de executar a 

tarefa sozinhos, em prática autônoma (GAUTHIER e TARDIF, 2013, p.407). 
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Como produto final do dever realizado em casa tem-se o exemplo da estudante G. D. S, 13 anos, 

reproduzido abaixo (foi mantida a sequência linguística utilizada pela estudante). Os alunos tinham de 

escrever um lide com as palavras: rolezinho, shopping, 400 jovens, sábado à noite, garrafas e música alta e 

portas fechadas. 

 

Na noite de sabado, 20, iria acontecer um Rolezinho em shopping no centro de São Paulo, mas quando os 

participantes do evento chegaram, o local estava de portas fechadas. Os 400 jovens resolveram fazer o rolé 

na frente do estabelecimento, houve muita música alta, bebidas, garrafas e mais. Porém esse 

acontecimento não agradou os diretores do shopping. 

 

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

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

posteriormente. Ao longo das atividades foi verificado que os alunos tornaram-se mais críticos e aptos para 

fazer algo com o que foi lido. No entanto, na análise das duas classes verificou-se que a maioria dos 

estudantes do 9 A procuraram interpretar a obra lida, enquanto grande parte dos alunos do 9 G realizaram 

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

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

que eles mantêm com textos escritos” (ANTUNES, 2003, p.76), isto é, não houve a completa interação 

educando-livro-escritor necessária para uma escrita diversificada. No 9 A, foram entregues os trabalhos 

produzidos para as revistas Caras, Mundo Estranho, Ana Maria e Atrevidinha. Já no 9 G, somente foi entregue 

o resultado da revista Caras e, posteriormente Mundo Estranho.  

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

determinada pontuação ou frase no contexto e, principalmente, tomar consciência dos múltiplos usos que a 

língua pode oferecer. Segundo Irandé Antunes (2003, p.80), “nessa perspectiva, a compreensão, o sentido é 

que serão os pontos privilegiados, para que aconteça, de fato, o pretendido encontro”, ou seja, foi possível 

desenvolver o pensamento estrutural da linguagem por meio de aplicações reais. Ao mesmo tempo, os 

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

refazer as revistas, com o apoio da pesquisadora. Foi possível entender que, ao apenas atribuir certo ou 

errado, não seria possível contribuir para o aprendizado da palavra e do mundo por parte do estudante. O 

papel do professor é ser educador.  

Ensinar é mais do que simplesmente administrar um conteúdo, dividi-lo em 

sequências e transmiti-lo; é também preocupar-se com o educando. O ensino 

implica um movimento em direção ao outro, o aluno, para compreendê-lo, apoiá-

lo, dar-lhe aquilo de que ele precisa. Isso supõe, pois, um método que vai além das 

simples considerações a respeito da matéria, e que se interessa por aquele a quem 

o mestre se dirige (GAUTHIER e TARDIF, 2013, p.113) 

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

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

Nas atividades envolvendo o livro Um Certo Capitão Rodrigo e as leituras e músicas extras pôde-se 

verificar como resultado a reflexão sobre os comportamentos dos personagens da obra literária e o 

entendimento de governo de cada educando. Um exemplo abaixo citado abaixo da estudante R.S.B, 13 anos 

(foi mantida a sequência linguística utilizada pela estudante). 
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Na música “É” de Gonzaguinha, ele quer viver como um cidadão com respeito e não como o governo 

propôs e espresa a sua opinião através da música. E Pedro Terra não gostava do governo, pois para ele o 

governo só dava prejuízo para o trabalhador. Portanto, tanto na música, quanto na opinião de Pedro, o 

governo só quer dar prejuízo para o trabalhador (pobre) 

 

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

falta de profissionais médicos no Hospital da região, Tide Setúbal, calçadas e praças mal cuidadas e questões 

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

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

estudante. 

 

Arrumar calçadas na Avenida São Miguel, 9602-9642 - Vila Norma já aconteceram vários acidentes nessa 

calçada no dia 27/5 uma mulher foi passa por essa calçada e morreu ela tinha 2 filhos e até agora nada 

aconteceu. 

 

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

municipal de ensino de São Paulo. Os estudantes ficaram cerca de 40 dias com docentes substitutos ou sem 

ir para a escola. Apesar das adversidades, 36, dos 54 alunos, realizaram o trabalho. Os obstáculos 

encontrados pelos discentes foram estudados, apresentados em sala e editados em um caderno, contendo 

53 problemas e 87 propostas para resolução das questões. O material foi entregue à vice-prefeita da cidade 

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

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

na ideia da conscientização como um processo sem intervalos em que o aluno passa do pensamento primário 

ao crítico. Para o educador Paulo Freire (1989, p.15-6), “[...] impossibilidade de separar o inseparável: a 

educação da política. Entendemos então, facilmente, não ser possível pensar, sequer, a educação, sem que 

esteja atento à questão do poder”, ou seja, educar é um ato político.  

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

adolescente promovem o interesse e a satisfação no momento da leitura. O aluno C. B. A. M, de 13 anos, não 

gostou dos dois exemplares estudados anteriormente, porém, em menos de uma hora, depois de receber o 

novo volume disse: “professora já estou na página 43 do livro”. Com isso, a leitura deixou de ser uma 

atividade com a obrigatoriedade de realizar um trabalho. 

Assim, a leitura deixaria de ser uma tarefa escolar, um simples treino de 

decodificação, uma oportunidade de avaliação, para ser, junto com outras 

atividades, uma forma de integração do aluno com a vida de seu meio social 

(ANTUNES, 2003, p.119) 

As práticas abrangendo o poema Morte e Vida Severina foram iniciadas com a produção de um 

artigo de opinião e, em seguida, sua discussão por meio da carta ao leitor. O processo argumentativo 

ofereceu ao estudante uma forma de conscientização de sua identidade e a possibilidade de construir sua 

mudança democrática e emancipadora. Para Freire e Macedo (2011, p.17), “a libertação só vem quando as 

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

se deve dar forma”, isto é, a geração de um novo pensamento de sua existência.  

No decorrer das aulas foram apresentados artigos de opinião com diferentes pontos de vista sobre 

“vida severina”. A ação foi importante para demonstrar ao aluno que o escritor pode expor seu pensamento 

de diversas formas, adaptados às situações cotidianas e, para convencer seu leitor, seria possível a utilização 
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dos argumentos, contra-argumentos e tomadas de posições com base em técnicas de persuasão. Para 

Lusinete Vasconcelos de Souza (2010): 

[...] a percepção da dialogia levou-nos a ver o texto, não como um produto fechado, 

em si mesmo e único, porém em suas relações com o contexto social, com os textos 

já lidos pelo leitor e suas experiências de vida, com as ligações feitas com as diversas 

áreas de conhecimento (SOUZA, 2010, p. 65). 

Os temas desenvolvidos nos artigos de opinião refletiram as angústias dos jovens atuais: falta de 

emprego, salários baixos e ditadura da beleza. Com os escritos em mãos, houve a troca de textos entre os 

discentes e cada um escreveu uma carta ao leitor referente ao que havia lido. O resultado de um dos textos 

foi descrito abaixo, pelo estudante M. G. O, 14 anos (foi mantida a sequência linguística utilizada pela 

estudante). 

 

Padrões errados 

Possuo a mesma opinião de Gabriele Sales (“O que é padrão de beleza?”, “Opinião”, 19/09). Devemos 

quebrar todos os padrões de beleza que a mídia coloca, essa ideia é para apenas fins lucrativos, esta corrida 

atrás da “verdadeira beleza” é vã, e só causa danos emocionais, portanto, seja feliz com sua aparência, pois 

toda mulher têm sua beleza. 

 

Esse exercício serviu para estimular, mais uma vez, a capacidade argumentativa do aluno e retratar 

a atividade escrita como uma manifestação verbal das ideias, intenções e conceitos partilhados, pois “as 

palavras são apenas mediação, ou o material com que se faz a ponte entre quem fala e quem escuta, entre 

quem escreve e quem lê” (ANTUNES, 2003, p. 45). 

Ao mesmo tempo, foram inseridas músicas, poemas e imagens que fizessem parte do universo 

“severino” e do meio social dos estudantes que puderam refletir sobre os efeitos de diferentes mídias 

envolvendo um mesmo tema e formular suas conclusões.  

As atividades finais propostas para o término da leitura do livro foram: a produção de imagens sobre 

o tema “O que é ter vida Severina”. Uma exposição de fotos foi realizada na própria unidade escolar, no 

período de 27 de novembro a 05 de dezembro. Além disso, houve a criação de uma música e seu respectivo 

videoclipe sobre o mesmo tema. Graças a este tipo de projeto, pôde-se oferecer aos estudantes a amplitude 

de seu vocabulário, o desenvolvimento da estruturação do pensamento lógico, objetivo e claro. Mais uma 

vez, as letras retrataram o universo dos adolescentes: depressão, dificuldades com o transporte coletivo, 

educação, pobreza, riqueza e críticas à ditadura da moda.  

Em seguida, ao abordar a literatura de cordel e os movimentos musicais - escolhidos dois ritmos 

distintos: RAP e MPB - foi possível desenvolver o entendimento de diversas culturas e formas de expressão 

presentes na cultura brasileira. Conforme Ferreira (2002, p.13), “com a música, é possível ainda despertar e 

desenvolver nos alunos sensibilidades mais aguçadas na observação de questões próprias à disciplina alvo”. 

Assim, a música tem uma função pedagógica, onde o estudante aprende a realidade que o envolve. Além 

disso, a pesquisadora atendeu ao pedido dos alunos e adicionou às aulas outro compositor demonstrando o 

que Freire (1996) preconiza como “sujeito da construção”: 

“[...] nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos vão se 

transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber 

ensinando, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo. Só assim 

podemos falar realmente de saber ensinando, em que o objeto ensinado é 

apreendido na sua razão de ser e, portanto, aprendido pelos educandos” (FREIRE, 

1996, p.14). 
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Nos dois meses finais – outubro e novembro – os estudantes focaram na escrita de um capítulo do 

livro biográfico do projeto. Os discentes puderam colocar em prática tudo o que visualizaram durante a 

aplicação do estudo e, principalmente, se tornarem sujeitos de sua identidade. Aos alunos foi sugerido que 

escrevem cerca de dois mil caracteres. Os temas foram variados: desde o sonho de ser jogador de futebol a 

criação de histórias envolvendo amor, amizade, temas fantásticos e superação de limites. 

Cada estudante recebeu uma cópia da obra produzida. Ao mesmo tempo, a publicação está 

disponível para empréstimo na Sala de Leitura da escola, pois é um local com fácil acesso ao público.  

 

CONCLUSÃO 

O trabalho com a leitura permitiu que o aluno compreendesse, gradualmente, como funcionava a 

literatura e passasse da mera ingenuidade para o desenvolvimento e reconhecimento do caráter ficcional 

daquele texto. De acordo com o professor Marcos Bagno (2011): 

O enfoque deve ser, portanto, essencialmente semântico-pragmático-discursivo: as 

reflexões sobre os aspectos especificamente gramaticais precisam ser lançadas 

contra esse pano de fundo semântico-pragmático-discursivo, de modo a 

conscientizar o aprendiz de que os recursos disponíveis na língua são ativados 

essencialmente para a produção de sentido e a interação social (BAGNO, 2011, 

p.20). 

Graças a todo esse processo foi possível perceber que houve uma contribuição significativa para a 

ampliação da capacidade crítica do uso oral e escrito da língua portuguesa e acima de tudo que “a 

compreensão não requer os conhecimentos do texto e os do leitor coincidam, mas que possam interagir 

dinamicamente” (ALLIENDE e CONDEMARIN, 2002, p.126-7).  

A pesquisa demonstrou que lecionar é respeitar curiosidade do educando, sua linguagem e, 

principalmente, valorizar seus conhecimentos na sala de aula. A mera inserção de literatura em classe de 

forma monótona, possivelmente não permitiria que o educando percebesse a informação e fosse capaz de 

analisá-la, entendê-la e decodificá-la para sua real aprendizagem.  

Além disso, ao incorporar as sugestões dos estudantes nas aulas percebeu-se que a educação passou 

de um simples método de reprodução para um sistema de cooperação e, por assim dizer, a construção de 

uma reforma democrática. 

O educador Paulo Freire (1996) sintetiza essa ideia de parceria entre aluno e professor. 

Sou professor a favor da decência contra o despudor, a favor da liberdade contra o 

autoritarismo, da autoridade contra a licenciosidade, da democracia contra a 

ditadura de direita ou de esquerda. Sou professor a favor da luta constante contra 

qualquer forma de discriminação, contra a dominação econômica dos indivíduos 

ou das classes sociais (FREIRE, 1996, p.63). 

Ou seja, uma forma de educação libertária em que a alfabetização não é simplesmente um 

procedimento mecânico, mas sim uma relação entre os educandos e o mundo e sua prática transformadora 

na sociedade.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

ALLIENDE, F.; CONDEMARÍN, M. A leitura: teoria, avaliação e desenvolvimento. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

ALVES, R. Lições de feitiçaria. São Paulo: Edições Loyola, 2001. 

ANTUNES, I. Aula de Português. São Paulo: Parábola Editorial, 2003. 

ARRIGUCCI JUNIOR, D. O guardador de segredos. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 

BAGNO, M. Gramática pedagógica do português brasileiro. São Paulo: Parábola Editorial, 2011. 



 V FÓRUM DE PESQUISA 
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 

 

ISSN: 2237-4183 
2016 

25 

BRASIL. (1998). Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: língua 

portuguesa. Brasília: MEC/SEF. 

DIONÍSIO, Angela Paiva; MACHADO, Anna Rachel; BEZERRA, Maria Auxiliadora. Gêneros textuais e ensino. 

São Paulo: Parábola Editorial, 2010. 

FERREIRA, M. Como usar a música em sala de aula. São Paulo: Contexto, 2002. 

FERRERO, E. Sobre as não previstas, porém lamentáveis, consequências de pensar apenas na leitura e 

esquecer a escrita quando se pretende formar o leitor. Inc: 30 olhares para o futuro. São Paulo: Escola da 

Vila, 2010.  

FREIRE, P. A importância do Ato de Ler em três artigos que se completam. São Paulo: Autores Associados: 

Cortez, 1989. 

_____________. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1996. 

_____________. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

FREIRE, P.; MACEDO, D. Alfabetização: leitura do mundo, leitura da palavra. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 

2011. 

GAUTHIER, C.; TARDIF, M. (orgs). A pedagogia: teorias e práticas da Antiguidade aos nossos dias. Tradução 

Lucy Magalhães. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. 

HOUSTON, N. A Espécie Fabuladora. Tradução Ilana Heineberb. Porto Alegre: L&PM, 2010. 

ROJO, R. (org.). A prática da linguagem em sala de aula: praticando os PCN´s. Campinas: Mercado das Letras, 

2000. 

SOLÉ, I. Ler, leitura, compreensão: “sempre falamos a mesma coisa”. In: TEBEROSKY, Ana et al. 

Compreensão de leitura: a língua como procedimento. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

 



 V FÓRUM DE PESQUISA 
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 

 

ISSN: 2237-4183 
2016 

26 

A COMUNICAÇÃO DOS FABRICANTES SOBREO USO PREVENTIVO DOS PROTETORES SOLARES E O SEU 

IMPACTO JUNTO ÀS MULHERES JOVENS BRASILEIRAS 
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Resumo 

O estudo em andamento analisa questões históricas, comportamentais e mercadológicas referentes ao 

produto protetor solar e à comunicação das empresas do segmento junto ao público-alvo. Para tanto, estão 

sendo feitas pesquisas em profundidade para obter a percepção de jovens mulheres sobre a comunicação 

das empresas atuantes nesse mercado e investigar estratégias para impactar melhor esse público.  

Palavras-chave: protetor solar; filtro solar; mulheres jovens; comunicação. 

 

INTRODUÇÃO 

Desde a Antiguidade, as pessoas já desenvolviam formas de proteger a pele de queimaduras 

causadas pelo sol com a ajuda de substâncias naturais. O invento de “protetor solar” mais antigo conhecido 

pela história, em 7800 a.C., foi produzido no Egito à base de mamona.  

Muito tempo depois, entre os anos 1900 e 1910, a pele bronzeada sofria um estigma devido à 

associação com indivíduos de classes baixas, que normalmente trabalhavam em áreas externas, como 

trabalhadores braçais em fazendas e campos. Esses fatores socioeconômicos resultavam em tendências de 

vestuário e obras de arte que enalteciam a pele branca, além de substâncias para clarear a pele e suas 

propagandas em jornais como o Los Angeles Times. 

Já na década de 1920, mudanças históricas, socioeconômicas e médicas tornaram a pele bronzeada 

um símbolo de viagens, bem-estar e tempo para lazer. Com o passar dos anos, a admiração pelo bronzeado 

continuou crescendo, enquanto o vestuário e a moda praia passaram a ser menos cobertos e os anúncios 

acompanharam a mudança nos padrões estéticos. 

Entretanto, ainda não existia a consciência dos danos causados pela exposição desprotegida a longo 

prazo. A partir de 1940, a imprensa começou a falar sobre a associação entre bronzeamento, queimaduras 

causadas pelo sol e câncer de pele, iniciando a sensibilização do público em relação ao assunto.  

O primeiro protetor solar com eficácia comprovada foi composto por Benjamin Greene em 1944.  A 

composição deixava a pele com um tom acobreado e por isso foi nomeada como “Coppertone”, que significa 

cor de cobre e continua sendo uma marca importante nos dias atuais. 

No contexto global contemporâneo, a preocupação com as consequências da exposição aos raios 

solares é muito mais frequente. A redução da espessura da camada de ozônio, que protege a Terra e seus 

habitantes dos efeitos nocivos dos raios ultravioleta, trouxe à tona discussões que ajudaram na 

conscientização ecológica e em maior precaução com a proteção da pele, mas ainda há muito a ser feito. 

Conforme uma pesquisa realizada com 245 pessoas pela Revista Científica da Uniararas, sendo 73% 

delas do sexo feminino, a maioria de ambos os sexos faz uso de filtro solar apenas ao se expor, comprovando 

que o cuidado preventivo com a pele não é um hábito cotidiano para o consumidor com idade entre 18 a 25 

anos.  
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Figura 1: Utilização de Filtro Solar entre Homens e Mulheres 

Fonte: GRIGNOLI (2013, p. 69) 

 

A exposição aos raios solares pode trazer diversos malefícios acumulativos além do temido câncer 

de pele, como o agravamento de problemas acneicos, desenvolvimento ou aumento da quantidade de 

sardas, aparição de manchas e fortalecimento dos sinais de idade. Segundo o INMETRO (2013, online), o 

câncer mais frequente no Brasil é o de pele, correspondendo a 25% de todos os tumores. Isso é favorecido 

pelo clima tropical, a ideia de beleza associada ao bronzeamento, o bronzeamento artificial e o trabalho rural.  

Atualmente, a expansão do segmento de proteção solar está ainda mais expressiva e vai além da 

prevenção do câncer, queimaduras e outros males. A disseminação de procedimentos estéticos é uma 

constante em crescimento e os produtos anti-idade são importantes no mercado, pois a busca pela aparência 

jovem é recorrente, especialmente entre as mulheres. Há ainda uma importância mais profunda, aos olhos 

da mulher, para a aparência física. Psicólogos reforçam a realidade do julgamento da mulher sobre sua 

própria imagem e a relevância disso no mercado: 

Mas, apesar de nossa ação e dos avanços, as mulheres continuam se 

preocupando com a aparência, dedicando muito tempo e dinheiro para 

correr atrás de uma imagem idealizada e inalcançável – e esse fenômeno se 

estende inclusive às próprias feministas. (MORENO, 2008, p.8)  

Mesmo os cuidados com a aparência física sendo um ponto importante para as pessoas do gênero 

feminino, frequentemente há concentração somente na beleza e saúde apresentadas no momento, 

negligenciando cuidados preventivos sem perceber, já que o protetor solar previne o envelhecimento da 

pele.   

 

JUSTIFICATIVA 

O segmento de protetores solares é extremamente significativo no mercado e cresce a cada dia, pois, 

além da alta movimentação financeira, é questão de saúde pública. Isso é comprovado por pesquisas que 

apontam que em 2010 foi registrado aumento de 24% nas vendas em relação ao ano anterior, somando R$ 

1,86 bilhão. (SEABRA, 2011, online). Entretanto, as empresas poderiam explorar muito mais o potencial do 

produto, comunicando de maneira criativa sobre as necessidades e os benefícios do uso do protetor solar. 

Conforme dados da Energizer, em 2011, apenas 28,5% dos domicílios brasileiros utilizavam os filtros solares. 

Além disso, os meses de dezembro a fevereiro concentram 65% das vendas anuais. (MEYGE, 2012, online). 

Logo, protetores solares poderiam ser consumidos por muito mais indivíduos, durante o ano inteiro, 

aumentando significativamente a demanda  
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As mulheres, então, podem ser muito beneficiadas pelo uso do protetor solar, já que as vantagens, 

além da prevenção contra o câncer, incluem a pele mais saudável e bonita, evitando o aparecimento de 

sardas, manchas e retardando o envelhecimento. A Unilever realizou uma pesquisa com mulheres que 

constatou a existência de uma relação significativa entre a satisfação com o físico e o senso de autovalor da 

mulher. Para metade das mulheres estudadas, é claro o vínculo de que quando se sentem mal, é algo 

relacionável com sua aparência. (MORENO, 2008, p. 23). Observou-se, então, a necessidade de verificar a 

eficiência da comunicação desse segmento com alto potencial, que pode oferecer ao público saúde e boa 

aparência da pele.  

 

OBJETIVOS 

Pode-se dizer, então, que o uso preventivo do protetor solar no país não é uma prática entre as 

mulheres e por isso, também para estudar mais de perto esse “não hábito” e como as empresas terão de 

trabalhar isso, o problema de pesquisa deste projeto pode ser delimitado com a indagação: "Os fabricantes 

estão conseguindo comunicar eficientemente os benefícios do uso preventivo/cotidiano do filtro solar, para 

as jovens brasileiras? ” 

O objetivo principal deste projeto de pesquisa, portanto, será obter a percepção que as jovens 

mulheres têm da comunicação das empresas fabricantes de protetores solares atuantes no mercado 

brasileiro e investigar estratégias para melhor impactar esse público. Como objetivos específicos pretende-

se também identificar os hábitos de uso, consumo e compra de protetores solares e a imagem que possuem 

das marcas de protetores solares existentes no mercado. 

 

MÉTODO 

Para alcançar os objetivos supracitados, será usado o método qualitativo, através de entrevistas em 

profundidade com 10 jovens mulheres (entre 18 e 25 anos), de variadas cores de pele, das classes A e B 

(segundo o Critério Brasil). O número reduzido de entrevistas se justifica pelo caráter qualitativo do estudo, 

no qual não importa a representatividade amostral, mas a qualidade e profundidade dos dados coletados. 

O método qualitativo, também chamado de levantamento de experiência, tem como objetivo, de 

acordo com Mattar (2011, p.83), “... obter e sintetizar todas as experiências relevantes sobre o tema em 

estudo e, dessa forma, tornar o pesquisador cada vez mais consciente da problemática em estudo”. Apesar 

de nesse método não haver preocupação quanto à representatividade, “é interessante entrevistar pessoas 

que possuam diferentes experiências para que se tenha visão ampla e com diferentes pontos de vista sobre 

o problema em estudo.” (MATTAR, 2011, p.83). Esse método aplica-se ainda a este estudo, pois “os dados 

qualitativos são coletados para se conhecer melhor aspectos que não podem ser observados e medidos 

diretamente. Sentimentos, pensamentos, intenções e comportamentos passados...” (AAKER, KUMAR e DAY, 

2011, p.206), tais como os das jovens mulheres, aspectos esses que deverão ser analisados, conforme os 

objetivos propostos. 

Assim, neste estudo serão realizadas entrevistas individuais semi-estruturadas, nas quais é seguido 

um roteiro previamente estabelecido, que aborda características, hábitos e opiniões das entrevistadas, além 

de apresentar 8 anúncios postados nas páginas online de 4 marcas importantes de protetores solares do 

mercado. A entrevistadora tem flexibilidade de ajustar as questões para melhor andamento do diálogo, para 

que a entrevistada não se desvie, nas respostas, dos objetivos do estudo, sendo o roteiro composto pelas 

seguintes perguntas:  

1) Qual é o seu nome? 

2) Quantos anos você tem?   

3) Qual a sua profissão/ocupação? 



 V FÓRUM DE PESQUISA 
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 

 

ISSN: 2237-4183 
2016 

29 

4) Onde você mora? 

5) Qual seu estado civil? Namora ou é noiva? 

6) Você já tem filho(s)? Quantos e qual a idade deles?  

7) Quais são os meios de comunicação (e veículos) que mais costuma utilizar para se informar?  

8) O que você mais costuma ou gosta de fazer no seu tempo livre? 

9) Qual a sua ascendência?  

10) Qual sua cor de pele? Como você a considera?   

11) Possui histórico de câncer de pele em sua família? Se sim, isso influencia nos seus cuidados com a pele? 

12) Quais cuidados você costuma ter com sua pele?  

13) Costuma utilizar cosméticos no cotidiano? Se sim, quais e de quais marcas? Por quê? 

14) Evita utilizar algum tipo cosmético? Se sim, quais e por quê?  

15) Você evita cosméticos que fazem testes em animais? Costuma procurar aqueles que não fazem? Vê o 

fato de não fazer testes em animais como um diferencial em um produto? 

16) Você costuma buscar produtos descritos como ecologicamente corretos? É um diferencial importante 

na hora de você comprar o produto? 

17) Quando pensa em uma marca de protetor solar facial, qual é a primeira que vem à sua mente? 

18) Quando pensa em uma marca de protetor solar corporal, qual é a primeira que vem à sua mente? 

19) Com que frequência costuma ir à praia? Quando vai, utiliza protetor solar? Por quê? Qual marca mais 

costuma usar na praia, por quê? O que a levou a usar essa marca de protetor? Se não usa nada, por quê? E 

o que a levaria a usar? 

20) Quando vai à praia, pretende se bronzear? Associa bronzeado à beleza? 

21) No cotidiano, costuma estar exposta ao sol? 

22) Utiliza protetores solares no dia a dia? Se sim, utiliza mesmo não estando exposta ao sol? Se utiliza, em 

quais regiões do corpo? Quais marcas de protetores utiliza no dia a dia e por quê? O que a levou a usar essa 

marca de protetor? Se não usa nada, por quê? E o que a levaria a usar? 

23) Entre produtos como base, pó e etc., comuns e os mesmos produtos com FPS, você tem preferência? É 

um fator importante na escolha?   

24) Você confia ou confiaria na proteção de produtos que, no rótulo, se dizem com FPS, como base, pó, BB 

cream e etc.? Acha que o uso de tais produtos protege a pele suficientemente? 

25) Para você, quais são as características mais marcantes de uma propaganda de protetor solar corporal? 

Do quê você costuma se lembrar de uma propaganda de protetor solar corporal? – Fale uma que você se 

lembra e de qual marca 

26) Para você, quais são as características mais marcantes de uma propaganda de protetor solar facial? Do 

quê você costuma se lembrar de uma propaganda de protetor solar facial? Fale uma que você se lembra e 

de qual marca. 

27) Existe alguma marca de protetor solar na qual você não confia ou não usa de jeito nenhum? Se sim, por 

quê? 

28) Quando recebe amostras grátis de produtos, costuma testá-los? Acha que seria uma boa forma de 

conhecer um protetor solar facial? 

29) Aonde costuma comprar protetores solares?  

30) O que acha do preço dos protetores solares, em média?  

31) Tem preferência por algum protetor solar? Se sim, qual? Acha seu preço justo? 

32) O que você espera de um protetor solar facial?  

33) Algo te incomoda nos protetores solares faciais comercializados atualmente? O que pensa que poderia 

melhorar?  
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34) As embalagens de protetores solares faciais agradam em formato e tamanho? 

35) Após a utilização do protetor solar, como você descarta a embalagem?  

36) Sobre os raios UVA e UVB, você conhece seus benefícios e malefícios? Se sim, quais são? Eles são um 

fator importante na sua compra de um protetor solar? 

37) Se a entrevistada não souber o que são raios UVA e UVB – explicar (Raios UVA: penetram profundamente 

na pele, e são os principais responsáveis pelo envelhecimento da pele e aparência. Também tem uma 

participação em alergias, e predispõe a pele ao surgimento do câncer; Raios UVB: penetram superficialmente 

a pele e são os responsáveis pelas queimaduras do sol.  Esse tipo de raio é mais invisível, fazendo com que 

as pessoas pensem que só porque não ficaram vermelhas não foram prejudicadas, mas o raio UVB favorece 

muito o envelhecimento da pele) e perguntar: Eles são um fator importante na compra de um protetor solar? 

38) Já ouviu falar sobre os tipos de protetores, classificados em químicos e físicos? O tipo de protetor 

influencia na hora da sua compra? 

39) Você julga necessário o uso do protetor solar para proteger a pele da luz artificial?  

40) Acredita que a mídia e os laboratórios estimulem cuidados estéticos excessivos para gerar lucros? Se 

sim, acredita que isso se estenda para o segmento de protetores solares? Porquê? 

 

Anúncio 1 – Cenoura e Bronze 

 
Figura 2: Anúncio online 

Fonte: FACEBOOK CENOURA E BRONZE (2015, online) 

 

41) Você conhece a marca Cenoura e Bronze? Se sim, já utilizou ou utilizaria seus protetores solares? Por 

quê? 

42) O que chama sua atenção no anúncio? Esse anúncio desperta seu interesse em comprar o produto? Por 

quê? 
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Anúncio 2 – Cenoura e Bronze 

 
Figura 3: Anúncio online estimulando interação entre a marca e o consumidor através do envio de fotos nos 

comentários 

Fonte: FACEBOOK CENOURA E BRONZE (2015, online) 

 

43) O que chama sua atenção no anúncio? Esse anúncio desperta seu interesse em comprar o produto? Por 

quê? 

44) Você enviaria uma fotografia a uma marca por meio do Facebook? Acha uma maneira interessante de se 

comunicar com a marca?  

 

Anúncio 3 – Neutrogena  

 
Figura 4: Anúncio online 

Fonte: FACEBOOK NEUTROGENA (2015, online) 

 

45) Conhece a marca Neutrogena? Já utilizou ou utilizaria seus protetores solares? Por quê? 

46) O que chama sua atenção no anúncio? Esse anúncio desperta seu interesse em comprar o produto? Por 

quê? 
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Anúncio 4 – Neutrogena  

 
Figura 5: Anúncio online com a atriz Giovanna Ewbank 

Fonte: FACEBOOK NEUTROGENA (2015, online) 

 

 

47) O que chama sua atenção no anúncio? Esse anúncio desperta seu interesse em comprar o produto? Por 

quê? 

48) A participação uma pessoa famosa no anúncio aumenta sua confiança em relação ao produto? Faz com 

que se interesse mais? 

 

Anúncio 5 - Nívea 

 
Figura 6: Anúncio online 

Fonte: FACEBOOK NÍVEA (2014, online) 

 

49) Você conhece a Nívea? Já utilizou ou utilizaria seus produtos? Por quê? 

50) O que chama sua atenção no anúncio? Esse anúncio desperta seu interesse em comprar o produto? Por 

quê? 
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Anúncio 6 – Nívea  

 
Figura 7: anúncio online 

Fonte: FACEBOOK NÍVEA (2015, online) 

 

51) O que chama sua atenção no anúncio? Esse anúncio desperta seu interesse em comprar o produto? Por 

quê? 

52) Você compartilharia essa imagem no Facebook? Por quê?  

53) A presença da marca na imagem é indiferente ou faz com que seja mais provável ou menos provável você 

compartilhar? 

Anúncio 7 - Vichy 

 
Figura 8: Anúncio online de carnaval 

Fonte: FACEBOOK VICHY (2015, online) 

 

51) Conhece a marca Vichy? Já utilizou ou utilizaria seus protetores solares? Por quê? 

52) O que chama sua atenção no anúncio? Esse anúncio desperta seu interesse em comprar o produto? Por 

quê? 
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Anúncio 8 - Vichy 

 
Figura 9: Anúncio online 

Fonte: FACEBOOK VICHY (2015, online) 

 

52) O que chama sua atenção no anúncio? Esse anúncio desperta seu interesse em comprar o produto? Por 

quê? 

53) Quais anúncios chamaram mais a sua atenção? Por quê? 

54) Se tivesse que escolher um produto, com base nos anúncios, qual seria? Por quê? 

55) Quais anúncios você acha menos interessantes? Por quê? 

 

As entrevistas em profundidade deverão ser gravadas em áudio para que posteriormente sejam 

transcritas. Dessa maneira, esse material, tanto de transcrição quanto de observação, passará por um 

processo de análise de conteúdo, que “é uma técnica de observação usada para analisar unidades de material 

escrito por meio de regras cuidadosamente aplicadas.” (AAKER, KUMAR e DAY, 2011, p.223). A partir da 

análise desses relatos, será possível elaborar um relatório com considerações sobre as colocações feitas pelas 

jovens mulheres. 

 

RESULTADOS 

Até o momento as entrevistas foram realizadas e transcritas, no entanto, uma análise mais robusta 

ainda não pôde ser realizada. Mas foi possível observar pela autora, através da realização das entrevistas, 

que o protetor solar não faz parte do cotidiano de todas as pessoas da amostra. Foi possível confirmar que a 

internet é um meio de comunicação muito importante entre as jovens mulheres, justificando a relevância de 

os anúncios do roteiro serem provenientes das páginas online das marcas; no entanto, a maioria da amostra 

prefere a opinião de influenciadores em quem confiam na hora da escolha, como amigos, dermatologistas, 

entre outras fontes próximas, em detrimento das propagandas convencionais, apontando a importância de 

inovação e criatividade por parte de empresas. 

Ao serem questionadas sobre propagandas de protetor solar corporal, as entrevistadas fizeram 

associação com sol, praia e verão. Posteriormente, nenhuma mulher se lembrou de propagandas de protetor 

solar facial, demonstrando que a comunicação das empresas poderia ser mais eficiente.  



 V FÓRUM DE PESQUISA 
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 

 

ISSN: 2237-4183 
2016 

35 

Durante a escolha de um protetor solar, aqueles que são descritos como ecologicamente corretos e 

que não fazem testes em animais teriam um diferencial em relação aos outros. Entretanto, a informação 

precisaria chegar até as jovens mulheres, pois a grande maioria não busca. Ainda após o processo de escolha, 

se o protetor solar deixar a consumidora satisfeita, ela torna-se fiel à marca, indicando a outras pessoas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O protetor solar é importante tanto para as empresas fabricantes, por questões financeiras, quanto 

para o público alvo, por saúde e aparência. No caso das consumidoras do sexo feminino, essa realidade é 

ampliada, já que, em geral, a importância dada à aparência e aos cuidados estéticos é expressiva. Assim, 

verificou-se a necessidade de analisar as razões pelas quais as mulheres nem sempre utilizam protetor solar 

no cotidiano. Por esse motivo, entrevistas qualitativas foram realizadas com uma amostra de 10 jovens 

mulheres, analisando diversos aspectos referentes às próprias entrevistadas e à comunicação das marcas, 

como anúncios em suas páginas online, já que esse público é bastante presente em mídias sociais. Ainda que 

análises robustas ainda estejam em andamento, foi possível atingir os objetivos da pesquisa, agregando 

muito aos conhecimentos do autor ao estudar um tema de utilidade significativa. 
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Resumo  

Este estudo teve por objetivo demonstrar a importância da consciência social na formação de futuros 

jornalistas. A partir deste projeto de extensão, tornou-se possível um melhor conhecimento acerca do 

exercício do Jornalismo Cívico por parte de alunos de graduação. A oficina de jornalismo audiovisual introduz 

os alunos ao Projeto Olhar Periférico, com o intuito de envolvê-los em ações sociais e retratá-las de forma 

positiva e informativa para que a população compreenda o valor desses projetos e se engajem neles a fim de 

construir um mundo melhor. Os resultados permitem a continuidade de ações extensionistas voltadas à 

projetos sociais, pois o despertar desta sensibilidade em futuros jornalistas desde a educação universitária 

mostra-se extremamente relevante em uma época onde o jornalismo se pauta majoritariamente em 

acontecimentos negativos. 

Palavras-chave: Jornalismo Cívico; Organizações Não-Governamentais; Jornalismo Audiovisual. 

    

INTODUÇÃO            

O presente trabalho foi desenvolvido a fim de demonstrar a importância do Jornalismo Cívico na 

formação de alunos do curso de Jornalismo da UPM – campus Higienópolis. De acordo com Traquina (2005, 

p.19), a maioria dos livros e guias de jornalismo determina que as notícias são uma compilação de “tudo o 

que é importante e/ou interessante”. Os próprios critérios de noticiabilidade, se analisados com 

profundidade, comprovam que o jornalismo dá mais atenção à acontecimentos (hard news) em detrimento 

de problemáticas. “O campo jornalístico tem maiores dificuldade na abertura de problemáticas” 

(TRAQUINA, 2008, p.82). 

O Projeto Olhar Periférico tem por objetivo abrir o olhar dos alunos de jornalismo quanto a ações 

sociais, visando a formação de profissionais que fujam do convencional hard news. Introduzir no aprendizado 

desses jovens sensibilidade e consciência na hora de criarem pautas, para que cubram coisas positivas, que 

não tem muito espaço nas grandes mídias, como os projetos sociais. O projeto propõe a parceria de 

Organizações Não-Governamentais com grupo de alunos participantes da oficina de Jornalismo Audiovisual 

para que estes produzam uma matéria informativa que divulgue o trabalho dessas instituições. Muito mais 

que a produção de vídeos com esta temática, o projeto pretende despertar o interesse dos jovens em serem 

engajados com questões sociais, que beneficiem a população ao seu entorno. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO            

O jornalismo é uma atividade intrinsicamente ligada às mais diferentes áreas da vida humana, e 

desde os anos 1980 vem apresentando um perfil que lhe atribui um comprometimento com a promoção da 

cidadania. Contudo, a relação do jornalismo com o desenvolvimento social dos cidadãos vem de muito antes 

da década de 80, no século XVII, “quando Tobias Peucer defendeu a primeira tese de doutorado sobre o 

então recente fenômeno do jornalismo, os jornais já eram compreendidos como ‘úteis para a vida cívica’” 

(SOUSA, 2004 apud ASSIS, 2012, p. 133).  Por ter a função de pautar a sociedade assim como também ser 

pautada por ela, o jornalismo não é apenas uma tarefa exercida mecanicamente por pessoas treinadas nas 

universidades – é um serviço público, que além de informar deve estar aberto para ouvir as queixas e lutar 

ao lado dos cidadãos. “Ao contrário de seu suporte, o jornalismo permanece na pauta social, subsidiando 
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conversas, debates, reflexões ou atitudes capazes de transformar significativamente a realidade” (ASSIS, 

2012 p. 133). Com o passar dos anos e o desenvolvimento do jornalismo, mudanças sérias ocorreram no 

que tange à forma de como exercer essa profissão. As teorias do jornalismo começaram a ser formadas 

durante o século XX, e com elas vieram um modelo engessado de como o jornalista deveria se portar. Se 

levarmos em conta a Teoria do Espelho, citada por Nelson Traquina (1993, p.133), o jornalismo é um espelho 

da realidade. Por consequência disto, criou-se a ideia de que o jornalista deveria atuar apenas como um 

observador dos fatos, de forma neutra, sem se envolver o que é noticiado. Estas teorias se consolidaram no 

meio jornalístico e o resultado foi uma mídia cada vez mais distante da população e o crescimento da 

veiculação de notícias sensacionalistas, que exploram as fontes e espetacularizam seu sofrimento. 

 De acordo com Kovach e Rosenstiel (2004, p. 31), a finalidade primordial do jornalismo é oferecer 

informações que os cidadãos necessitam para serem livres e capazes de se “autogovernar”. Isso comprova o 

poder que o jornalismo tem de influenciar a ações e a própria vida das pessoas. O Civic Journalism 

(“Jornalismo Público”) é uma vertente do jornalismo que se pauta no interesse comunitário. Isto é, nessa 

prática mais humanizada o “foco” das atenções são os assuntos que têm importância para o cidadão comum 

e para as minorias. “Mesmo as coberturas tradicionais, como cobertura de eleições, voltariam sua atenção 

não para o que candidato que dizer, mas para o que o cidadão quer discutir” (FERNANDES, 2002 apud ASSIS, 

2012, p.142).  

Baseado nesta nova perspectiva surge o Projeto Olhar Periférico: inserindo na educação universitária 

de futuros jornalistas a compreensão do jornalismo como serviço aos cidadãos e oferecendo pautas que 

mobilizem a população quanto ao fomento de atividades sociais no lugar onde vivem. A disseminação de 

conhecimento acerca da importância desses projetos está acompanhada de valores como a solidariedade, 

amor ao próximo e consciência social. Despertar esse olhar, que já está adormecido nesses jovens, faz parte 

do objetivo que o projeto tem de transformar a mídia tradicional em um lugar melhor, com jornalistas 

competentes que saibam manter uma relação saudável com os cidadãos. Ter um Olhar Periférico como 

jornalista é saber enxergar coisas que a maioria das pessoas não enxergam, ou que acham insignificantes, e 

trazê-las à luz com uma abordagem inovadora e positiva. O Projeto Olhar Periférico é muito mais que uma 

oficina de jornalismo audiovisual, é um curso de como enxergar a vida através de um novo ângulo. 

De fato, ao pautar assuntos como economia, saúde, cultura, meio ambiente, 

sustentabilidade, dentre outros, a imprensa apresenta-nos o que há, no momento, 

de mais importante na esfera pública, podendo, assim, interferir ou incentivar 

avanços e crescimentos nos mais vastos setores. Porém, não é apenas “o que” os 

jornais dizem que interfere no nosso cotidiano, mas também – ou, talvez, 

principalmente – “como” dizem. (ASSIS, 2012, p. 134). 

 

MÉTODOS E EXECUÇÃO            

A pesquisa foi iniciada a partir de Julho de 2014 com a intenção de expandir o olhar dos alunos de 

jornalismo quanto as ações sociais que ocorrem no entorno da universidade. Dado que a maioria dos alunos 

da UPM São Paulo é de cidades do interior, foi constatado que muitos resumem sua experiência acadêmica 

apenas participando das aulas propostas em sua grade. Muitos desses alunos não conhecem a cidade e, 

mesmo o que nasceram na capital, não tem a sensibilidade de percepção das atividades sociais que trazem 

benefício para a comunidade como um todo. Este é o objetivo maior do Olhar Periférico: fazer os alunos de 

jornalismo se envolver com projetos que beneficiam a cidade e seus habitantes a fim de criar uma melhor 

relação entre as Organizações Não-Governamentais e os Jornalistas. As grandes mídias só dão espaço para 

noticiar os projetos sociais quando há algum escândalo envolvido com a ONG, perpetrando a ideia de que 

estas organizações agem de má fé. Para mudar essa realidade, o projeto conta com o interesse daqueles que 



 V FÓRUM DE PESQUISA 
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 

 

ISSN: 2237-4183 
2016 

38 

serão o futuro do jornalismo para realizar um trabalho de jornalismo com caráter social. Com isso, etapas de 

execução foram estipuladas para que o Projeto e a Oficina de Jornalismo Audiovisual pudessem ser colocados 

em prática.  

 

Mapeamento em ONGs 

O primeiro passo foi mapear todas as instituições que promoviam ações sociais no seguinte raio: 

Higienópolis, Bixiga, Bela Vista, Consolação e Pacaembu. No primeiro semestre de pesquisa, contei com a 

ajuda da Tatiana Silva que me introduziu à Rede Social Bela Vista. Foi colocado à minha disposição uma lista 

com ONGs, endereços, responsáveis e meios de contato. Após filtrar as instituições usando critérios de 

seleção, como a localização e o trabalho realizado por elas, cheguei a um total de 12 ONGs que poderiam ser 

possíveis parceiras. 

 

Prospecção de parceiros 

Posterior a seleção das parceiras, começa o trabalho de prospecção. Primeiramente, entrava em 

contato por telefone, explicando nosso trabalho e oferecendo-lhes a possibilidade de participar conosco. 

Quando não conseguia contatar por telefone, mandava um e-mail com o mesmo modelo do discurso falado.  

Se mesmo assim, não obtivesse resposta eu comparecia até o endereço da instituição para fazer a abordagem 

pessoalmente. 

Esta etapa foi a mais difícil de toda a pesquisa, pois há certa desconfiança por parte dos 

representantes das ONGs quando sabem que faremos um trabalho jornalístico e audiovisual. Algumas 

preocupavam-se com a veiculação das imagens, porque em alguns casos os beneficiados não poderiam ser 

identificados no vídeo (tanto crianças quanto adultos). Por outro lado, houve simples desinteresse por parte 

de outras, justamente por se tratar de um trabalho universitário (os responsáveis tinham algum tipo de 

impressão de que não seria um trabalho sério). Havia também a burocracia de algumas outras, onde acabei 

tendo de ligar para diversos setores para tentar explicar nosso projeto, mas nenhum acabou atendendo. A 

dificuldade de ir pessoalmente em todas as instituições foi que, em determinados momentos, o endereço 

era falso e não existia nenhuma instituição social naquele lugar.  

No primeiro semestre de pesquisa, em 2014, conseguimos um total de quatro parceiros, sendo estes: 

Espaço Arterial; FUNARTE; ASES e Instituto Recicla Mundo. Apesar disto, os grupos responsáveis pelo 

Instituto Recicla Mundo e Espaço Arterial não deram seguimento ao trabalho. Por isso, em 2015, decidimos 

tentar trabalhar novamente com duas instituições do ano anterior: o Instituto Recicla Mundo, que acabou 

não conseguindo participar em 2014 e o ASES que gostou do projeto e teve interesse em participar 

novamente, com novos grupos de alunos. Então, em 2015, trabalhamos com: APAF; Instituto Recicla Mundo; 

ASES e Ação Educativa. Contudo, o trabalho com a Ação Educativa não foi continuado. 

 

A oficina, divisão dos alunos e distribuição de ONGs por grupo  

A oficina de jornalismo audiovisual acontece de quinta-feira às 7h30m e é oferecida aos alunos de 

Jornalismo da UPM. Os alunos inscritos são introduzidos ao Projeto Olhar periférico e seus objetivos. 

Normalmente, há uma média de 25 inscritos por semestre. Nós dividimos estes alunos em grupos, pegamos 

os e-mails de cada participante e lhes apresentamos nossa ferramenta de comunicação: grupo no Facebook 

e Google Drive. Neste software de nuvem está compartilhado o cronograma da oficina, termo de autorização 

de uso de imagem e som, planejamento de produção e roteiro de edição.  

No primeiro encontro, mostramos os vídeos elaborados por alunos que participaram de edições 

anteriores do Olhar Periférico para que os novos participantes tenham noção de como fica o trabalho final. 

Na segunda semana, são distribuídas as ONGs parceiras, sendo uma por grupo.  
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Estes alunos acompanharão a instituição durante o semestre, criando uma relação com os 

voluntários e beneficiados, documentando por meio de vídeo o trabalho executado por eles. Os alunos são 

divididos em funções como câmera, repórter, editor e produção. O produto final é uma matéria de três a 

cinco minutos, contando qual é a ação promovida pela ONG, o que ela traz de benefício para a comunidade 

e seus habitantes e a visão dos beneficiados quanto a ela. 

 

Exercícios de câmera e planos de enquadramento - oficina 

Antes de entrarem em contato com os parceiros, os alunos passam por exercícios de câmera, onde 

colocam em prática os planos de enquadramento e aprendem quais as posições de câmera para realizar as 

entrevistas. O exercício é feito em uma aula, os alunos pegam o material no NPDA (câmera, microfone e 

tripé) e saem pelo campus para executa-lo. Após o exercício, os alunos levam os vídeos para a sala de aula, 

onde assistimos damos orientação quando a imagem é feita de forma errada, preparando-os para as 

gravações externas com as ONGs. 

 

Gravação de material e avaliação de imagens 

Os grupos têm cinco semanas para entrarem em contato com as instituições, marcarem as devidas 

reuniões, montagem a agenda de gravação e executarem as filmagens. Dentro desse período, nos encontros 

presenciais, os alunos levam o que produziram até então para a sala de aula, onde assistimos o material e o 

professor avalia a qualidade das imagens. Se o material não está com boa qualidade, o grupo deve regrava-

lo ou substitui-lo com outra gravação no roteiro. 

Durante este período é que surgem os problemas em relação aos alunos. Há um grande número de 

desistência e dissolução de grupos por motivos internos. Foi percebida a falta de interesse dos próprios 

alunos, pois muitos se inscrevem na oficina por acharem que farão um trabalho “fácil” e, quando percebem 

que é um projeto sério, acabam desistindo. Houve casos de grupos não entrarem em contato com as 

instituições, ou que o fizeram em um prazo próximo ao da entrega final, o que resulta em um trabalho mal 

feito e sem compromisso nenhum com a proposta do Projeto Olhar Periférico. A irresponsabilidade de que 

desistem, e não dão satisfação para nós e nem mesmo para a instituição, acaba manchando a reputação do 

projeto e isso dificulta o processo de prospecção de parceiros no início de cada semestre.  

Em casos de desmembramento de grupos ou de falta de retorno por parte da instituição parceira, 

como o Espaço Arterial e Instituto Recicla Mundo (2014), juntamos os alunos a um grupo já bem estabelecido 

ou encaminhamos outra instituição. Em 2014, os grupos que não conseguiram contato com as duas ONGs 

citadas anteriormente foram unidos e ficaram responsáveis de cobrir uma feira orgânica promovida pela 

Matilha Cultural. 

 

Semana de edição e entrega 

O penúltimo encontro em sala de aula é feito para que os alunos levem seus roteiros de edição, para 

a aprovação do professor. Após a correção, eles são liberados para gravarem respectivos offs ou outros 

detalhes que finalizarão a matéria. Três semanas antes a reunião de encerramento, os alunos se reúnem na 

ilha de edição do NPDA para editarem seus vídeos de acordo com o roteiro aprovado. Se por algum acaso o 

aluno tiver dificuldades ou não souber usar o FinalCut Pro, os técnicos podem ajuda-los. Na semana seguinte, 

é feita a última aula presencial, onde os alunos expõem seus vídeos finalizados para todos os colegas e ouvem 

a opinião do professor a respeito. A partir daí os alunos ficam informados do horário da reunião de 

encerramento e entram em contato com o representante da instituição que acompanharam para convida-lo 

ao evento. 
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Reunião de Finalização com os Parceiros 

O encontro de encerramento é feito no auditório do Centro Histórico da UPM Higienópolis. Reunimos 

os alunos participantes e os responsáveis pelas ONGs parceiras para exibirmos o material pronto e 

discutirmos a respeito. Os alunos falam sobre sua experiência durante os meses que passaram junto com 

todos que envolvem a ONG. Baseados em suas impressões pessoais, eles entregam um relatório (elaborado 

pelos mesmos) com atitudes que a instituição poderia tomar para melhorar sua comunicação externa.  A 

matéria audiovisual é exibida para os presentes e comentada pelos responsáveis da instituição retratada. O 

envolvimento de alguns alunos rendeu, em alguns casos, oportunidades de estágio, trabalho voluntário e 

desenvolvimento de iniciação científica. Diferentemente daqueles que deixam o projeto no meio do 

caminho, estes alunos colheram os frutos de seu trabalho e criaram consciência de que é possível fazer 

jornalismo com pautas positivas, que sejam informativas e tragam benefícios para a comunidade.  

A satisfação das instituições ao receberem uma cópia do trabalho realizado é ressaltada durante o 

encontro de encerramento. Muitas ONGs acabam usando o material produzido pelos alunos em seus canais 

de comunicação para divulgar o trabalho da instituição. Os resultados positivos, em que os alunos se 

engajaram e fizeram parte do dia a dia da ONG, despertaram a intenção em algumas instituições de participar 

do projeto novamente no próximo semestre. Como o caso do ASES (Associação Solidariedade e Esperança) 

que manifestou interesse de continuar com a parceria junto ao Projeto Olhar Periférico, pois os vídeos 

ajudaram muito no processo de divulgação da ONG. Em 2015, o ASES continuou como parceiro do projeto, 

levantando uma proposta de criação de uma oficina onde alunos de jornalismo orientassem as crianças da 

ONG a criarem blogs individuais para publicação diária. A proposta não foi discutida de forma mais 

aprofundada.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As escolas de jornalismo ensinam diversas teorias e critérios de noticiabilidade que irão guiar os 

futuros jornalistas em toda a sua vida profissional. Contudo, grande parte delas baseia-se no preceito de que 

notícia é algo que fuja do normal. Isto é, um acontecimento que traga algo de novo, extraordinário e, de 

preferência, que chame a atenção do público. A partir disto, tanto o jornalismo quanto a notícia tornaram-

se mercadoria ao entrarem na disputa de quem vende mais. O resultado foi o crescimento da veiculação de 

pautas negativas, que não agregam a nada na vida dos cidadãos e inspira-lhes medo e insegurança. 

Em um ano de pesquisa, testemunhei como alunos de jornalismo podem se mobilizar para fazer da 

mídia um espaço melhor. Desmistificar o lado sombrio das Organizações Não-Governamentais ao mesmo 

tempo em que ajudamo-las a veicular as ações sociais que fazem no entorno da comunidade, muitas vezes 

desprezadas pelos jovens e cidadãos em geral, é uma experiência gratificante, que mostra a importância da 

influência da mídia na sociedade. Se os futuros profissionais da comunicação pautarem-se em assuntos que 

trazem questões positivas e que tenham impacto na comunidade, o jornalismo perderá cada vez mais a fama 

“bad news is good news”. Concluímos que os resultados positivos que obtivemos com a realização do Projeto 

Olhar Periférico geraram bons frutos para as instituições parceiras assim como exerceram o papel de: auxiliar 

na divulgação do trabalho feito pela ONG; valorizar as ações desenvolvidas por elas, mostrando sua 

importância em seu locus de ação e, por fim, quebrar a má impressão que a mídia passa sobre as ONGS, 

ressaltando a importância do incentivo à ações sociais e da participação da população no geral. 

Ampliar o olhar desses estudantes para problemáticas que saiam do convencional (violência, 

desastre, morte) é uma ação que deve começar desde a época de faculdade. Por este motivo que o Projeto 

Olhar Periférico tem sua importância, visando conscientizar as futuras gerações de jornalistas quanto às 

questões sociais e solidárias. Demonstrar a importância do que muitas vezes está do nosso lado, mas não 

temos a sensibilidade de perceber por se tratar de outra realidade faz parte das aspirações do projeto, 

Figura 5 - Árvore número 400 
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fazendo jus ao seu formato de projeto de extensão. Os alunos participam da Oficina de Jornalismo 

Audiovisual não só para cumprirem suas obrigatoriedades acadêmicas, mas sim para fazerem parte de um 

projeto inovador, que ressalta o valor da consciência social e a importância do exercício do Jornalismo Cívico. 
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DE TELÊMACO A SIMBA: A TRAJETÓRIA DO HERÓI DA ODISSEIA PARA O REI LEÃO 
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Resumo 

O trabalho tem por objetivo fazer um estudo comparativo entre Telêmaco, Odisseia, e Simba, Rei Leão, 

analisando como se dá a trajetória heroica das duas personagens, tanto na épica de Homero, quanto no 

universo fílmico da Walt Disney. Para tanto será utilizada como base as obras de Joseph Campbell e Ana 

Maria Bahiana que irão tratar da construção da trajetória heroica nas duas mídias.. Para analisar a 

intertextualidade, será utilizada como referência a obra de Gerard Genette e um artigo de Robert Stam.  

Palavras-chave: Herói; Filme; Épico. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por meta fazer um estudo comparativo, entre o herói Telêmaco, da obra 

épica, Odisseia, de Homero, e a personagem Simba, do filme o Rei Leão (O Rei Leão,diretores: Rob Minkoff e 

Roger Allers.Estúdio Walt Disney,1994.) O objetivo primordial, desta pesquisa, é estabelecer um elo entre as 

duas personagens heroicas; por um lado, um herói clássico da Antiguidade grega, Telêmaco, por outro, o 

herói não humano, um leão humanizado, repleto de sentimentos, à procura da figura paterna, à procura de 

sua identidade.  Por meio desse elo comparativo, verificar-se-á como os diretores Rob Minkoff e Roger Allers 

apresentaram, em um universo fílmico, a trajetória do herói Simba em busca da figura paterna, tendo por 

alicerce a trajetória e a figura heroica de Telêmaco da obra Odisseia. 

Segundo Aubreton (1956, p. 180), toda Telemaquia se resume nisto: a passagem do jovem Telêmaco 

à idade adulta. O jovem herói assume a responsabilidade de resgatar o reino de seu pai e a dignidade de sua 

mãe, para que isso seja feito é necessário que ele expulse os pretendentes de Penélope do reino, porém não 

obtém sucesso em sua tentativa. Por ser ainda pouco menino, pouco homem, Telêmaco não sabe como 

proceder com o fracasso de sua experiência.                                                      

Ele passa a tomar decisões, convoca os pretendentes, expõe-lhes seu plano. Faz 

tudo como um jovem adolescente, sem experiência: não sabe ainda disfarçar. 

Quando se opõem as suas decisões, tem vontade de chorar, procura o socorro da 

divindade desconhecida que o aconselhou. (AUBRETON, 1956, p.180)  

Enfrentando os indesejados hóspedes de seu reino, Telêmaco deixou claro ser uma ameaça aos 

pretendentes à mão de sua mãe Penélope de tal forma que os invasores começaram a arquitetar um plano 

contra o jovem herói.         

 Entretanto nesse momento a deusa da Sabedoria, Atena, o aconselhou a partir em busca de notícias 

de seu pai, a fim de poder afastá-lo do perigo iminente. O jovem partiu, corajosamente, em busca da figura 

paterna, por meio dos amigos que lutaram com Ulisses na guerra de Troia, por meio das notícias contadas, 

das aventuras narradas, do pouco que ainda havia deixado entre os amigos. Após Telêmaco ter sido muito 

bem recebido pelos amigos de seu pai e ter ouvido muitos conselhos, retornou ao lar como adulto e 

encontrou o pai, ajudando-o a expulsar os pretendentes de Penélope que estavam ali apenas usurpando 

todo o reino.       

O fulcro de nosso trabalho é verificar, por meio de uma relação comparativa entre os universos 

literário e fílmico, de que forma delineia a trajetória dos heróis e de que forma se estabelecem os elos 

intertextuais É notável perceber que a história de Simba, protagonista de O Rei Leão, apresente traços 

semelhantes à de Telêmaco sob o enfoque da busca pela figura paterna e da reconquista de seu reino. Simba, 
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filho do rei Mufasa, logo que nasceu, teve o pai assassinado pelo próprio irmão Scar, fugindo após o ocorrido 

e ficando distante de tudo e de todos durante anos de sua infância e pré-adolescência. Entretanto uma figura 

relacionada ao mundo espiritual o acompanhou durante seu percurso de tal forma que o aconselhou a voltar 

a fim de que pudesse reivindicar o que fosse dele por direito. Nesse momento, iniciou a jornada do herói e 

Simba foi guiado pelo próprio pai que apareceu sob a forma de Luz, pois em toda jornada, o herói sempre é 

conduzido por um mentor, uma das marcas do herói, segundo Campbell, 2007, p.39 “O primeiro encontro 

da jornada do herói se dá com a figura protetora [..] que fornece ao aventureiro amuletos que o protejam 

contra forças titânicas”.        

Tanto para Telêmaco quanto para Simba, a trajetória se cumpre, pois conforme Campbell (2007, 

p.20), a aventura do herói costuma seguir o padrão da unidade nuclear [...]: um afastamento do mundo, uma 

penetração em alguma fonte de poder e um retorno que enriquece a vida. Tanto no primeiro, quanto no 

segundo jovem herói a unidade nuclear acontece, eles se afastam da vida habitual para refletir sobre os 

acontecidos, têm um contato com uma fonte de poder maior e desconhecida que os aconselha, e retornam 

à vida anterior com um ensinamento que os enriquecem à vivência.      

 Em suma, a partir da obra Odisseia e do filme o rei Leão, procuraremos estabelecer um elo 

intertextual comparativo, verificando como foi reinterpretada a trajetória do herói pela arte cinematográfica; 

a fim de reconhecer as relações dos diferentes códigos – literário e fílmico – para a efetiva análise, ou seja, a 

transposição. 

 

METODOLOGIA E REFERENCIAL TEÓRICO        

 A partir do que foi exposto como objetivo de trabalho, convém registrar que a pesquisa teve como 

pressupostos teóricos os estudos de intertextualidade, de Mito e de Reatualização mítica. Para se proceder 

a comparação entre os textos e estabelecer entre eles uma relação intertextual, foi feita uma análise tendo 

como alicerce as teorias do escritor Robert Stam em seu artigo Teoria e Prática da adaptação: da fidelidade 

à intertextualidade.       

Para se estudar a respeito do mito, foram utilizadas as análises de Mircea Eliade Mito e realidade, e 

de Joseph Campbell O herói de mil faces, que tratam das definições e das estruturas dos mitos, suas relações 

com o mundo real e suas mudanças de acordo com a passagem do tempo. Buscar as definições de 

mito e função em Mircea Eliade, para esta pesquisa, foi imprescindível, pois o estudioso define o mito como 

a narrativa de uma criação: 

O mito conta uma história sagrada; ele relata um acontecimento ocorrido no tempo 

primordial, o tempo fabuloso do princípio. Em outros termos, o mito narra como, 

graças às façanhas dos Entes Sobrenaturais, uma realidade passou a existir, seja 

uma realidade total o Cosmo, ou apenas um fragmento: uma ilha, uma espécie 

vegetal, um comportamento humano, uma instituição. (ELIADE. 1986, p. 11)  

 Para se verificar a jornada do herói e por ser o interesse desta pesquisa o herói Telêmaco, sua 

jornada, em uma relação intertextual com a personagem Simba, foi necessário ter como alicerce a leitura de 

Joseph Campbell, O herói de mil faces, pois o estudioso chama a atenção para o mistério do cosmos e do 

interior da consciência humana, declarando que o médico psicanalista é hoje o moderno mestre do reino do 

mito, o guardião da sabedoria a respeito de todos os caminhos secretos e fórmulas poderosas. (Campbell 

1995: 19).         

Foram consultadas as obras Introdução a Homero, de Aubreton e a Paideia, de Jaeger Werner, para 

compreender o pensamento do homem grego da época de Homero e ter subsídios a respeito da estrutura 

da obra homérica.         
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Nosso foco foi o mito, a trajetória do herói e sua transposição para o universo fílmico, em desenho 

animado, foi notável perceber que alguns elementos constitutivos do mito permanecem, são atemporais, e 

podem ser reatualizados. Para que possamos verificar esses indícios do tratamento mítico da narrativa, foi 

necessário recorrer aos estudos de Mielietinsky (A poética do mito), que discorre sobre a mitologização na 

ficção moderna. O autor (1987, p. 329) afirma que a literatura está geneticamente relacionada com a 

mitologia. Este foi o nosso fio condutor de estudo e de análise, ou seja, nossa base teórica.   

 Para análise intertextual dos textos foi utilizado um artigo de Robert Stam Teoria e prática da 

adaptação: da fidelidade à intertextualidade, que viabiliza as teorias de Gerard Genette, consultamos a obra 

Palimpsestos para maior profundidade e segura averiguação. Para o estudo do ciclo do herói nas diferentes 

mídias, foram consultadas as obras de Ana Maria Bahiana (Como ver um Filme) e Joseph Campbell (O herói 

de mil faces) a fim de entender as etapas da jornada do herói de tal forma que fossem aplicadas em nossa 

leitura e em nossa análise do herói no épico. O estudo de Bahiana se tornou imprescindível para nós, pois foi 

possível a partir do alicerce da teoria de Campbell entender uma análise de adaptação, ou seja, para um 

roteiro cinematográfico, isto é, em uma análise comparativa, uma transposição do literário para o fílmico: 

descrever a caminhada, o percurso do herói.     

Entretanto, nossa fonte não se tornou única, mas utilizamos para a questão cinematográfica,  

Introdução à teoria do cinema, de Robert Stam, a obra Como ver um Filme, de Ana Maria Bahiana e o artigo 

Cinema: perpetuando e criando mitos, de Huady e Batista, material que nos auxiliou quanto à transposição 

da personagem Simba para cinema. 

Pensar a relação entre cinema e os mitos é, inevitavelmente, colocar a imagens, 

sons, vozes, diálogos, ações que podem ultrapassar os limites do comum e chegar 

a dimensões atemporais, nas quais diferentes imaginários são formados, 

representados e repetidos, até se fixarem nos olhos e mentes dos expectadores 

como fatos inegáveis. (HUADY e BATISTA, p. 589, 2013). 

Por fim, todo o tema deste estudo teve por base a obra Odisseia, que possui como tema central a 

Guerra de Troia e como personagem o herói Telêmaco, da mesma forma o filme o Rei Leão. O que se buscou 

foi aprofundar as pesquisas no que diz respeito à postura dos heróis diante das diferentes situações, tanto 

do mundo clássico quanto do universo fílmico. Em suma, esta pesquisa apresentou um método que envolveu 

uma abordagem qualitativa com uma coleta de dados bibliográficos e uma análise de obra literária e fílmica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Herói de cinema           

 A maioria dos filmes de grande sucesso e bilheterias milionárias tendem a ter um roteiro recheado 

de aventuras e desafios aos protagonistas, que por sua vez têm de passar por todas as dificuldades e vencê-

las ao final da narrativa fílmica.        

Os filmes não têm ao certo uma fórmula para que sejam bem sucedidos, porém é possível perceber 

uma certa linearidade na construção dos roteiros. Em seu livro, Ana Maria Bahiana utiliza o arco de 

Aristóteles para explicar como a narrativa fílmica acontece, Bahiana (2012) expõe três atos para definir o 

arco e como se desenrola o roteiro. 

Primeiro ato: há a exposição, onde são apresentadas a personagem, o local e o momento inicial. A 

oposição, quando surge um problema, desafio que dará movimento a trama. 

Segundo ato: auge da oposição, o problema se torna mais complexo e surge a ação e personagens 

novos. Conflito o problema principal é identificado e a personagem tem um impasse, dilema. Primeira 

tentativa de resolução tenta-se resolver o problema, mas ainda não é solucionado. 
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Terceiro ato: mudança radical, as personagens passam por uma mudança interior e surgem mais 

personagens. Resolução, as personagens estão o mais longe possível da situação inicial, e têm mais 

experiência, vivência. 

 Essa formulação de roteiro é construída conforme a preferência do roteirista e diretor do filme e dá 

ênfase ao protagonista da trama. 

Com esses três atos é possível analisar a trajetória da personagem principal, que irá ser o foco da 

história e executará a maior parte das ações descritas nos atos. 

De certa forma, a personagem fílmica pode ser comparada ao herói épico quando tomamos como 

princípio a trajetória de alguns protagonistas, principalmente em filmes românticos e de ação, quando há 

uma figura que atravessa desafios para chegar ao objetivo, alcançar o que era impossível até o momento.

 A fim de estabelecer uma comparação entre o herói épico e a personagem fílmica, nós nos 

apropriamos da fala da escritora Ana Maria Bahiana, que incorpora em seu livro a teoria de Campbell: 

Teorias do antropólogo Joseph Campbell, o modelo Jornada do Herói trouxe uma 

abordagem mais orgânica e integrada desta estrutura de três atos, deixando a 

narrativa ancorada à trajetória do protagonista. (BAHIANA,2012, p.26) 

A autora resume a trajetória do herói adaptando-a para a personagem do longa-metragem, pois a 

teoria pode ser aplicada também ao cinema, uma vez que pode ser observada a jornada do herói ser 

registrada sob o olhar cinematográfico.  

Por sua vez, Bahiana explica que dentro das etapas do ciclo heroico, o mundo da inocência é a 

situação inicial da personagem, quando ainda não se reconhece como um herói. O chamado se dá quando o 

protagonista é convocado para a aventura. A jornada e as provações da personagem são todas as dificuldades 

e problemas que, por ventura, surgirem em seu caminho. Conquista do troféu é a vitória do herói, quando 

concretizada a jornada será cumprida. A volta para casa pode haver outras aventuras inseridas no contexto 

da volta para casa, mas agora o protagonista sabe exatamente quem é e consegue resolver suas pendências. 

Tendo em vista que a teoria de Campbell se aplica a ambos os heróis, é possível fazer comparação 

entre a trajetória da personagem fílmica e a trajetória da personagem épica, visando que, mesmo que 

representados de formas diferentes, a acepção dos protagonistas é mesma: o heroísmo, a força sobre-

humana. Logo é possível depreender que mesmo haja séculos que separem os corpora de estudo: literário e 

fílmico: o alicerce permanece, a construção do herói se delineia sob o mesmo plano, fascinando leitores e 

telespectadores: eis a força encantatória do mito, provocada por sua eternidade e atemporalidade.   

 

Herói no Épico 

A literatura épica é caracterizada por narrar a história de um povo por meio de fatos heroicos 

realizados pelos mesmos, é constituída por versos formando assim um poema que tende a ter a presença de 

seres sobrenaturais, ou de fantasia. É comum na literatura épica a figura do herói estar presente, e na maioria 

dos textos desse gênero a narrativa acontece em torno da personagem heroica, que realizará a maior parte 

das ações da história, mostrando sua coragem e bravura. 

A figura do herói na literatura épica é construída por muitas passagens e acontecimentos 

importantes para que se torne a personagem principal e corajosa. A construção do heroísmo no texto vai se 

dar por meio das fases do herói, que fará com que o leitor entenda melhor seu percurso de vida, como, 

porque e quando ele deixou de ser um simples personagem para ser o herói da narração, e como esse 

heroísmo modifica o destino das outras personagens. 

A partir da teoria de Campbell, podemos definir com clareza a trajetória do herói e suas fases: o 

chamado da aventura, a recusa do chamado, a iniciação e o retorno. E então encaixá-las nos textos que são 
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objeto de estudo neste artigo, para fazer uma análise da construção das personagens literárias que são 

presentes no gênero épico.       

Segundo Campbell, 2007, há importantes fases da trajetória do herói que são apresentadas na 

maioria das histórias que caracterizam o texto como aventura heroica.      

A primeira fase é a partida do herói, quando ele sai em busca de seu destino e aceita o papel de 

herói. Temos então o “chamado da aventura”, onde a personagem recebe do destino uma convocação para 

a aventura, para o heroísmo. Esse chamado é algum fato que vai cruzar a vida do herói e chamar-lhe a 

atenção para um acontecimento importante, fazendo com que ele instintivamente queira reagir e modificar 

o evento. 

Em algumas narrativas, há a “recusa do chamado”, nessa passagem o herói recusa a aventura 

proposta pelo destino, e segue no caminho do erro, que é o contrário da aventura, ele nega algo importante 

para si, e ignora que está predestinado ao caminho do heroísmo, logo o que seria sua glória torna-se sua 

infelicidade. 

Porém para os textos nos quais o herói não recusa o chamado há “o auxílio sobrenatural”. O 

sobrenatural é caracterizado por uma entidade de sabedoria superior que irá oferecer ao protagonista ajuda 

e proteção para que ele enfrente com bravura as dificuldades que estão por vir, e que passe por todas as 

situações mesmo que sua racionalidade indique o perigo iminente, a confiança do herói em um ser de 

poderes superiores o faz encarar as aventuras sem questioná-las. O ser superior pode aparecer em diferentes 

formas, como um ancião ou um mago, entre tantos outros.      

 A segunda fase é a da “iniciação”, quando o herói parte para as missões e enfrenta desafios em 

lugares desconhecidos, com a ajuda do sobrenatural, que pode ser ou não notado por ele em algum 

momento da narrativa. O protagonista irá encarar seus medos e terá de vencê-los para cumprir seu destino. 

É possível que o protagonista receba ajuda de seres místicos, além de seu mentor sobrenatural, para que 

consiga vencer todos os obstáculos. A aventura heroica é tão popularmente conhecida.   

 Para alguns heróis, além da iniciação, há o desafio da “sintonia com o pai”, que implica uma reflexão 

de si mesmo, ele necessita entender-se profundamente para entrar em sintonia com a figura paterna. 

O problema do herói que vai ao encontro do pai consiste em abrir sua alma além 

do terror, num grau que o torne pronto a compreender de que forma as 

repugnantes e insanas tragédias desse vasto e implacável cosmo são 

completamente validadas na majestade do Ser. O herói transcende a vida, com sua 

mancha negra peculiar e, por um momento, ascende a um vislumbre da fonte. Ele 

contempla a face do pai e compreende. E, assim, os dois entram em 

sintonia.(CAMPBELL, 2007, p.81) 

A terceira fase é o retorno, o herói retornará para o lar, já com sua jornada cumprida e suas missões 

executadas e bem sucedidas, ele tem de trazer de volta sua vitória e algum troféu, seja esse uma 

reorganização da sociedade em que o protagonista vive, ou mesmo uma princesa como amor eterno. Porém 

a volta deve ter o consentimento do ser sobrenatural que o acompanha e o aconselha e também de todos 

os outros seres místicos, caso contrário a volta será permeada de desafios cómicos, pois o herói terá de fugir 

para retornar, e será perseguido para que não realize sua volta. Porém o protagonista pode receber ajuda do 

exterior para voltar, o mundo pode buscá-lo de volta de sua jornada, auxiliando-o em um retorno melhor 

sucedido. E ele deve sobreviver a essa volta, completando o ciclo de sua jornada.   

 Ao fim do ciclo de sua jornada o herói é conhecedor de dois mundos, de duas realidades diferentes 

e obtém sabedoria e experiência. Os épicos tendem a seguir esse ciclo da trajetória do herói, porém não é 

possível afirmar que todos seguem com rigor o ciclo apresentado, como citado por Campbell, 2007, p.137 
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“As mudanças que permeiam a escala simples do mono-mito desafiam a descrição. Muitos contos isolam e 

ampliam grandemente um ou dois elementos típicos do ciclo completo”. 

A jornada do herói descrita por Campbell é muito utilizada para estudar diferentes heróis não só na 

literatura épica, mas também em várias mídias, devido à completude da obra. De modo que a teoria pode 

ser aplicada em muitas análises e detectada facilmente, devido a grande quantidade de personagens 

literárias e fílmicas que podem se encaixar no molde do herói épico. 

 

Intertextualidade          

 Todo texto é constituído a partir de um hipotexto (Genette, 2006) ou seja, texto anterior ao atual, 

ao texto em questão, que pode ser chamado de hipertexto.      

 Tendo em vista essa afirmação podemos concluir que a frase “nada se cria, tudo se copia” é uma 

verdade, é possível perceber isso ao analisar vários filmes e livros de sucesso durante a história, que 

demonstram intertextualidade entre si, como a obra brasileira “O Primo Basílio”, e a francesa “Madame 

Bovary”, mesmo havendo a possibilidade de ser uma obra inspirada em outra, o que não se pode negar de 

forma alguma é que há uma grande e notável intertextualidade entre os textos, mesmo um não citando o 

outro, não anula o fato de que ambas as obras têm elementos cruciais que as aproximam.  

Um palimpsesto é um pergaminho cuja primeira inscrição foi raspada para se traçar 

outra, que não a esconde de fato, de modo que se pode lê-la por transparência, o 

antigo sob o novo. Assim, no sentido figurado, entenderemos por palimpsestos 

(mais literalmente: hipertextos) todas as obras derivadas de uma obra anterior, por 

transformação ou por imitação. [...] Um texto pode sempre ler um outro, e assim 

por diante, até o fim dos textos (GENETTE, 2010: 5).   

No presente artigo, seguindo esta linha de raciocínio de Genette, a obra Odisseia, para o nosso 

estudo, é o hipotexto, o primeiro texto, o texto base; e o filme O Rei Leão é o hipertexto, que se transforma, 

que se modifica. A fim de realizar nossa proposta, é necessário que seja feita uma análise intertextual dos 

textos em questão. 

No universo literário e não literário, é perceptível verificar a marca da intertextualidade, uma vez que 

tanto textos escritos quanto obras nas diversas linguagens dialogam entre em uma teia discursiva. Desde a 

Antiguidade Clássica, os Romanos já procuravam imitar as grandes gregas pelo processo da imitatio e da 

contaminatio.  Como já foi afirmado anteriormente, o foco deste presente trabalho é apresentar não 

somente um texto épico escrito e consagrado, mas também um filme de desenho animado, estabelecendo 

entre eles um elo comparativo, por meio da intertextualidade entre os dois universos das artes, o fílmico e o 

literário. Para tanto usaremos a teoria de Genette, aplicada também ao cinema, seguindo o raciocínio já 

usado por Robert Stam em seu artigo Teoria e Prática da adaptação: da fidelidade à intertextualidade. Que 

pode ser aplicado ao estudo de intertextualidade deste trabalho de Iniciação Científica. 

Antes de partimos efetivamente para análise da obra e do filme em uma linha comparativa, faz-se 

necessário apresentar um conceito de intertextualidade como ferramenta de pesquisa e sustentáculo de 

estudo como pressuposto teórico para este artigo de Iniciação Científica. Nosso foco de trabalho é 

verificar, em uma linha comparativa, a obra, A Odisseia, e o filme animado, O Rei Leão, por meio de uma 

análise intertextual da trajetória dos heróis. A análise da intertextualidade na construção das personagens 

deve-se ser pautada no enredo, na história, trajetória heroica. Assim, como são dois universos: literário e 

fílmico, duas mídias são diferentes, devemos notar os diferentes recursos que podem ser utilizados pelas 

linguagens.    

A intertextualidade, talvez a mais óbvia das categorias, chama atenção para o papel genérico da 

alusão e da referência em filmes e romances. Esse intertexto pode ser oral ou escrito. Frequentemente o 
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intertexto não está explícito mas é, mais precisamente, as referências a conhecimentos anteriores que são 

assumidamente conhecidos. (ROBERT STAM, 2006, p.11)   

Portanto o que reconhecemos na trajetória heroica de Simba é a referência já existente em nossa 

memória de Telêmaco, que não está explicita no filme, mas implícita em nossos conhecimentos literários. 

 Percebe-se a intertextualidade entre as histórias, por meio da adaptação dos elementos mitológicos 

para a animação gráfica das telas, passando de uma mídia, para outra, um aspecto específico. Como podemos 

observar na passagem do épico em que Telêmaco recebe os conselhos de sua auxiliadora sobrenatural, da 

mesma forma, Simba no fílmico também tem sua experiência com o auxílio sobrenatural, exemplificando a 

intertextualidade entre as obras.  

A “hipertextualidade” se refere à relação entre um texto, que Genette chama de 

“hipertexto”, com um texto anterior ou “hipotexto”, que o primeiro transforma, 

modifica, elabora ou estende.(ROBERT STAM, 2006, p.15) 

A partir da afirmação acima podemos concluir que A Odisseia é nesse caso, em que analisamos as 

personagens, o hipotexto do filme O Rei Leão, que por sua vez, faz-se hipertexto.  

Em sua condição de hipotexto, a Odisseia é a obra inspiradora para o Rei Leão, segundo a análise 

proposta pelo presente artigo, pois é dela que nasce a personagem Telêmaco que tem o conceito de herói e 

trajetória heroica que procuramos relacionar com a personagem Simba de O Rei Leão, fazendo perceber a 

intertextualidade presente nas obras trabalhadas.      

A partir do reconhecimento da proximidade de enredo dos dois textos podemos então chamar de 

hipertexto o Rei Leão, que tem elementos derivados de um hipotexto, que neste caso é a Odisseia. 

 

Comparação            

 O filme animado O Rei Leão tem seu início com o nascimento do protagonista Simba, filho do rei 

Mufasa, a personagem tem por direito tende a herança do reino de seu pai, como legitimo sucessor ao trono. 

O pai por sua vez tem como inimigo um irmão, nomeado Scar, que pretende tomar o reino para si, não 

importando quais artifícios sejam necessários utilizar para a realização desse desejo. Devido as ações de Scar, 

Simba vê o pai morrer em uma emboscada armada pelo tio, que o aconselha a fugir, fazendo-o acreditar que 

o jovem herói era o assassino.     

O vilão manda matar Simba no meio do trajeto de fuga para que a ameaça ao trono não exista mais, 

e o próprio possa reinar. Porém a personagem protagonista não falece e foge aliando-se a novos amigos e 

conhecendo a figura de um auxiliador sobrenatural o macaco Rafiki. Em um primeiro momento, Simba não 

tem pretensão de voltar para tomar o reino que é seu por direito, entretanto o reencontro com uma antiga 

amiga e futuro amor o faz perceber que sua volta faz-se necessária para o bem de todos que estão em 

sofrimento sob o comando do atual rei. 

 O herói sente-se pressionado e a primeiro momento se nega a voltar e lutar, tenta não enfrentar 

seu chamado heroico, seu futuro esperado.  

É então nesse momento que entra em ação o conselheiro espiritual, que o força a entender a 

importância de sua volta e porque ele deve regressar, a figura paterna também é invocada para encoraja-lo 

e faze-lo sair em busca da figura do pai, do reino que era por direito do herói, e do trono que era de seu pai 

originalmente.  

A personagem volta para lutar pelo que lhe pertence e para fazer justiça ao nome de seu pai, derrota 

Scar e retoma a liderança, sendo contemplado ao final com a aprovação de seu pai em forma sobrenatural, 

pelos atos realizados até ali. 

Telêmaco é um jovem herói que vê o pai partir para guerra quando ainda era uma criança, cresce a 

amadurece sem a presença paterna pois o mesmo é dado como morto. Com a notícia da morte de Ulisses 
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vários homens veem a oportunidade de casar-se com Penélope para possuir as terras de Ulisses para si. Desta 

forma o reino de Ulisses fica ameaçado e Telêmaco também, por ser herdeiro por direito de tudo que está 

em jogo. 

 O jovem herói percebe então que é necessário defender o que lhe pertence e proteger sua mãe dos 

terríveis pretendentes que estão tomando conta de sua casa. Com a ajuda da Deusa Atena, Telêmaco sai a 

busca de seu pai, que ele acredita estar vivo, vai então até a casa de amigos de Ulisses que lutaram a guerra 

de Tróia com o grande herói. Descobre que seu pai está vivo e volta para casa. Sempre com a ajuda da Deusa, 

Telêmaco resolve agir em defesa do que lhe pertence quando descobre que o pai está vivo, e então ajuda o 

grande herói Ulisses a retomar o que por direito ainda é dele. A figura paterna aprova ao final as atitudes do 

filho que é um recém herói.          

 Tanto em uma trajetória quanto em outra é possível notar que o ciclo do herói se cumpre. Ambas as 

personagens passam por todas as fases necessárias para que ao final o título de herói seja merecido por eles. 

Há uma semelhança entre as trajetórias dos heróis de tal forma que se torna possível analisar as obras, fulcro 

de nosso trabalho. 

Já ao início ambos os protagonistas são deixados pela figura paterna, que era rei, o que rompe com 

essa convivência com a figura paternal é a morte, ou suposta morte da mesma. Logo temos uma situação 

inicial dos heróis protagonistas, onde eles não têm consciência de sua identidade, e ainda vivem no mundo 

da inocência. Segundo Bahiana (2012, p.26) “O mundo da inocência: A situação inicial em que o herói se 

encontra, ignorante de suas possibilidades e poderes, muitas vezes até mesmo equivocado quanto à sua 

identidade”. 

Entretanto, esse momento de mundo da inocência não se prolonga, pois logo vem ao encontro do 

herói sua missão, e o entendimento da mesma. No épico isso acontece no momento em que a deusa Atena 

vai a Telêmaco e diz para que ele pegue o melhor navio e vá em busca de notícias de Ulisses 

“Se outro cordato aviso adotar queres, 

Navegues, a indagar de Ulisses novas, 

Em ótimo baixel de vinte remos: 

Talvez alguém te informe, ou soe o brado 

Com que Jove aos mortais gradua a fama. 

Interroga Nestor primeiro, em Pilos 

Na Esparta ao louro Átrida, que postremo 

Dos lorigados reis entrou na Grécia. 

Vivo Ulisses, paciente um ano esperes; 

Morto, regressa, um monumento exalça 

E consagra-lhe exéquias dignas dele; 

De ti novo marido a mãe receba. 

Isto acabado, ás claras ou por fraude 

Sério dos procos desfazer-te busca: 

De brincos pueris não é mais tempo! 

Ouves de Orestes o renome honroso, 

Por ter vingado o pai no infame Egisto? 

Sê no valor qual és no garbo e talhe! 

Gabem-te, filho, as gerações futuras. 

Vou-me à inquieta nau por minha ausência: 

Tudo observes, amigo, e nada esqueças”   

(HOMERO, 2002, p.38) 
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No filme animado a saída do mundo da inocência acontece quando o “macaco” Rafiki vai até Simba 

para convencê-lo a voltar e lutar pelo que era de seu pai. E mostra para a personagem que ele é o herói e 

único que pode mudar o rumo da história. 

Entretanto mesmo após o encontro com Rafiki, Simba ainda tem dúvidas se deve ou não seguir os 

conselhos que lhe foram dados. Nesse momento, aparece o pai de Simba, mesmo morto, a personagem 

paterna é evocada a aparecer nos céus para esclarecer dúvidas e dar confiança ao filho, como uma forma de 

consciência. Pode-se afirmar que a personagem Mufasa, pai de Simba, é também um auxilio sobrenatural. 

O “auxilio sobrenatural” aparece para os heróis já no momento do chamado, para Telêmaco, a figura 

que irá auxilia-lo em sua aventura, é a deusa Atena, que aparece, disfarçada, o que é comum nos épicos. O 

ser sobrenatural se transfigura para ajudar a humanidade.  

Não é tão incomum que o ajudante sobrenatural assuma a forma masculina. [...] 

que aparece para fornecer os amuletos e o conselho de que o herói precisará. As 

mitologias mais elevadas desenvolvem o papel na grande figura do guia, do mestre, 

do barqueiro, do condutor de almas para o além (CAMPBELL, 2007, p. 40,41) 

Por outro lado, Simba, tem o “auxilio sobrenatural” do macaco Rafiki, que é uma espécie de xamã 

que o conecta com outro auxiliar, este aparece nos céus, que é Mufasa, ambas criaturas sobrenaturais 

aconselham Simba, para que ele cumpra a sua jornada. 

Nesses mesmos trechos apresentados, é possível também perceber o chamado do herói para ambas 

as personagens, no momento em que eles deixam o mundo da inocência, é o momento em que recebem o 

chamado, e os heróis aceitam a convocação para a aventura. Concretizando assim o primeiro passo da 

trajetória do herói. 

O chamado: Um fato novo, inesperado, perturbador, que tira o herói de seu mundo 

da inocência e revela todo um novo universo de desafios, uma nova identidade, 

uma mudança radical da autopercepção. Em geral, o chamado traz consigo algum 

tipo de missão ou desafio que deve ser cumprido para que as promessas nele 

contidas se realizem plenamente. (BAHIANA, 2012, p.26) 

A percepção do herói para o mundo à sua volta é expandida, e responsabilidades são assumidas a 

partir do momento que o chamado é aceito. Na situação de Telêmaco, o chamado veio da Deusa Atena, que 

desestabilizou o jovem rapaz e lhe deu forças para que fosse ao encontro de seu desafio. Já com Simba, o 

chamado veio de Rafiki, que o tirou da zona de conforto e lhe deu coragem. A primeira parte do ciclo do 

herói acontece para ambos os heróis da mesma forma, ou seja, todas as informações são dadas ao mesmo 

tempo, todas as transformações da primeira parte do ciclo acontecem de uma só vez. 

A jornada, ou aventura vem logo em seguida, assim que aceitou o chamado, as personagens partem 

para a aventura confiando nos conselhos recebidos.  

Telêmaco pede ajuda a Atena para conseguir um navio e tripulação e parte para os mares com a 

deusa a bordo, transfigurada de Mentor. Em sua viagem em busca de notícias de Ulisses, o jovem herói passa 

por Pilo, onde a deusa o deixa para que continue sozinho, e em seguida vai a Lacedemônia, onde descobre 

que seu pai continua vivo, e prepara-se para o retorno a Ítaca, onde os pretendentes de sua mãe o esperam 

para uma emboscada.  

Esta é a parte do Épico destinada a Telêmaco, onde é narrada sua jornada como herói, a viagem em 

busca das informações que o jovem precisa para acalmar a si e a mãe, e não deixar que outro homem governe 

Ítaca. Neste trecho o herói deixa de ser criança e transforma-se em homem, quando assume suas 

responsabilidades e se impõe diante dos outros para partir. 

Logo Telêmaco: “ A expulsar, Antino, 

Quem me pariu e amamentou me instigas? 
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Viva Ulisses ou não, se tal cometo, 

A meu avô dar cumpre estreita conta; 

Aflito pelo pai, depois que as Fúrias 

Penélope este lar deixando, impreque, 

Me incitará mau gênio humanos ódios: 

Não, não proferirei tamanho crime! 

Mutuando os festins, comei do vosso, 

A casa despejai-me. A preferirdes 

Gastar os bens de um só, recorro aos deuses: 

Júpiter o castigo vos fulmine, 

E nestes paços expireis insultos” 

(HOMERO, 2002,  p.49) 

Telêmaco mostra sua força e maturidade ao enfrentar a assembleia, determinando assim que sua 

idade adulta alcançou. Essa é uma das provações desse herói, se impor, colocar-se em um lugar de respeito 

por meio da conquista. Outra provação será conseguir as informações desejadas, o herói terá de mostrar-se 

safo para saber o que lhe interessa. E por fim, a provação e safar-se da emboscada armada pelos 

pretendentes de sua mãe, o que o herói faz com grande habilidade e ajuda de seu auxiliar sobrenatural.  

Já para Simba essa jornada/aventura acontece com seu retorno a terra natal, onde o herói irá lutar 

para conseguir de volta o que é seu por direito, e descobrir a verdade que o atormentou a vida inteira. 

A primeira provação de Simba é conseguir voltar acreditando que havia matado seu próprio pai, sem 

saber que na verdade o culpado do crime era Scar, o herói consegue descobrir a verdade e faz o vilão revela-

la a todos. A segunda provação da personagem principal é lutar contra Scar, que é o atual rei, para conseguir 

de volta o reino, na qual ele é bem-sucedido. A terceira provação é matar ou não matar o tio, o herói opta 

por não matá-lo, porém ele acaba morrendo atacado por outras personagens. 

Em sua aventura Simba se sente encorajado a todo momento pela figura do pai, que mesmo não 

estando presente fisicamente, ajuda-o em seu consciente, o mesmo acontece com Telêmaco, mesmo com 

Ulisses não presente fisicamente, o jovem herói cumpre sua aventura sempre com a imagem do pai em 

mente. 

Após a trajetória/aventura, o herói retornará para casa com algum tipo de troféu que será o símbolo 

de sua vitória no ciclo heroico. 

Para o herói Telêmaco o troféu conquistado é a informação de que seu pai está vivo, com essa notícia, 

ele volta para Ítaca, onde vai reencontrar o pai e cumprir a seu ciclo do herói, com a aprovação da deusa 

Atena que é sua auxiliadora sobrenatural, e com o respeito esperado de Ulisses. 

Para Simba, o troféu é o reino, que ele reconquista com louvor, cena bem ilustrada quando o herói 

caminha para a ponta da “pedra do rei” para assumir seu lugar como rei, a personagem também terá a 

aprovação de Rafiki e do pai que mais uma vez se faz presente nos céus, de onde profere a frase “lembre-se” 

(1h23min), o herói completa seu ciclo com grande glória. 

Ambos os heróis completam seus ciclos com a aprovação do pai, que é parte importante do trajeto 

deles, a figura paterna para essas personagens vai representar o encontro com o “eu” profundo, com a 

personalidade dos heróis, que estavam perdidos até descobrirem sua ligação densa com a figura paterna. De 

modo que a partir do reconhecimento do pai dentro de si, os heróis se transformam e assumem suas 

responsabilidades e personalidades 

 

CONCLUSÃO            

 O artigo apresentado teve como objetivo fazer uma leitura comparativa, alicerçada na 
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intertextualidade, da trajetória heroica das personagens Telêmaco, da Odisseia e Simba, do filme, O Rei Leão.

 Concluímos que o texto épico Odisseia é segundo a teoria de Genette (2006) um hipotexto, ou seja, 

um texto que dá origem a outros. Logo o filme Rei Leão, segundo a leitura que fizemos neste artigo, é um 

hipertexto, da obra épica, pois a obra épica empresta elementos de sua estrutura heroica para o filme 

animado. 

 Podemos verificar a partir dessas prerrogativas a trajetória do herói, que para as personagens 

analisadas, se cumpre, com algumas semelhanças que foram possíveis documentar neste trabalho. 

Constatando que é possível haver jornadas semelhantes em textos de épocas e mídias diferentes, pois o fato 

da obra animada ser fílmica e a obra épica ser poesia, não impede a adaptação de teorias para a análise de 

intertextualidade de ambas as personagens. Podendo desta forma, analisar e averiguar dois universos 

diferentes, porém igualmente lúdicos. 

 O valor deste artigo é estimado pela possibilidade do estudo da área proposta, que vai além da 

averiguação comum de dados entre obras do mesmo gênero, mas oferece ao interlocutor uma nova 

perspectiva, uma nova abordagem e leitura, mas acima de tudo, o engrandecimento pessoal de pesquisador.

 Concluímos que o trabalho cumpriu sua meta como a jornada do herói épico, que se lança por mares, 

por estradas desconhecidas, por trilhas tortuosas, mas chega a um termo, completando seu percurso, 

concretizando seus sonhos, buscando seu troféu e finalizando seu texto que se torna um hipotexto para um 

hipertexto para novas linguagens e novas mídias.  
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O FUTURO DO JORNALISMO: ESTUDOS A PARTIR DO CASO SNOWDEN  
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Orientador: Prof. Carlos Eduardo Sandano Santos 

 

Ella está en el horizonte, dice Fernando Birri. Me acerco dos pasos y ella se 

aleja dos pasos. Camino diez pasos, y el horizonte se desplaza diez pasos más 

allá. A pesar de que camine, no la alcanzaré nunca. Para qué sirve la utopía? 

Sirve para esto: para caminar.  

Eduardo Galeano- Las palavras andantes 

 

Resumo               

Obtendo o caso de Edward Snowden e o vazamento de informações sigilosas do governo estadunidense 

como objeto de estudo, este trabalho tem como objetivo discutir temas relacionados ao futuro do 

Jornalismo. Alguns pontos que serão questionados serão a respeito do Jornalismo tradicional e ativista, 

considerado o atual Jornalismo, qual seria a função do jornalista dentro desses métodos e a democracia 

dentro do próprio Jornalismo.  

Palavras-chave: jornalismo; democracia; ativismo; Snowden.  

 

INTRODUÇÃO 

No ano de 2013, o ex-técnico da CIA (Agencia Nacional de Inteligência dos Estados Unidos) Edward 

Snowden, revelou os programas de espionagem telefônica e online, ao prestar serviços terceirizados à 

Agência Nacional de Segurança (NSA, em inglês). Os dados da espionagem foram publicados pelo jornalista 

estadunidense Gleen Greenwald no jornal britânico The Guardian. A reportagem e as revelações de Snowden 

causaram polêmica em nível mundial. Após fugir para Hong Kong, onde esteve em contato com Greenwald, 

Snowden foi obrigado a encontrar um país que o desse asilo, mesmo que temporário, como a Rússia. 

É claro que os acontecimentos pautaram discussões importantes em todo mundo, inclusive e 

principalmente no campo jornalístico. Questionamento, por exemplo, quanto ao modo em que o jornalista 

americano abrangeu o caso fugiu do modo tradicional do jornalismo, aderindo um formato considerado 

ativista. Sendo assim, esse seria o novo jornalismo? 

 

O caso Snowden           

 Para iniciar nossas reflexões a cerca das discussões acaloradas pelo caso Snowden, precisamos 

primeiro entende-lo.  

Edward Snowden, o ex-técnico da CIA, agora, é acusado de espionagem por vazar informações sigilosas 

de segurança dos Estados Unidos e também revelar com detalhes alguns dos programas de vigilância para 

espionar a população norte-americana e países da Europa e da América Latina, incluindo o Brasil. Snowden 

teve acesso às informações na época em que prestou serviços terceirizados para a Agência Nacional de 

Segurança no Havaí.  

Segundo reportagem da edição de agosto de 2013 da Revista Imprensa, em dezembro de 2012, 

Snowden manteve o primeiro contato com um jornalista a fim de que suas descobertas fossem noticiadas. O 

procurado foi Glenn Greenwald, eleito um dos dez jornalistas políticos mais influentes do EUA em 2012. 

Greenwald era repórter do maior jornal da Inglaterra, o The Guardian, onde publicou matéria com as 

primeiras revelações de Snowden, em 5 de junho de 2013, contando com o apoio institucional da empresa.  
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Edward Snowden não pediu para que sua identidade fosse mantida no anonimato. Duas semanas após 

a publicação, o agente de segurança, de apenas 29 anos, foi acusado pelo governo americano por 

espionagem, roubo e conversão de propriedade do governo. E o que levou Snowden a fazer tudo isso? Ainda 

em entrevista à Revista Imprensa, Glenn Greenwald afirmou que para Snowden: 

o impacto seria mais poderoso se ele não se escondesse (...) Snowden disse 

que era obrigação, como ser humano, se sacrificar para o bem de outros. (...) 

Para ele, era a promessa de uma terra de liberdade, para explorar e ser 

criativo, e os governos estariam tomando-a um espaço de vigilância e 

controle. (Revista Imprensa, agosto de 2013) 

No dia 7 de junho, o diário americano The Washington Post também publicou informações entregues 

por Edward Snowden. Os dados detalhavam um programa de vigilância que reunia pessoas da equipe de 

inteligência da Microsoft, Facebook, Google, e outras empresas. Depois dos cobaias nas publicações, outros 

jornais em todo o mundo passaram a noticiar os dados revelados por Snowden, inclusive no Brasil, que 

também sofreu com a espionagem americana.  

Quando procurou os jornais e repassou suas descobertas entregando documentos, Snowden deixou o 

Havaí e partiu para Hong Kong em maio, antes das primeiras reportagens serem publicadas. Mas os EUA 

pressionaram o estado para que atendesse ao pedido de extradição do agente. Em 23 de junho, então, 

Snowden desembarcou em Moscou, na Rússia, com apoio do WikiLeaks (site que dedica-se a divulgar 

informações sigilosas). Entretanto Snowden só recebeu os documentos necessários para o asilo temporário 

para deixar a área de trânsito do aeroporto no dia 16 de julho, onde vive secretamente até hoje. 

Glenn Greenwald, por sua vez, deixou o Guardian e disse que se dedicaria a um novo projeto 

jornalístico: um site de jornalismo investigativo concentrado no setor político. O site, denominado The 

Intercept, foi ao ar no dia 10 de fevereiro deste ano. Segundo anunciou o próprio portal, Intercept dará 

continuidade às revelações de Snowden.  

 

O Jornalismo Tradicional 

Para compreender os novos formatos que a cultura jornalística tem apresentado, precisamos primeiro 

conceituar algumas práticas típicas desta profissão, o que conhecemos por jornalismo tradicional.  

Uma das marcas desta prática é a busca pela objetividade. Segundo observou Streckfuss, a 

objetividade “significa originalmente encontrar a verdade através do método cientifico, o que exigiria um 

procedimento rigoroso”. No caso do jornalista, esse método científico se dá por meio da observação. No 

entanto, é preciso encarar a ideia de que a observação pode, também, gerar falsas percepções.  

Conforme pontuou Liriam Sponholz em seu artigo “O que o Jornalismo pode aprender com a Ciência”, 

a partir dos estudos de Bentele, é importante que normas e regras de observação sejam estabelecidas e 

seguidas, como por exemplo, “pesquisa e investigação própria” e “transparência do processo do 

conhecimento”. 

Em suma, a objetividade jornalística refere-se à maneira do jornalista compreender um fato e 

direcionar a apuração da notícia ou reportagem.  

Vale ressaltar que as críticas não consideram a diferença que há entre a objetividade jornalística, 

discutida até aqui; e o jornalismo objetivo. Apesar da semelhança entre os termos, o último, por sua vez, 

refere-se ao jornalismo raso, superficial, que preza pelo lead, desconsiderando a problemática da questão 

que envolve o fato. 

Também podemos destacar a ideia de imparcialidade como outra marca do jornalismo tradicional. 

Nele, entende-se que o trabalho jornalístico deve ser realizado de maneira neutra e imparcial diante dos 

fatos e das fontes. Os defensores deste ideal, como o jornalista Walter Lippmann, “propõem que os 
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jornalistas evitem que seus sentimentos e julgamentos influenciem em seu trabalho”. Deste modo, “poderia 

separar-se sujeito de objeto no processo de conhecimento”, tarefa esta muito questionada pelos críticos ao 

jornalismo tradicional.  

Outra marca do jornalismo tradicional, por fim, é a técnica de produção de notícias, que prioriza o 

formato do texto em “pirâmide invertida”, em que os fatos são organizados em ordem decrescente de acordo 

com sua relevância. Para Pottker, a razão de utilização deste formato possibilita “uma leitura rápida e trata 

os temas de maneira direta”.  

Consideramos que estas práticas não são adotadas por toda tribo jornalística, apesar de ser 

predominante na cultura da profissão. Aqueles que não adotam estas práticas que conhecemos por 

jornalismo tradicional, se inserem em um novo formato com características específicas. É o caso do 

jornalismo ativista que discutiremos a seguir.  

 

Jornalismo e Ativismo 

Antes de aprofundarmos os estudos a cerca do jornalismo ativista, faz-se necessário que conceituemos 

a importância do ciberespaço neste contexto de novas tendências no campo jornalístico.  

Pierre Musso conceituou o ciberespaço como “um dispositivo simbólico, espelho da internet, 

expressão do ‘grande projeto utópico universal’ contemporâneo baseado na tecnologia”. Ou seja, um espaço 

que não existe fisicamente, mas virtualmente. Um ambiente com uma geografia própria.  

O cenário hoje é marcado pela ampliação da utilização da internet como uma das ferramentas para a 

comunicação, por conta de possibilidades avançadas e recursos de acesso à rede. Rogério Christofoletti e 

Cândida de Oliveira observaram em seu artigo “Jornalismo Pós-Wikileaks”, que  

Ao ampliarem as possibilidades de interação e publicação, esses recursos 

permitem, hoje, que qualquer usuário minimamente capacitado se torne um 

pólo emissor na rede quase sem a necessidade de mediação jornalística. 

Cada vez mais, as fronteiras entre jornalista, público e fonte de informação 

tornam-se porosas: a relação entre eles é tão próxima e constante que esses 

papeis se mesclam. (CHISTROFOLETTI, OLIVEIRA, 2011). 

Segundo Castells, é neste ambiente que a comunicação se caracteriza como contrapoder, pois a 

capacidade autônoma de comunicação proporciona à sociedade a autonomia diante dos poderes 

estabelecidos.  

Neste contexto, o jornalismo também passa por modificações, fundindo-se com o movimento ativista, 

caracterizando-se como um jornalismo independente, que também possuí marcas típicas deste novo 

formato.  

Uma de suas marcas, que contraria o jornalismo tradicional, é a parcialidade declarada. Isso acontece 

quando a prática jornalística e a prática ativista se fundem em uma só prática. É por isso que, diante desta 

fusão, há questionamento a cerca da real prática dos princípios jornalísticos, uma vez que a mídia tradicional 

insiste em distinguir o jornalista e o ativista. A prova disso está em artigo do The New York Times, que se 

referiu ao jornalista Glenn Greenwald como blogueiro, no contexto do caso Snowden explicado 

anteriormente. 

Outro ponto de extrema relevância deste jornalismo independente é, justamente, a sua capacidade 

de ser independente, ou seja, sua habilidade de ser desligado de qualquer instituição e de qualquer 

influência. Este novo formato preza, portanto, exclusivamente ao serviço público, em que o jornalista é, 

também, cidadão.  

 

Relação entre Jornalismo e Democracia 
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Partindo do principio que o jornalista, segundo Traquina (2008), é reconhecido como agente social, ele 

tem o dever de informar o publico, graças ao direito a informação garantido pelo sistema democrático. 

Podemos assim, afirmar que o jornalista é como um ''guardião da democracia''.  

Como um guardião, ele tem a função de repassar a informação e o conhecimento para a sociedade, 

que por si só não teria as mesmas ferramentas de apuração nem precisão para compreendê-la. Portanto, 

pode-se considerar que o jornalista possui uma sensibilidade própria para entender a realidade e buscar 

meios de fiscalizar as relações de poder. 

O jornalista é o profissional que tem a capacidade de entender os fatos na medida que busca uma 

pluralidade de vozes para compor um contexto. Logo, o Jornalismo se prima em dar suporte para a população 

tomar as próprias decisões e formarem suas próprias opiniões diante dos fatos. Como disse Kovach, 2001, ''a 

principal finalidade do Jornalismo é fornecer aos cidadãos as informações de que necessitam para serem 

livres e se autogovernar''. 

Diante desses apontamentos, consideramos que não há Jornalismo sem democracia, ou, nas palavras 

de Eugênio Bucci, ''sem pluralismo não há democracia - e muito menos imprensa''. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em relação aos conceitos apresentados no trabalho, ambos os formatos do jornalismo possuem pontos 

negativos e positivos. O jornalismo da maneira como é feito, nos padrões do jornalismo tradicional, não se 

consolida em ser independente. O trabalho do profissional neste formato ainda é pautado por interesses 

comerciais e políticos. As diversas opiniões que são apresentadas nos produtos jornalísticos não articulam 

de modo complementar e divergente.  

Dos valores epistemológicos, o jornalismo deve formar conhecimento, mas as discussões políticas, 

dentro do contexto histórico do Brasil, ainda relevam os interesses de uma empresa, não de um único 

individuo.  

A finalidade do jornalismo ativista é interessante. O profissional consegue ter uma independência 

maior de apresentar os fatos, mas a postura de verificação dos dados é mais arriscada do que o proposto 

pelo jornalismo tradicional. É válido não se deixar levar pela utopia. O fato de ser um jornalismo voltado para 

o cunho ideológico não deve deixar de lado valores como pluralismo e uma correta apuração. Caso contrário, 

seria um jornalismo manipulador, exatamente o oposto do que sua proposta inicial. 

Esses formatos ressalvam a grande discussão do papel do jornalista na sociedade e vemos a sua 

importância para que a democracia exista. Porém, o jornalista nunca deve subestimar o poder do público nas 

questões em tese. O público só se informa pelo bom trabalho do profissional em apresentar os fatos de 

maneira correta, o que ambos tem a capacidade de produzir. 

 A apresentação das fontes sempre foi uma exigência da tribo jornalística em atribuir dadas 

declarações que sejam relevantes para a construção da percepção do real, além de trazer dinamismo ao 

trabalho jornalístico. O que se discute é a quantidade e qualidade das informações provindas destas. O 

jornalismo tradicional consiste em buscar o maior número de fontes possível de um fato, além de ressaltar 

os lados contraditórios em acontecimentos conflitantes. O jornalismo ativista se contenta em uma única 

fonte, como foi o do Caso Snowden, nas reportagens do jornalista Gleen Greenwald no The Guardian, desde 

que as informações sejam plausíveis e verídicas dentro do contexto do fato.  

O uso de OFFs, no entanto, é o principal ponto de discordância entre os críticos. Afinal, devemos ou 

não usar fontes não identificadas? Devemos preservar a identidade delas para a sua segurança? Quais são as 

provas de que a informação não seja um equívoco?  

Os dois formatos jornalísticos, por mais que se acatem desta utilização, apropriam do uso em alguns 

momentos. O público em si, necessita estar seguro de que tal informação é confiável, pois o compromisso 



 V FÓRUM DE PESQUISA 
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 

 

ISSN: 2237-4183 
2016 

57 

dos profissionais para com o público é com a verdade, assim, apresentadas por Kovach e Rosenstiel. É a partir 

deste conceito que se prima em mostrar que a práxis jornalística exige a transparência de seus métodos na 

concepção do que é dito real no campo midiático.  

Outro ponto é de suma importância em definir que no jornalismo não há imparcialidade do 

profissional. Essa pode ser uma técnica adotada pelo jornalista em ser neutro, não “partir para um dos lados”. 

É uma atitude até aceita em se tratando de o jornalista desconhecer ou estar inseguro na interpretação do 

fato. Mas isso não é uma essência da objetividade, já que o ser humano tende a ser subjetivo e dual. A mídia, 

por ser uma produção do homem, opta pela dualidade, adquirindo as teorias da semiótica.  

A Internet veio contribuir essencialmente a prática jornalística, bem como auxiliar no exercício do 

poder democrático. A cultura de compartilhamento, a mudança da estrutura da comunicação (em que 

receptor deixa de ser passivo) trouxe novos obstáculos. O jornalismo, contudo, ainda precisa se adequar a 

esta poderosa ferramenta, ainda pouco explorada pela sua capacidade de serviço ao público. 

O fator tempo, ou imediatismo é uma característica a qual o jornalismo, em se tratando como uma 

ciência, epistemologicamente falando, deve se adequar. Entretanto, a veracidade das informações está 

superior ao tempo em que o fato é apresentado e por fim, necessita de uso cauteloso do jornalista sobre o 

acontecimento. Ainda sob o ponto de vista do tempo, a velocidade da informação, proveniente da 

possibilidade em que a Internet trouxe para o internauta e a convergência existente entre aparelhos 

eletrônicos trouxe ao público um novo modo de ser nas redes sociais. 

 É em tempo real que o internauta consegue explorar um determinado assunto e ainda participar de 

modo colaborativo desse processo de compartilhamento, cujo explicitado por Castells na construção do real. 

Entretanto, o fluxo de informação por ser estrondosamente alto, requer o auxílio de um profissional que 

medeie essas informações, de modo que subjetividade e objetividade caminhem juntos. Neste contexto da 

Cibercultura, o papel do jornalista é colocado à prova no cenário da comunicação atual. Há quem defenda 

que o exercício da função jornalística deixa de ser relevante à medida que informações são obtidas de outros 

meios, mas a função do jornalista é tão ou mais importante, uma vez que ele é o indivíduo responsável pelo 

filtro destas informações, feitos a partir de seu repertório intelectual e profissional. 

De forma análoga com a democracia e o caso estudado, é primordial que o caráter ativista, inerte a 

alguns valores do próprio jornalismo tradicional incorporados na prática do jornalista na apuração e 

investigação dos fatos pode contribuir para a formação da opinião pública e de dar auxílio ao público em 

como encontrar sua liberdade de expressão, usando a ferramenta Internet. Retoma-se o conceito de que, na 

realização deste trabalho, procuramos mostrar que os formatos de jornalismo em sua forma distinta 

apresentam problemas, mas a união de seus aspectos positivos, em conjunto com a adequação ao seu 

público e dos meios aos quais ambos (jornalista e público) estão inseridos resultem em êxitos.  

É possível se fazer um jornalismo com seriedade a partir das técnicas de objetividade e da subjetividade 

do jornalista. A defesa de pensamento, da opinião, é um direito que qualquer cidadão, em democracia deve 

ter, mas é exigido que a articulação das diferentes formas de pensar seja conservada. É questionável o poder 

de quem mantém o controle da Internet, inclusive, quando não se compatibiliza com a cultura da mesma. 

Mas o compromisso com a verdade e a transparência são valores maciços que o jornalista necessita para o 

bom funcionamento da democracia. 

Portanto, ainda que seja utópica a harmonia social, o jornalismo ideal deve ser visto como meta de 

transformação. 
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O RESGATE DO NASCIONALISMO NO PERÍODO ROMÂNTICO EM PORTUGAL 

 

Aluna: Cristiane Maria Paiva de Melo  

Orientadora: Profa. Dra. Elaine Cristina Prado dos Santos 

 

Resumo                   

Este trabalho tem como objetivo analisar o resgate da identidade nacional portuguesa presente na obra 

Eurico, o presbítero de Alexandre Herculano. Não trataremos da construção da identidade portuguesa, 

contudo, faremos um recorte no período onde foi possível resgatar por meio da Literatura entre outras artes, 

o sentimento nacionalista português. Para isso, apresentaremos os conceitos do estilo romântico presentes 

na obra em questão.  

Palavras-chave: romantismo; nacionalismo; herói. 

 

O século que se seguia à Revolução Francesa foi um período de mudanças rápidas e profundas. Em 

confronto com ele, a vida nas épocas precedentes parece quase estacionária. A origem do romantismo 

prende-se ao progresso político, econômico e social da burguesia. Após a Revolução Francesa em 1789, 

o Absolutismo entra em crise, dando lugar ao liberalismo, doutrina fundamentada na crença da capacidade 

individual do homem.  

A Revolução Francesa, juntamente com a Revolução Industrial inglesa, gerou processos que vão 

estender-se a todas as dimensões da cultura. Contrariamente ao que se propunha o Classicismo e o 

Neoclassicismo, o Romantismo fundamenta-se na total liberdade de criação, não obedecendo a modelos 

preestabelecidos, isso significa, portanto, uma ruptura dos padrões aceitos até então. Vale salientar a 

diferença entre romantismo (estado de espírito) e Romantismo (estilo de época), enquanto estado de alma, 

o romantismo encontra-se espalhado por toda a literatura - com maior ou menor intensidade - nas mais 

variadas épocas. Portanto este estado designa um modo de sensibilidade, não submetido a datas. Trata-se 

de uma categoria psicológica. Já o Romantismo enquanto movimento artístico compreende a tendência geral 

da vida e da arte que predominou na primeira metade do século XIX, na Europa. Esse foi o período em que 

aquele estado de alma se expressou de maneira mais nítida nas artes, isto é, tornou-se um estilo de época. 

Por isso o termo Romantismo designa um movimento artístico determinado no tempo, além de se tratar de 

uma categoria histórica. 

 Primeiramente trataremos das características do período romântico e o que o difere dos períodos 

anteriores. A liberdade de criação, como já foi dito é um dos principais elementos do romantismo, sabemos 

que o artista recria a realidade. No Classicismo, essa recriação do mundo obedecia, sobretudo, ao desejo de 

expressar aquilo que era geral e o universal. No Romantismo, essa recriação da realidade não obedecia mais 

aos esquemas árcades e clássicos. Não se aceita mais as fontes grega e latina como modelos de criação. O 

romântico se expressa através de uma atitude pessoal e única. Uma consequência dessa postura diante da 

arte é a nova feição da poesia, que não segue mais os modelos clássicos, mas assume a estrutura ditada pelo 

eu do poeta. O romântico analisa e expressa a realidade por meio do sentimento. Isso equivale a dizer que a 

razão fica em segundo plano. O sentimento é considerado como o grande valor da vida, pois os românticos 

acreditam que só através dele se consegue traduzir o verdadeiro interior do indivíduo. Por isso, a medida do 

mundo é dada pelo sentimento individual, com declara FERREIRA (1983 p.09-62): 

A primeira geração romântica foi marcada pela experiência do exílio e é durante o 

período de emigração que Garret e Herculano se tornam românticos, embora 

Garret se mantenha fiel à escola romântica inglesa, Herculano deixa-se influenciar 

por autores franceses e alemães. O caráter de Herculano e o conhecimento que 

http://urs.bira.nom.br/literatura/revolucao_francesa.htm
http://urs.bira.nom.br/literatura/absolutismo.htm
http://urs.bira.nom.br/literatura/revolucao_francesa.htm
http://urs.bira.nom.br/literatura/revolucao_industrial.htm
http://urs.bira.nom.br/literatura/litera.htm#class1
http://urs.bira.nom.br/literatura/litera.htm#roman1
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teve na cultura alemã imprimiram um cunho pessoal à sua poesia, preferindo 

modelos e assuntos até então sem influência na poesia lírica portuguesa. 

  O individualismo romântico considera que o espírito humano busca sempre a perfeição, a 

totalidade, o absoluto, o infinito. No entanto, pela sua própria condição, o homem é incapaz de atingir o 

absoluto. Essa incapacidade gera insatisfação, amargura e até um sentimento obsessivo pela morte, 

encarada como única saída do mundo. Na ânsia de plenitude, da impossível totalidade, o romântico sente-

se desajustado no seu meio, tido por ele como insatisfatório. O homem de sua época é visto como um ser 

fragmentado, uma peça na engrenagem social. Dessa análise da realidade decorre o sentimento de perda da 

individualidade. Tal desajustamento conduz ao mal do século, definido como a aflição e a dor decorrentes 

da falta de sintonia com o mundo. É um estado de espírito que leva o romântico à busca da solidão, ao gosto 

pela melancolia e pelo sofrimento. Como saída para esse desequilíbrio o romântico desenvolve mecanismos 

de evasão, de fuga da realidade. Esta evasão processa-se em três níveis: no tempo, no espaço e na sua 

identificação com a morte. A evasão no tempo leva o romântico ao passado histórico ou individual em busca 

de situações consideradas ideais principalmente pelo que representa esta estabilidade. No passado histórico 

ele vai redescobrir a Idade Média, que lhe parece uma época de grande estabilidade política e social. Além 

disso, a Idade Média apresentava elementos pitorescos, misteriosos e lendários. Alguns tipos medievais, 

como o cavaleiro das Cruzadas reaparecem como personagens que simbolizam tal época. É na Idade Média 

que o romântico encontra a origem de cada nação, a matriz cultural de cada povo. Como afirma HALL:  

Por isso, a definição do caráter predominante de um povo revela-se imprescindível 

para configurar o imaginário da identidade nacional. Essa percepção pressupõe 

formas de afiliação social e textual, porque é estabelecida por uma série de narrativas 

sociais e literárias que fornecem imagens, cenários, símbolos e histórias que 

representam o sentimento imaginário de uma realidade compartilhada e 

coexistente, que configura o alicerce da ideia de nação. Esse conjunto de narrativas 

que tem na literatura o seu aliado decisivo denomina-se “narrativa da nação (HALL, 

2011, p. 56). 

A cultura medieval foi considerada como expressão típica de cada nação, expressão que tinha ficado 

imune à unificação imposta pelos modelos racionalistas do Classicismo. Isso significa que o romântico sai em 

busca da personalidade cultural de cada povo, à procura dos traços individuais e intransferíveis que 

distinguem uma nação de outra. Essa recriação da atmosfera medieval leva ao estudo e à valorização das 

tradições populares de cada país e a temática histórica para fornecer elementos dramáticos para muitos 

romances da época.  

Todo esse processo pode ser resumido numa expressão: busca das raízes da nacionalidade, que 

conduz ao nacionalismo - outra característica do Romantismo. Nesse mesmo processo recupera-se a 

religiosidade medieval, considerada como importante fator de unidade daquela época. De volta ao passado 

histórico o resultado é a recuperação da cultura medieval, no caso do romantismo europeu; reaparecimento 

de tipos medievais, exaltação da nacionalidade e religiosidade: 

Todos os seus esforços se concentram numa carreira de historiador que interroga 

as origens da nação, certo de que contribui para lhe clarificar a consciência e lhe 

abrir rumos coerentes de regeneração e bom governo. A prosa de Herculano, de 

giro largo e de vocábulo próprio e límpido, também não é feita para matizes 

psicológicas e efeitos subtis. O seu grande dom é o lógica e o da nitidez descrita, às 

vezes um pouco pesada, mas solene, fiel, escultural. O discurso indutivo e dedutivo 

do historiador tem uma propriedade admirável, a que uma certa solenidade de toga 

dá emoção e força. Herculano sente muito bem a terra com seu relevo e populações 
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adstritas; e, embora uma excessiva sobriedade biográfica e descritiva o afaste da 

história artística, os seus quadros de batalha impressionam pela largueza e 

tecnicismo do dispositivo de combate e pela boa escolha dos lances típicos e dos 

pormenores de plano. É uma história a que não falta sangue e pó, mas se afirma 

principalmente pelo trabalho de fontes e por uma original e larga construção das 

instituições (NEMÉSIO, 1978 p. 27-28). 

A evasão no espaço leva o romântico a procurar paisagens novas, estranhas e primitivas. Por esse 

motivo, o Oriente, exótico em paisagens, tradições e costumes, acabou representando uma fonte de atração 

constante para os românticos. Outro espaço em que o romântico se refugia é a natureza, vista como lugar 

ainda não corrompido pela sociedade. A evasão na morte é vista como a solução definitiva para o mal do 

século. Na ânsia de glória, de infinitude, o herói criado pelo escritor romântico não se contenta com o mundo 

em que vive. Por isso, ele o desafia, numa atitude rebelde. Essa rebeldia se volta contra o destino e até 

mesmo contra Deus. Assim, o destino do herói romântico é feito de revolta e solidão, pois ele não se julga 

semelhante aos outros homens. Essa visão de heroísmo explica alguns traços comuns nos escritores 

românticos, tais como: a exaltação de personagens históricas que foram incompreendidas em sua época; o 

fascínio por lendas e histórias de poetas que tiveram destino trágico e infeliz; a vida de Camões, por exemplo, 

constitui-se no assunto do poema que introduziu o romantismo em Portugal por Almeida Garrett. Na 

compreensão do mundo, o romântico pouco utiliza a razão. Por isso, mergulha no seu inconsciente, onde 

tudo é caótico, misterioso e extraordinário. O escritor romântico está aberto para o sobrenatural e o 

fantástico. O amor é considerado como valor supremo na vida do romântico. A perda do amor leva-o a três 

atitudes básicas: morte, loucura ou suicídio. 

A partir desta base histórica e psicológica dos autores da primeira fase do período romântico em 

Portugal, iremos a seguir analisar as características desta presença nacionalista dentro da obra Eurico, o 

presbítero. Alexandre Herculano é autor da primeira geração do Romantismo português. Erudito e crítico, 

teve grande importância como historiador, pois sempre buscou ater-se à verdade dos fatos. Consolidou o 

gênero romance histórico em língua portuguesa. Como a maioria dos românticos, dessa geração, explorou 

os temas medievais e revigorou a prosa de ficção. 

 O tempo da narrativa remonta à época da Idade Média, no inicio do século VIII. Esta afirmação pode 

ser comprovada pelas informações históricas e por datas mostradas no início de alguns capítulos. Além disso, 

não se pode desconsiderar a fonte de inspiração, ou seja, o manuscrito gótico que também remonta a Idade 

Média e as notas do autor: “Dia de natal da era de 748” (p. 37); “Pretendo fixar a ação que imaginei numa 

época de transição - a da morte do império gótico, e do nascimento das sociedades modernas da Península” 

(p.15-N. A). Entretanto será possível afirmar mais adiante, que a obra faz um diálogo direto com os 

acontecimentos ocorridos do início até a primeira metade do século XIX, época em que a obra foi escrita, 

Massaud Moisés (1980, p.146) nos diz que: “contrapondo-se aos mitos pagãos do classicismo, os românticos 

pretendem a reabilitação do cristianismo anterior as lutas da Reforma e Contra-reforma, quer dizer do 

Cristianismo considerado virtuoso e ingênuo como só teria sido praticado na Idade Media”. 

Em Eurico, predomina o foco narrativo em terceira pessoa, com focalização total, pois, os 

acontecimentos não são vistos a partir do ponto de vista de uma personagem ou a partir do exterior, mas de 

forma onisciente. O narrador está em todos os lugares, conhece os pensamentos da personagem e o seu 

contexto histórico. O fato de saber mais que a personagem possibilita a antecipação da narrativa: “Mas, se 

os que o acatavam como um predestinado soubessem quão negra era a predestinação do poeta, porventura 

que essa espécie de culto de que o cercavam se converteria em compaixão ou antes em terror” (p.28); “Mal 

sabia o desgraçado que nesse adeus a sua consciência mentia a si própria!” (p 51);” Um amor de mulher mal 

correspondido a tinha aberto: o amor à pátria, despertado pelos acontecimentos que rapidamente sucediam 



 V FÓRUM DE PESQUISA 
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 

 

ISSN: 2237-4183 
2016 

62 

uns aos outros na Espanha despedaçada pelos bandos civis” (p. 29). Apresenta ainda marca de narração em 

primeira pessoa, nos capítulos em que a personagem protagonista, Eurico, faz reflexões sobre sua vida, 

registra suas percepções e sentimentos ou recorda-se do passado. O narrador sabe mais que a personagem, 

mas fala apenas o que a personagem conhece: “Terra em que nasci, se o teu dia de morrer é chegado, eu 

morrerei contigo” (p. 49); “Nessa noite fria e úmida, arrastado por agonia íntima, vagava eu a às horas mortas 

pelos alcantis escalvados das ribas do mar, e enxergava ao longe o vulto negro das águas balouçando-se no 

abismo que o senhor lhes deu para perpetua morada” (p.34); “Eu amo o sopro do vento, como o rugido do 

mar” (p.34). O narrador organiza e direciona o texto relacionando a história com a ficção. Predomina a 

narração e a descrição minuciosa e precisa das tradições medievais, dos imponentes castelos com seus poços 

profundos, dos cavalheiros heróis e seus reluzentes elmos. Encontra na Idade Média o suporte para resgatar 

a historiografia nacional, incorporando a tradição da Cavalaria. Massaud Moisés afirma que: 

Velhas ruínas, restos de velhas civilizações, monumentos de povos desaparecidos 

torna-se igualmente uma forma de escapismo. Recuperar estados da alma talvez 

subconscientes no encontro da vida livre, longe das cidades e das formulas gastas de 

civilidade. Velhos castelos medievais de repente se tornam ponto de atração, ruínas 

de monumentos greco-latinos passam a ser visitados e apreciados pelo que evocam 

de melancolia e tristeza na lembrança de um tempo morto para sempre (MOISÉS, 

2006, p.145). 

Outro momento, se não um dos mais importantes da obra, é a critica ao casamento como contrato 

de negócios. Este exemplo fica claro na obra e é uma relação direta com o momento vivido pela sociedade e 

a característica principal da burguesia do século XIX. O narrador critica a ambição dos homens e as leis da 

sociedade medieval, pois estas não permitem a concretização do amor de Eurico e Hermengarda. No trecho 

a seguir é possível ver a dura crítica à sociedade ambiciosa que vê o amor e o casamento como meio de lucro, 

bem como a sociedade burguesa do século XIX:  

Lá, no tumulto dos cortesãos, onde o amor é cálculo ou sentimento grosseiro, terás 

achado quem te chame sua e quem te aperte entre os braços, quem tivesse para dar 

a teu pai o preço do teu corpo e te comprasse como alfaia preciosa para serviço 

doméstico. O velho estará contente, porque trocou sua filha por ouro. (...) A isto 

chama prudência o mundo estúpido e ambicioso; a isto, que não é mais do que uma 

prostituição abençoada sacrilegamente perante as aras sacrossantas (HERCULANO, 

2003, p. 44). 

A ideologia patriótica do narrador revela-se no retorno ao passado, ou seja, no resgate da história da 

nação lusitana. Descreve a guerra santa dos godos contra os bárbaros, o heroísmo dos cavaleiros medievais, 

e o amor à pátria que se sobrepõe aos demais sentimentos: “No dia do combate, Eurico despira a estringe 

inocente do sacerdócio e vestira as armas para defender estes objetos queridos dos seus derradeiros afetos”. 

(p. 57); “Os servos e os libertos, em competência com os homens livres e nobres, corriam a rodear os pendões 

da independência da pátria, e o sangue generoso dos godos como que se despertava mais ardente e cheio de 

vigor ao grito da guerra santa” (p. 64).  

A descrição da personagem traz à tona a caracterização do heroi pátrio, este é o nacionalismo que 

Herculano busca resgatar. Predomina em Eurico o sentimento de melancolia, característico do romantismo, 

pois é consequência da frustração e da impossibilidade de realização do amor: “A nova existência de Eurico 

tinha modificado, porém não destruído, o seu brilhante caráter” (p.24). Quando Eurico aparece como rude 

cavaleiro negro sua intenção é defender a fé cristã. Apenas deixa fluir sua revolta com o mundo, isto é, não 

perde a sensibilidade, o pessimismo, amargura e a melancolia, que marcam a personagem do começo ao fim 

da narrativa. A personagem não muda fisicamente apenas se esconde atrás da estringe e da armadura. Desta 
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maneira, percebemos que visão que o narrador tem da personagem, Eurico, é de admiração e compaixão. 

Compadece-se da dor da personagem, trata-o com benevolência e justifica suas atitudes pessimistas e 

amarguradas com comentários que o engrandecem. Intensifica o sofrimento e destaca seu caráter de homem 

superior, poeta, piedoso, puro de alma, romântico e apaixonado, integro, patriota ao extremo e capaz de 

realizar grandes atos heróicos: “Eurico era uma destas almas ricas de sublime poesia a que o mundo deu o 

nome de imaginações desregradas, porque não é para o mundo entendê-las” (p.23); “Mas Eurico era como 

um anjo tutelar dos amargurados. Nunca sua mão benéfica deixou de estender-se para o lugar onde a aflição 

se assentava” (p.26); “Por que te havia eu de amar, o sol, se tu és o inimigo do imaginar; se tu nos chamas a 

realidade e a realidade é tão triste!” (p. 45). 

Desta forma podemos concluir que a origem da relação entre literatura, nacionalidade e identidade 

nacional floresceu num momento propício a tal associação. O conceito de nação é relativamente recente e 

remonta ao século XVIII, na Europa. O Romantismo, segunda metade do século XVIII e primeira metade do 

século XIX, por suas características intrínsecas acolheu a missão de construir as identidades nacionais das 

nações emergentes, tanto na Europa, como, mais tarde, nos processos de independências das colônias 

americanas. A razão mais relevante para tal acolhimento é o fato de o Romantismo eleger a emoção, em 

detrimento do intelecto e da razão, como principal fundamento da natureza e da experiência humana. Ao 

propor a separação entre corpo e mente e consolidar a ideia de que as emoções são naturais e vivem no 

corpo, e o intelecto vem da civilização e existe na mente, elegeu a experiência afetiva como fonte de 

sabedoria, da autenticidade e da criatividade. Essas condições permitiram que o culto da natureza e a 

importância da paisagem possibilitassem erigir a figura do herói nacional, personagem quase sempre 

modelar e arquetípico, simbolizando a perfeita harmonia entre a natureza e o homem idealizado.  

A Literatura, fazendo uso da ficção, estabeleceu o princípio de uma identidade nacional unitária e 

ontológica porque era fixa e centralizadora, e encontrou a forma adequada principalmente no modelo 

monológico do romance romântico, uma vez que nele o nacional configurava-se como valores organizados 

em torno da figura do herói pátrio, centralizador e em harmonia com o cenário, o espaço e a paisagem. 

Contudo, de uma forma geral, é de extrema importância ressaltar que o nacionalismo literário alimentado 

pela identidade nacional só adquire vitalidade à proporção que evolui constantemente, evitando o 

imobilismo o qual decretaria sua falência. Esta é a principal razão de sua formulação no interior do sistema 

literário, ainda que dele se propague constantemente para outras áreas do conhecimento e da sociedade. 
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ANÁLISE SOBRE COMO AS REVISTAS FEMININAS ACOMPANHAM E ABORDAM AS MUDANÇAS DE ESTILO 

E COMPORTAMENTO DE CADA ÉPOCA 
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Resumo                 

Este artigo pretende investigar a influência que a mídia exerce sobre os costumes e como ela acompanha as 

mudanças ocorridas, além de entender até que ponto os hábitos e costumes femininos são influenciados 

pelas revistas femininas em cada época. Foi levado em consideração o crescimento do consumo, e os 

acontecimentos culturais, sociais, econômicos e políticos dos períodos analisados. 

Palavras-chave: revistas femininas; mídia; consumo 

 

INTRODUÇÃO 

O objetivo desta pesquisa é fazer uma avaliação sobre a imprensa feminina desde o seu primórdio 

até o final da década passada. O foco de discussão é qual papel a imprensa feminina teve desde que surgiu, 

abordando, dessa maneira, o histórico dessa imprensa e do que estava acontecendo na vertente política, 

social e cultural. 

A hipótese introdutiva deste trabalho foi que o discurso midiático, no caso feminino, influencia os novos 

costumes das mulheres e as suas práticas de consumo em cada período da história. Por isso, foi feito o 

levantamento do grau de influência do discurso das publicações voltadas para as mulheres, principalmente 

através das capas e bibliografias. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Para enfrentar as questões apresentadas, e dar continuidade a este projeto de pesquisa vários 

autores devem ser utilizados: 

ALI, Fátima. A arte de editar revistas. (2009): é um guia com o passo-a-passo para o desenvolvimento 

do conceito e do design, a edição de matérias e do texto e até a administração de uma redação. Abrange 

desde detalhes sobre como fazer uma boa entrevista até como foram criados os modelos de revistas 

seguidos. A autora também analisa e comenta a contribuição de cada um desses profissionais para a história 

das revistas.  

BUITONI, Imprensa Feminina. (1986); uma das pioneiras do assunto, narra o nascimento da imprensa 

feminino, na Europa e no Brasil e suas impressões deixadas na sociedade.  

BUITONI (2009) Mulher de papel: a representação da mulher pela imprensa feminina brasileira. 

2009: A autora analisa a representação da mulher na imprensa feminina brasileira, mostrando qual ideologia 

foi transmitida em mais de um século e em que medida a imprensa, como fator cultural, difundiu conteúdos 

que influíram na formação do imaginario popular feminino. 

 HALL, A identidade cultural na pós-modernidade (2005): o autor nos relata a Identidade Cultural e 

como esta vem se construindo no contexto histórico até chegarmos ao período que a autor denomina de 

“Pós-moderno”. O autor defende o argumento de que a modernidade com suas transformações profundas, 

provocaram uma “Crise de Identidade” que fragmentou o homem moderno e descentrou-o, modificando o 

entendimento do ser humano sobre si mesmo e sobre o mundo que o cerca.  

LIPOVETSKY. O império do efêmero: A moda e seu destino nas sociedades modernas. São Paulo 

(2006) Moda nada mais, nada menos, é a efemeridade, o gosto pela novidade, o viver o presente. Moda 

define sociedade. Pode-se escrever a história da História através da história da moda. Apesar de sua aparente 
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frivolidade, a moda, tem seu papel importante na evolução da sociedade. Muitas vezes foi ela que definiu 

destinos, como por exemplo, a queima de sutiãs na luta pelo voto feminino nos Estados Unidos, ou às vezes 

a História modifica a moda, como na Segunda Guerra Mundial, a invenção de calças femininas, devido às 

saias dificultarem muito os movimentos e gastar muito tecido.  

MENDES e DE LA HAYE. A moda do século XX. (2009): O livro compreende os estilistas e centros de 

moda mais importantes do século e também os desenvolvimentos em acessórios, penteados e maquiagem, 

a importância da produção em massa, os avanços nas fibras artificiais, etc. 

ORTIZ. Cultura brasileira e identidade nacional. (1994): O autor procura mostrar que a identidade 

nacional está profundamente ligada a uma reinterpretação do popular pelos grupos sociais e à própria 

construção do Estado brasileiro. Não existe, assim, uma identidade autêntica, mas uma pluralidade de 

identidades, construídas por diferentes grupos sociais em diferentes momentos históricos. 

 

METODOLOGIA 

Para efetivar o objetivo proposto, foi feita uma investigação de referência bibliográfica referente à área, 

que segue de base para entender o processo de evolução histórica e analise de conteúdo das revistas 

femininas no Brasil. Em seguida, selecionamos as revistas femininas, entre capas e matérias editorais, dos 

anos de 1960, 1970, 1980, (Revista Manequim, Revista Claudia, Revista Nova, Revista Elle) para, entender o 

diálogo estabelecido entre o discurso midiático feminino e a leitora e em seguida partirmos para as 

considerações finais do artigo. 

 

A imprensa feminina no Brasil 

A vinda da família Real marcou o início da imprensa feminina no Brasil que se deu devido às 

mudanças sociais que ocorreram na época, porém o que aparecia nesse tipo de publicação era basicamente 

a última moda de vestuário francês. 

O primeiro veículo foi lançado somente em 1827, era O Espelho Diamantino, e de acordo com Buitoni 

(1986), falava sobre política, modas, belas-artes e literatura. Essa demora ocorreu principalmente por conta 

do atraso que o país sofreu em relação aos Estados Unidos e à Europa. Romancini e Lago (2007) enumeram 

esse atraso no livro História do jornalismo no Brasil, são eles: a natureza feitoril da colonização, ou seja, a 

produção voltada ao mercado externo, não estimulando assim a criação de escolas, cidades etc; o atraso das 

populações indígenas; a predominância do analfabetismo, “a escrita era quase um privilégio da classe 

religiosa e da alta administração pública” (ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 20); a ausência de urbanização, que 

só se inicia no início do século XIX; a precariedade da burocracia estatal, “não existiu no Brasil uma 

administração que precisasse do meio tipográfico” (ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 20); incipiência das 

atividades comerciais e industriais; o reflexo da censura e do obscurantismo metropolitanos ligados tanto ao 

Estado Português quanto à Igreja Católica.   

Em 1808, quando a corte portuguesa se muda para o Rio de Janeiro, começam a ocorrer mudanças 

significativas em relação à mulher, as quais a imprensa começa a captar e representar 19 anos depois quando 

surge o primeiro veículo dirigido especialmente para a mulher. Buitoni (2009) explica: 

A existência da corte passou a influir na vida da mulher no Rio de Janeiro, exigindo-

lhe mais participação. O Rio estava deixando seu caráter provinciano para ser uma 

capital em contato com o mundo. Dentro desse contexto, a moda assumiu grande 

importância para a mulher que morava nas cidades, ainda mais se fosse na corte. 

As tendências europeias eram copiadas e aí entra o fator imprensa, primeiro com 

a importação de figurinos vindos de fora e depois com a publicação, aqui, de jornais 

e revistas que reproduziam gravuras de moda. A necessidade estava criada; havia, 
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portanto, um mercado. [...] Jornalismo feminino nessa época, significava 

basicamente moda e literatura. (BUITONI, 2009, p.31-32)  

Com a instalação da Imprensa Régia há um avanço e jornais começam a ser publicados, inicialmente 

somente pela corte, como a Gazeta do Rio de Janeiro. Porém esse é o início de publicações de opinião ou dos 

chamados “jornais doutrinários”. O Correio Braziliense de Hipólito da Costa é considerado um pioneiro no 

jornalismo brasileiro. Por ser feito em Londres não era submetido à censura e tinha princípios liberais, 

funcionou até 1822. 

Os jornais desse século tinham caráter opinativo, ou seja, ainda não existiam as matérias de caráter 

informativo, mas sim relatos e informações sobre amenidades (teatro, modas etc). Além de colunas 

opinativas de cunho político e social. 

O século XIX foi um século de imprensa artesanal, das folhas tipografias que 

raramente ultrapassavam quatro páginas, a maioria de curta duração. Era ainda 

pequena a imprensa combativa, feita mais de ideias e polêmicas do que de 

informações. Aliás, seguindo a tendência mundial, nossa imprensa começou muito 

mais opinativa do que informativa. [...] Havia fluxo de informações, ainda um tanto 

precário, mas o que predominava eram os artigos assinados, as críticas políticas, as 

charges. Toda caricatura e humorismo também configuram o gênero 

eminentemente opinativo. (BUITONI, 2009, p.46) 

Foi a partir do Segundo Reinado que a imprensa brasileira começou a ver mudanças significativas devido 

a modernização do maquinário e o uso de ilustrações, além da profissionalização. “Há ainda um crescimento 

da profissionalização e especialização do setor em contraste com o jornalismo de ‘um homem só’ que marcou 

o início da atividade no país” (ROMANCINI; LAGO, 2007, p.53). É nessa época que surgem inúmeros veículos, 

inclusive os periódicos femininos, o Jornal das Senhoras (1852), Novo Correio das Modas (1954), A Estação 

(1880), e A Família (1888). 

 

Início do século XX - Industrialização 

O início do século XX é marcado pela transição dos modos de produção. Sai o jornalismo artesanal, 

marcado por jornais de puro caráter opinativo e feito por poucas ou uma só pessoa, e entra o jornalismo 

informativo marcado pelo início das grandes empresas baseadas no modo capitalista de trabalhar. Dessa 

maneira, os jornais acabam ganhando caráter de produto de consumo.  

Ao longo de pesquisas podemos observar que devido à urbanização e o crescimento da indústria da 

época é que o jornalismo cresce e vai adquirindo essas características. Para confirmar tal fato, Buitoni (1986) 

descreve: 

E vem o século XX. A instrução pública alcança mais gente; as cidades estão 

crescendo, a industrialização dá alguns passos largos. O comércio interno progride. 

A abolição da escravatura, a república, a imigração estrangeira já começam a surtir 

efeitos. Mudanças na mão-de-obra, fortalecimento das províncias (atualmente 

Estados), eleições, formação da classe operária, crescimento da pequena 

burguesia, novas formas de urbanização, tudo isso vai interferir no papel da 

imprensa. (BUITONI, 1986, 41-42) 

É nessa época que ocorre que é chamado de “massificação da imprensa” no Ocidente, 

principalmente devido ao “aumento dos níveis de instrução, a democratização da vida política, o 

desenvolvimento dos transportes e dos meios de comunicação” (ROMANCINI; LAGO, 2007, p.69), há também 

uma redução do preço do jornal principalmente pelo início da industrialização causada pelo desenvolvimento 

da indústria cafeeira em São Paulo. Como consequência do aumento da compra de jornais e revistas e do 
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aumento da produção pelo maquinário moderno, ocorre o surgimento de veículos especializados e 

segmentados pelo público e por assunto. Já que já era possível encontrar público para diversos tipos de 

publicações, entre elas revistas de humor e de luxo. 

Em 1901 surge a Revista da Semana, no Rio de Janeiro. Considerado uma das melhores revistas do 

século XX, tratava de assuntos dos mais diversos, como literatura, notícias, crônicas, moda, trabalhos 

manuais etc. Surge Kosmos e Renascença, em 1904, Fon-Fon, em 1907, Careta (1908) e A Cigarra, em 1914. 

Um dos motivos do aumento do público pode ser sido também pelo uso da fotografia que começou 

nesse século, devido ao progresso da indústria gráfica e das novas técnicas de impressão, o que também 

proporcionou o uso de cores nas edições. Isso acarretou no grande sucesso das revistas ilustradas. Como cita 

Buitoni, “lazer e um certo luxo foram-se associando à ideia de revistas no século XX”. 

Em 1914, Virgilina de Souza Salles, cria a Revista Feminina, provavelmente a revista para mulheres 

mais importantes do século passado, e é considerada por Buitoni (1986) como a “precursora das modernas 

revistas brasileiras dedicadas à mulher”. Uma das grandes características dessa revista é que ela defendia o 

direito das mulheres, sendo um deles o direito ao voto, o qual teve campanha lançada em 1901 pela revista 

Voz Feminina, mas que não teve tanta abrangência quanto a Revista Feminina. Tinha espaço na revista 

assuntos como moda, literatura, educação, beleza e culinária, o que de acordo com Buitoni, essa variedade 

de seções permitiu explorar a “potencialidade de seu público”. (BUITONI, 1986, p. 45) 

A Cigarra, lançada no mesmo ano da Revista Feminina, teve importante papel na imprensa feminina. 

Era voltada para a família devido ao seu conservadorismo. Ela presava que a mulher fosse tradicional e dentro 

dos padrões impostos: mãe, esposa e dona de casa, assim como a maioria dos veículos femininos da época, 

como veremos mais adiante. 

A Semana de Arte Moderna inaugura a década de 20 com grande estilo. Revistas literárias como a 

Revista de Antropofagia, 1928, Klaxon, 1922, e Estética, 1924, surgem para disseminar e divulgar o trabalho 

dos artistas em formato de textos. Além disso, de acordo com Buitoni (2009), as fotos passaram a ter um 

caráter muito mais informativo do que ilustrativo, fato que vai consolidar-se na década de 40 com a adoção 

da fotorreportagem pela revista O Cruzeiro. 

Em 1925 é lançado os jornais O Globo e Folha da Manhã, no Rio de Janeiro e em São Paulo, 

respectivamente. Já em 1928 é lançada a revista ilustrada O Cruzeiro, voltada para a publicação de variedade, 

mas que mais tarde seria conhecida pelas reportagens com longos textos e fotografias. Em 1929 é lançada a 

revista Vida Doméstica voltada ao público feminino, que assim como A Cigarra prezava acima de tudo pela 

família e pelos valores conservadores cristãos. 

Uma das mudanças mais significativas é que praticamente todos os veículos, jornais e revistas, já 

circulavam com publicidade. “A maioria dos jornais diários circulada com poucas páginas, quase todas com 

anúncios” (BUITONI, 2009, p. 65) 

A década de 30 inicia-se no Brasil com o fim da política do café com leite e com o aumento e 

desenvolvimento da industrialização. Em 1932 o voto passa a ser secreto e as mulheres ganham o direito de 

ir às urnas, porém com 1937 Vargas dá início ao Estado Novo, período de oito de anos de ditadura. Isso teve 

um grande significado para o exercício do jornalismo. Ocorreu o “empastelamento de jornais, prisão de 

jornalistas, censura, venalidade de parte da imprensa” (ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 96) através 

principalmente do DIP, órgão do Estado criado em 1939 com o objetivo de controlar toda e qualquer 

publicação. 

Até que em 1945 a ditadura fica mais branda e são convocadas eleições presidenciais que elegem 

Eurico Gaspar Dutra. Alguns anos depois, Vargas volta ao poder como presidente eleito e logo comete 

suicídio, em 1954, no mesmo ano em que é criado o jornal Última Hora, visto como inovador para a época.  
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A imprensa feminina nessa época não tem grande destaque, já que não se envolve diretamente nos 

assuntos políticos que impulsionavam os outros veículos. Ainda prevaleciam nos veículos para mulheres 

literaturas, crônicas, receitas culinárias, poesias, textos sobre amor, moda, beleza e educação do lar. Não 

havia matérias críticas ou reacionárias nesses veículos, apesar de existir revistas que se autointitulavam 

“feministas” que pretendiam resguardar o direito das mulheres, porém, elas não alcançaram visibilidade e 

tiveram vida curta. 

Uma característica importante da imprensa a partir de 1940 é que os veículos começaram a receber 

matérias importadas por agências estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos, o que promoveu certa 

internacionalização da nossa imprensa. Segundo Buitoni (2009) isso ocorreu devido principalmente ao 

cinema de Hollywood. Como exemplo, a revista O Cruzeiro é citada como uma das principais do momento no 

Brasil, e que adota esses modelos “americanizados” de reportagens e fotografias. Ela ainda acrescenta que 

não foram somente as fotos e textos que tiveram significativa mudança, mas também o vocabulário, o qual 

passou a receber palavras de cunho estrangeiro, como “drapés e georgette”. 

Nos anos 50 Juscelino Kubistchek entra no poder e promove uma reforma no país através do 

desenvolvimento da industrialização nacional, melhoramento da infraestrutura das cidades e abertura ao 

capital estrangeiro. Dessa maneira, o nível de urbanização aumenta e como consequência as cidades 

começam a receber mais pessoas, principalmente vindas do interior.  

A imprensa foi diretamente afetada, de modo positivo, por esse “boom” da industrialização. Tornou-

se mais rápida a fabricação dos jornais e revistas e as técnicas de impressão ficaram mais avançadas, o que 

resultou em maior qualidade nas fotos e ilustrações e até no papel em que eram impressas, nesse caso, 

principalmente as revistas, que se tornaram favoritas do público feminino. 

Ainda nos anos 50, as revistas de fotonovela começam a serem as favoritas do público. Eram revistas que 

publicavam contos de amor com o formato de história em quadrinhos. A primeira lançada foi a revista Grande 

Hotel (1947), porém a mais famosa delas acabou sendo uma revista lançada em 1952, era a revista Capricho. 

“Estava iniciada uma nova fase no mercado editorial feminino no Brasil” (BUITONI, 2009, p. 98). 

Era uma época de crescimento para o Brasil, tanto econômico quanto industrial e como resultado, 

social. O então presidente Juscelino Kubitschek aplicava o chamado Programa de Metas (energia, 

transportes, alimentação, educação, indústria de base e a construção de Brasília). A classe média estava 

crescendo e com isso o poder de compra aumentou, o que resultou em uma maior venda de revistas 

principalmente das segmentadas, que foram se tornando cada vez mais modernas no quesito designer, papel 

e fotografias. As revistas Senhor (1959) e Manchete (1952) são dois bons exemplos disso. Eram revistas com 

caráter moderno e inovador. A primeira era conhecida pelas ótimas reportagens e textos literários de 

escritores como Clarice Lispector e Guimarães Rosa; a segunda possuía “mais páginas coloridas, sempre em 

papel de qualidade, excelentes fotógrafos, ilustradores e diagramadores”. (BUITONI, 2009, p. 99) 

No final da década, em 1959, é lançada a revista Manequim, a primeira revista brasileira que tratava 

somente de moda e ainda trazia moldes para copiar a roupa que estava sendo usada na foto. 

De acordo com Buitoni, o período foi caracterizado pela formação dos ídolos nacionais graças, 

principalmente, ao rádio e a televisão. O que resultou em um novo gênero jornalístico, chamado de 

“colunismo social”. Além disso, seguindo o modelo americano, as revistas já estavam repletas de anúncios 

publicitários, sendo muitos deles meras cópias traduzidas de anúncios americanos. Esses anúncios 

começavam a impulsionar as pessoas ao consumo exagerado de produtos que até então elas não sabiam que 

precisavam. 

A mulher já havia sido introduzida na sociedade de consumo. As revistas femininas 

traziam cada vez mais anúncios, a atestar a capacidade compradora de seu público. 

Mais páginas a cores, mais “reportagens” de moda, matérias ensinando a comprar 
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melhor eletrodomésticos etc.: o projeto editorial de cada veículo dirigido às 

mulheres tem em vista o consumo, em primeiro lugar. Contos, culinária, psicologia, 

conselhos de beleza não são escolhidos por si; tudo que vai dentro de uma revista 

está diretamente ligado ao produto ou serve de atrativo para que a revista seja 

comprada e com isso divulgue a publicidade nela contida (BUITONI, 2009, p.104). 

Os anos 60 iniciam uma difícil fase para o Brasil. Tem início uma nova ditatura que perdura durante 

21 anos. Durante esse período jornais e revistas mais reacionários são fechados ou empastelados, pessoas 

que poderiam colocar a “ordem” em perigo foram presas e exiladas, e a censura prévia e a autocensura eram 

o principal meio de controle do governo. O Correio da Manhã, O Pasquim e a TV Excelsior são alguns exemplos 

de veículos que acabam tendo que fechar as portas no período. 

O movimento cultural pós-64 se caracteriza por dois momentos que não são na 

verdade contraditórios; por um lado ele é um período da história onde mais são 

produzidos e difundidos os bens culturais, por outro ele se define por uma 

repressão ideológica e política intensa. (ORTIZ, 2001, p. 89) 

Um dos grandes veículos desse período é a revista Realidade (1966). Ela foi a maior representante 

do new journalism no Brasil, o chamado jornalismo literário. Sua redação contava com jovens jornalistas que 

buscavam assuntos inusitados em reportagens longas e profundas, abordando com muita frequência 

assuntos considerados tabus para a época. Seus textos eram mais elaborados, havia maior desenvolvimento 

e contexto. A revista foi um veículo fundamental perante o contexto revolucionário e libertário da época em 

que existiu, trazendo identificação aos leitores através de seu conteúdo carregado de valores e ideais, o que 

viria a se tornar sua marca registrada.         

 Outro grande veículo lançado no período foi a revista feminina Claudia. Nela os assuntos tratados 

não eram muito diferentes do que outras revistas já haviam abordado: horóscopo, moda, beleza, culinária, 

crônicas, cuidados domésticos e da família e decoração. A revista foi o principal veículo feminino da década 

e é considerada a revista que “representa o espírito da década em relação à mulher”. (BUITONI, 2008, p. 

105). 

De acordo com o Romancini e Lago (2007), esse é um período também caracterizado pelo 

crescimento da profissão de jornalista devido ao investimento na imprensa que era a favor dos militares. 

Essa imprensa era, antes de tudo, quem divulgava notícias sobre o governo militar de forma a mostrar que 

tudo estava ocorrendo perfeitamente bem e melhor do que antes. Houve também a criação de uma imprensa 

reacionária, ou como é chamada, alternativa, porém não durou muito e foi abatida pelos militares. 

[...] É também importante notar que a modernização conservadora promovida 

pelos militares irá acelerar a expansão da indústria cultural no país, em outros 

domínios além da televisão, consolidando um mercado cultural em bases 

industriais. Esse crescimento do mercado das comunicações estimulou o 

surgimento de uma série de faculdades ou cursos de graduação em Comunicação 

e Jornalismo [...] seria também durante o regime militar, em 1969, que a profissão 

de jornalista receberia sua primeira regulamentação, com o Decreto-Lei nº 972 [...] 

O regime militar, via crescimento econômico, colabora indiretamente para 

crescimento da imprensa, mas o ambiente repressivo do regime militar tenta 

controlá-la para legitimar-se. (ROMANCINI; LAGO, 2007, p.120-121) 

As revistas femininas continuaram se tornando grandes produtos comerciais, e passaram a atingir a 

massa. O número de anúncios em uma só publicação ia crescendo cada vez mais,  como as necessidades e/ou 

desejos que por elas eram fabricadas. Os temas abordados não mudaram muito, continuaram a ter espaço 
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editorias de moda, beleza, decoração etc. O diferencial dos anos 70 dentro dessas revistas foi o fato de que 

um tema bem polêmico para a época passou a ser abordado em algumas das revistas: sexo.  

Entre os anos 60 e 70, ocorreram revoluções culturais e sexuais que mudaram o modo como os 

jovens, principalmente, encaravam diversos assuntos, sendo um deles o feminismo, ou precisamente, o 

papel que a mulher tinha na sociedade e seus direitos como cidadãs. A pílula anticoncepcional foi considerada 

uma vitória para as mulheres, fato que veio junto à liberdade sexual. Da mesma maneira aconteceu com o 

trabalho fora de casa, já que ela poderia ter sua própria fonte de renda. 

Ele (o feminismo) abriu, portanto, para a contestação política, arenas inteiramente 

novas de vida social: a família, a sexualidade, o trabalho doméstico, a divisão 

doméstica do trabalho, o cuidado com as crianças etc. Ele também enfatizou, como 

uma questão política e social, o tema da forma como somos formados e produzidos 

como sujeitos generificados. Isto é, ele politizou a subjetividade, a identidade e o 

processo de identificação (como homens/mulheres, mães/pais, filhos/filhas. (HALL, 

2005, p. 45) 

O veículo mais notável e de certa maneira liberal desse período foi a revista Nova, que já existia nos 

Estados Unidos com o nome de Cosmopolitan (nome hoje utilizado também no Brasil). Diferentemente da 

revista Claudia, por exemplo, a Nova foi considerada inovadora por tocar no assunto da sexualidade da 

mulher adulta. Era a revista da “mulher moderna” que não queria ficar em casa cuidando dos filhos somente. 

A mulher de Nova quer ser livre e descontraída, porém os produtos para consumo também entram com tudo 

na revista. 

Em 1974, há o início da abertura política de forma lenta, o que não quer dizer que a censura acabou, 

pelo contrário, ela continuou até o final do regime militar, de forma cada vez mais branda. Porém, os anos 

80 no Brasil foram marcados pela alta crise nos cofres públicos devido ao endividamento dos governos 

anteriores. Chegou a hora de todos aqueles planos de desenvolvimento industrial, social e urbano refletir 

nos bolsos da população, principalmente por conta da altíssima inflação do período, a hiperinflação. 

Os anos 80 também marcam um importante acontecimento na profissão de jornalista no Brasil: em 

1979 é assinada a nova regulamentação que diz que todos os jornalistas precisam ter o diploma, fato que 

gera grande polêmica até hoje. E é o mesmo ano da assinatura da Lei da Anistia que permitiu aos presos e 

exilados serem soltos e voltarem ao solo brasileiro livremente. 

Diante dessa situação, as revistas femininas foram se reinventando. Não fazia mais sentido ainda comprar 

revistas de fotonovelas sendo que era possível assistir a novelas na própria televisão. Esse tipo de publicação 

foi extinta, porém outro nicho passou a ser o foco das editoras: os jovens. 

 Eles estavam em voga por conta dos movimentos estudantis e pelas já citadas revoluções cultural e sexual 

ocorridos nos anos 60 e 70. E em 1983 e 1984 ficaram mais ainda quando participaram do movimento 

“Diretas já”, no qual a população e partidos políticos que tinham apoio da maior parte da nossa imprensa, 

marcharam a favor da redemocratização do país, juntos somaram mais de 1 milhão de manifestantes. Porém, 

como se sabe, o resultado não foi o esperado e as eleições indiretas continuaram valendo. 

A inflação e as dificuldades econômicas propiciaram o surgimentos de revistas que 

visavam ser úteis à vida da leitora. A revista Criativa, lançada em 1982 pela Rio 

Gráfica Editora, ensinava a fazer uma série de objetos, trabalhos de artesanato e 

soluções práticas para casa, possibilitando inclusive que se conseguisse uma renda 

suplementar (BUITONI, 2009, p.129) 

Outros veículos lançados nessa mesma época e que eram dirigidos aos jovens, foram as revistas:  

Saúde (1983); Trip (1986), Corpo a Corpo (1987) e Boa Forma (1988). Além de que em 1985, a revista Capricho 
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passou por uma reformulação e também se voltou para o público jovem, falando principalmente sobre 

comportamento, moda e beleza. (BUITONI, 2009) 

No ano de 1989 teve o fim da Guerra Fria e início da globalização como é conhecida hoje. De acordo 

com a definição de Stuart Hall (2005): “globalização se refere àqueles processos, atuantes numa escala global, 

que atravessam fronteiras nacionais, integrando e conectando comunidades e organizações em novas 

combinações de espaço-tempo”. A esfera da informação foi adquirindo caráter global, através do uso de 

novas tecnologias. No Brasil, nesse mesmo ano, houve a eleição do problemático governo de Fernando Collor 

de Mello para a presidência, e ainda era também o começo da redemocratização no país juntamente à 

modernização da imprensa: 

A modernização da imprensa apresenta dois aspectos intrinsecamente ligados: de 

um lado, um avanço tecnológico nos processos de produção dos jornais impressos 

relativo, em particular, à informatização das redações. De outro, principalmente 

nos meios impressos, mais ênfase em questões de administração e marketing dos 

veículos, com o objetivo de aumentar vendagem [...] Além disso, há um ganho na 

produtividade do trabalho e maior velocidade na produção, também importante na 

captura de leitores. (ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 177-178) 

O sucesso do Plano Real, nos anos 90, implantado pelo então presidente Fernando Henrique 

Cardoso, fez com que a economia brasileira melhorasse e progredisse. Então, com a economia ficando estável 

novamente e com o processo de democratização concluído, nada mais normal que as revistas apostarem de 

novo nesse nicho. E foi isso o que aconteceu: as revistas femininas, em particular, priorizavam o consumo 

em suas páginas. Eram inúmeras as páginas publicitárias que faziam de tudo para mostrar o quanto a mulher 

precisava daquilo.  

Além disso, o culto às celebridades só crescia juntamente ao culto ao chamado “corpo perfeito”: “a 

maioria das revistas brasileiras de grande circulação se voltava para o consumo e o culto às celebridades, 

principalmente televisivas [...] o corpo assume o posto de elemento essencial na construção da imagem das 

pessoas” (BUITONI, 2009, p. 141). Dessa maneira, revistas como Caras e Contigo surgem para conquistar esse 

novo mercado e a essa nova demanda do público.  

Esse é o período no qual o jornalismo tradicional impresso começa a conversar com outras formas 

de mídia. A internet começa provocar mudanças; sites começam a ser criados e novas maneiras de se 

comunicar começam a fazer parte da vida das pessoas, no caso do Brasil, isso aconteceu principalmente no 

final da década e foi se aperfeiçoando ao longo do século XXI até chegar ao que temos hoje. 

 

Análise imprensa Feminina  

Muito antiga, a imprensa feminina teve o seu primeiro jornal lançado no século XVII, chamava Lady’s 

Mercury. Porém, os veículos de mais destaque foram os franceses, sendo o primeiro lançado em 1759. Desde 

então os assuntos abordados nesses jornais eram basicamente cuidados com a casa e com a família e a moda 

da época. Inusitadamente, esses ainda continuam sendo os principais temas de veículos dirigidos às 

mulheres.  

A maior critica feita por estudiosos é a que as revistas femininas não fazem realmente jornalismo 

exatamente por conta dos assuntos abordados.  

No pensamento de muitos, a imprensa feminina resume-se em revistas de moda, 

culinária, fotonovelas, enfim, distração, lazer, consumo, para não dizer alienação 

[...] As pessoas que trabalham na imprensa feminina costumam qualificar o que 

fazem como jornalismo de amenidades, esclarecimentos, serviço, entretenimento. 

O fato jornalístico, colhido segundo padrões vigentes no jornalismo ocidental e 
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tratado por jornalistas profissionais, parece estar pouco presente nos veículos 

femininos. (BUITONI, 1986, p. 11-12) 

Porém, seguindo a linha de Buitoni (1986), a base da imprensa feminina não está obrigatoriamente 

na atualidade e nos acontecimentos diários, e sim no que ela entende como a necessidade feminina daquele 

momento, entrelaçando-a com as temáticas ditas como tradicionais nos veículos femininos, são eles: moda, 

beleza, saúde, culinária, cuidados domésticos, decoração, literatura e romance.  

Analisando as bibliografias e revistas escolhidas é possível falar que as revistas femininas são 

compostas de uma linguagem própria e que está presente desde seu surgimento até hoje, e desde em uma 

revista designada à classe C e D, por exemplo, à uma revista para classe A. É a linguagem pessoal, “de amiga 

para amiga”. Os textos dessas revistas dificilmente usam um tom sério e comprometedor, pelo contrário, a 

leitora é chamada de você ou amiga, de forma com que pareça um simples conversa. “Esse jeito coloquial, 

que elimina a distância, que faz as ideias parecerem simples, cotidianas [...], ajuda a passar conceitos, 

cristalizar opiniões, tudo de um modo tão natural que praticamente não há defesas”. (BUITONI, 2009, p. 191) 

Todas utilizam o mesmo jogo de palavras, ou seja, a linguagem entre elas é a mesma, não importa 

se a revista é focada em moda, culinária ou decoração. Os textos sempre se referem à leitora como uma 

amiga íntima e de muitos anos. É como se fosse um conselho disfarçado de obrigação, mas que se torna algo 

tão natural devido ao modo espontâneo e despretensioso com que é escrito. 

São utilizadas palavras e expressões como você, cara leitora, amiga, e sempre no singular e não no 

plural, o que dá um toque pessoal maior ainda, pois a leitora se sente especial, sente que aquele produto foi 

escrito especialmente para ela. Há ainda o uso de verbos no imperativo, por exemplo, faça, use, sinta, tente 

e pratique, o que faz com que a leitora se envolve ainda mais, já que aquilo se torna um desafio proposto 

pela “amiga”. 

A imprensa feminina é totalmente baseada em imagens. Ou seja, as fotos e ilustrações contidas nesses 

veículos servem parar ilustrar um dado momento e uma situação, e dessa maneira gerar um ideal de 

comportamento e de imagem a ser seguido, além de conduzir a mulher ao consumo de algo.  

A imagem nas revistas femininas conversa com o texto não no sentido de mostrar a realidade, mas 

de complementar o que está escrito: 

Nos periódicos para a mulher, as fotos de pessoas que possam ser individualizadas, 

seja a artista famosa ou a mãe de família, buscam documentar a realidade. Porém, 

as fotos de moda, beleza e decoração são percebidas antes como fantasia, 

corporificação de um ideal a ser imitado. Poderíamos contrapor as fotos de um 

ideal a ser imitado. Poderíamos contrapor as fotos que se pretendem informativas 

às fotos que seriam persuasivas – ou sugestivas; recheadas de ilusão e imaginação, 

elas estimulam, induzem, conduzem. (BUITONI, 1986, p.19) 

 

Revista Manequim 

Lançada em 1959 pela Editora Abril, a revista Manequim é considerada a primeira revista inteiramente 

sobre moda lançada no Brasil. Ela surgiu em uma época em que o a industrialização no país estava crescendo, 

o consumo já estava em alta e como consequência, ocorria ainda a emancipação da mulher, tanto em relação 

a trabalho quanto em relação a família e sexualidade. 

Estava ocorrendo uma mudança no papel social da mulher. Ela começava a precisar trabalhar fora para 

aumentar a renda de casa, além de cuidar do lar, da família e dos filhos, o que acarretou em uma maior 

aparição pública e nos espaços urbanos. Isso foi gerando maior preocupação e cautela com o vestuário e a 

aparência que era exibida. A mulher precisava trabalhar em casa, trabalhar fora e ainda estar bonita, com a 

aparência ilesa. 
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E foi esse o grande diferencial da Manequim, ajudar e guiar essas mulheres a se manter na moda 

através dos moldes de roupas que vinham dentro da revista, e que ainda as ensinava a costurar suas próprias 

roupas ou costurar por encomenda, podendo assim ter a sua própria fonte de renda. Esses moldes seguiam 

basicamente a moda europeia ou da chamada “Alta Costura” (roupas feitas sob medida pelas grandes casas 

francesas) ou do novo mercado de moda que estava crescendo, o “prêt-à-porter”, pronto para vestir, que 

instalou uma “moda industrial de massa”. 

Os moldes contidos nas revistas geravam um desejo ainda maior de consumir a revista só para se 

parecer com a modelo da capa. Manequim passava a ideia de que através da roupa certa a mulher poderia 

conquistar as novas práticas modernas que estavam surgindo, como por exemplo, o trabalho fora de casa.  

Além disso, essa era uma maneira de fazer com que a mulher estivesse “na moda”, mas sem gastar 

com os modelos originais europeus que além de custarem uma fortuna, eram inacessíveis a elas.  

A elevação do nível de vida, a cultura do bem-estar, do lazer e da felicidade imediata 

acarretaram a última etapa da legitimação e da democratização das paixões de 

moda. Os signos efêmeros e estéticos da moda deixaram de aparecer, nas classes 

populares, como um fenômeno inacessível reservado aos outros; tornaram-se uma 

exigência de massa, um cenários de vida decorrente de uma sociedade que 

sacraliza a mudança, o prazer, as novidades. A era do prêt-à-porter coincide com a 

emergência de uma sociedade cada vez mais voltada para o presente, euforizada 

pelo Novo e pelo consumo. (LIPOVETSKY, 2006, p. 115) 

A linguagem utilizada pela revista segue a linha dos outros veículos femininos. Os verbos no 

imperativo predominam e quase que obrigam a mulher a escolher entre dois vestidos, a usar tal cor, ou a 

usar tal tipo de roupa. Outra prova de que a revista seguia a linha europeia de moda é a aparência das 

modelos. Até meados dos anos 80, as modelos que apareciam na capa da revista tem o ideário de beleza 

europeu: magras, altas, peles e cabelos mais claros, e todas com feição angelical, sugerindo alguma 

inocência.  

                                            
(Imagem 1: Revista Manequim - anos 60)   (Imagem 2: Revista Manequim – anos 70) 

 

Dessa maneira, as mulheres eram introduzidas pela mídia em um novo sistema de consumo que se 

baseava imagem que se queria passar nos ambientes urbanos de convívio: imagem de luxo, de mulher 

moderna e autônoma, de juventude e hedonismo. 

 

Revista Claudia 
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Dentro do mesmo contexto de Manequim, a revista Claudia, lançada em 1961, surgiu junto com várias 

outras publicações devido a segmentação que estava ocorrendo. Porém, Claudia garantia algo a mais: a 

qualidade era maior do que das concorrentes, tanto em fotos, reportagens até no material usado para a 

impressão. Ela prometia ser não só uma revista, mas uma amiga e companheira diária para dar conselhos e 

dicas sobre culinária, moda, beleza, decoração, família e literatura. 

Claudia  inaugurou um novo estilo de editar moda, beleza, culinária e decoração. 

Toda uma infraestrutura de produtoras de moda, fotógrafos e manequins foi-se 

formando ao longo dos anos. A “Cozinha Experimental”, ao testar cada prato cuja 

receita é publicada, estabeleceu novas relações de credibilidade e utilidade. 

(BUITONI, 1986, p. 50) 

A partir de 1963 Claudia passa por uma mudança: a revista não seria mais somente sobre e para a 

mulher que cuida de casa e da família, e sim falaria sobre as transformações que estavam ocorrendo em prol 

da mulher naquele tempo. E a responsável por essa mudança foi Carmem da Silva, psicóloga, publicou artigos  

na coluna “A Arte de ser Mulher” durante 22 anos na revista.   

De acordo com Buitoni, Carmem influenciou muitas de suas leitoras a ter um vida e um 

comportamento mais ativo. Não só cuidar dos filhos e do marido, mas cuidar dela mesma, além de expor 

assuntos polêmicos para a época, como a pílula anticoncepcional. “A autora insiste que a mulher deve 

protagonizar a própria vida, que ela deve deixar de ser vivida pela vida”. (BUITONI, 2009, p.105) Fátima Ali 

(2009) a considera como um “expoente do feminismo no Brasil”. Além de Carmem, escritores como Rubem 

Braga, Ignácio de Loyola Brandão, Luis Fernando Verissimo e Fernando Sabino foram alguns dos que 

colaboraram com a revista.      

O público da revista era a mulher da classe média que já estava inserida na sociedade do consumo e 

que poderia comprar todos aqueles produtos presentes na revista como forma de publicidade. Publicidade 

aliás que recheava as páginas da revistas com lançamentos de, principalmente, eletrodomésticos modernos 

para “facilitar” o dia a dia daquela mulher e aperfeiçoar a decoração de sua casa. 

O alvo principal de uma revista que tem por trás o consumo emergente nas cidades 

só podia ser a mulher de classe média urbana (geralmente casada), que tem mais 

poder aquisitivo para comprar os bens anunciados em suas páginas. (BUITONI, 

2009, p.105) 

 

         
   

    

 

Revista Nova           

 Era uma época de independência. As mulheres já não usavam somente vestidos ou saias, já eram 

(Imagem 3 – Revista Claudia 
de fevereiro de 1988) 

 

(Imagem 4 – Revista Claudia 
de setembro de 1988) 
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adeptas de calças e um visual mais masculino; o estilo “hippie” começava a entrar em cena com o propósito 

de mostrar a importância da natureza em detrimento ao ambiente urbano. O visual era mais adulto e 

maduro. Havia movimentos de libertação feminina em diversos países encabeçados por escritoras como Kate 

Millett e Germaine Greer, que através de seus textos influenciavam jovens a aderir ao movimento e discutir 

sobre assuntos que ainda eram “indecentes”, como a pílula anticoncepcional. No Brasil há ainda o início da 

abertura política por conta do período da ditadura militar, sendo esse outro fator que pode ter influenciado 

a ânsia pela libertação.  Foi dentro desse cenário que surge, em 1973, NOVA (hoje com o nome de 

Cosmopolitan) com o objetivo de falar sobre todos os assuntos considerados tabus em relação à mulher. Era 

a revista para a mulher moderna, também pertencente à classe média urbana, que aspirava trabalhar fora, 

ter seu próprio meio de sustento e não tinha a pretensão de se casar tão cedo, muito menos de ser a 

“cuidadora do lar”. Na época em que foi lançada, foi considerada até mesmo como uma revista com viés 

feministas, fato que fez com que seu público fosse ainda maior. 

                                                        
 

 

A principal temática da revista é em torno do sexo, o qual é diretamente ligado ao consumo, sendo 

esse à beleza. Isso por que a revista mostrava que se a leitora comprasse tal objeto iria dar muito mais 

satisfação ao seu parceiro. Além de que agora ela tinha o poder de seu corpo e deveria trabalhar nele para 

ficar cada vez mais dentro do padrão considerado “ideal”, nem que fosse preciso recorrer a cirurgias 

plásticas, como diz a chamada na capa da revista dos anos 80 (imagem seis): “Plástica de barriga: 8 soluções 

para quase todos os problemas”.       

Foi dentro desse sentido que NOVA foi uma revista inovadora para sua época, antes dela não havia 

nenhuma que falasse de sexo tão abertamente e sem receio de não agradar. Mesmo as publicações 

feministas, preferiam não tocar nesse assunto, que é considerado por Buitoni (2009) o “principal produto 

editorial vendido nesta década”, mas há um motivo: 

A grande repressão política dos primeiros anos canalizou as insatisfações para 

“desrecalque” em outras áreas. As revistas masculinas eram censuradas (com 

retoques em fotos nus etc.), mas uma permissividade controlada e que interessava 

ao sistema – desviava as atenções. (BUITONI, 2009, p.115) 

Mesmo com a proposta de ser uma revista feita inteiramente para a mulher, as matérias ainda 

tinham o intuito de fazer com que a mulher agradasse mais ao seu parceiro do que a ela mesma. Ainda de 

acordo com Buitoni, as modelos ou atrizes com roupas decotadas nas capas da revista serviam para estimular 

a mulher e um “desejo de luxo” ao mesmo tempo em que quer impulsionar a autoconfiança.  

Nova representa um tipo diferente de revista dentro do nosso mercado. Sua 

leitora estuda e/ou trabalha fora e não tem grandes preocupações domésticas. No 

(Imagem 5 – Revista Nova – 
anos 80) 

(Imagem 6 – Revista Nova –
Janeiro 2010) 
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máximo quer habitar um lugarzinho bem decorado e saber fazer um prato 

gostoso para agradar ao namorado. No fundo, o velho “agarre seu homem. 

(BUITONI, 1986, p. 51) 

 

Revista Elle 

A revista Elle foi criada em 1945 por Pierre Lazarelf. Na época, a Europa passava por mudanças e 

adaptações do pós-guerra. Eis que ELLE chega ao mercado para suprir a necessidade de um veículo que 

mostrasse às mulheres da classe média que não era preciso gastar fortunas em uma roupa de alta-costura 

para ficar dentro da moda, já que elas estavam começando a entrar no mercado de trabalho e não tinham 

como gastar com os modelos originais. Só em 1988 a revista veio para o Brasil, mesmo ano da promulgação 

da nova Constituição. Era época da redemocratização do país junto com o desafio de contornar a crise 

econômica. Porém, apesar disso, as pessoas já estavam posicionadas dentro de uma sociedade que prezava 

pelo consumo de bens materiais. Foi dentro desse momento que Elle entrou no mercado.  

 

 

                                                       
                                             (Imagem 7 – Primeira edição da revista Elle – maio de 1988) 

 

Elle é uma revista focada em moda, mas a maioria das revistas femininas, também conta com 

assuntos como beleza, comportamento e saúde. A diferença é que a revista em questão continua seguindo 

o plano desde que foi criada na França: mostra mais moda mais democratizada e feita para a nova mulher 

brasileira, que trabalha, tem filhos, mas que quer continuar bonita e dentro da moda.  A revista quer suprir 

a necessidade dessa leitora. Se nos anos 70 o consumo já era um forte aliado das revistas, conforme o tempo 

foi passando, ele acabou virando quase que um cúmplice delas. E em revistas como Elle isso foi maior ainda: 

elas vendiam, acima de tudo, um estilo de vida que poderia ser transmitido através das roupas, objetos e 

produtos de beleza que lá apareciam. Através dos bens que eram consumidos que as pessoas construíam a 

imagem que queriam passar. 

Jamais se consome um objeto por ele mesmo ou por seu valor de uso, mas em razão 

de seu “valor de troca signo”, isto é, em razão do prestígio, do status, da posição 

social que confere. Para além da satisfação espontânea das necessidades, é preciso 

reconhecer no consumo um instrumento da hierarquia social e nos objetos um 

lugar de produção social das diferenças e dos valores estatutários. Desse modo, a 

sociedade de consumo [...] não é senão um imenso processo de produção de 

“valores signos” cuja função é conotar posições, reinscrever diferenças sociais em 

uma era igualitária que destruiu as hierarquias de nascimento. [...] A corrida para o 
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consumo, a febre das novidades não encontram sua fonte na motivação do prazer, 

mas operam-se sob o ímpeto da competição estatutária. (LIPOVETSKY, 2006, p.171) 

 

MÉTODO           

 Para a realização deste artigo foi feita primeiramente a escolha de bibliografias que tivessem 

relação primeiramente com a imprensa no Brasil; em seguida foram escolhidos os livros que seriam a base 

para a discussão sobre a imprensa feminina no Brasil. Conforme a necessidade, outros livros foram 

escolhidos para dar complemento ao material já obtido, sendo esses livros sobre a análise do consumo e da 

sociedade pós moderna.      

Além da análise bibliográfica, que foi a base do artigo, foram escolhidas também algumas capas das 

revistas em questão para ilustrar melhor o que está sendo discutido. 

 

RESULTADOS            

Após a análise bibliográfica feita, foi possível concluir que as revistas femininas podem ser 

consideradas meios de medir os costumes de cada época. Conforme há alguma mudança social ou cultural, 

por exemplo, as revistas começam a se adaptar para continuar gerando interesse em seu público. Ou mesmo 

novas revistas são criadas para atingir exatamente esse novo público.  Como exemplo podemos 

citar a revista Manequim. Ela foi lançada no Brasil em um período do pós-guerra, quando as pessoas não 

podiam gastar muito com sua vestimenta, mas ao mesmo tempo as mulheres sentiam falta de se vestir com 

roupas mais femininas e que estivessem na moda na Europa. Foi esse espaço que Manequim preencheu 

entre suas leitoras, e fizeram isso de maneira nova no país: as edições da revista vinham com moldes de 

roupas que estavam na moda e eram, em sua maioria, principalmente no início da publicação, feitas pelas 

grandes casas francesas. Há também nesse período a questão do trabalho feminino. As mulheres precisavam 

trabalhar fora, logo essa era uma maneira de elas entrarem no mercado de trabalho. Além disso, há a 

questão do consumo. Em todos os períodos analisados foi possível constatar o poder das revistas sobre os 

leitores. As matérias e fotos publicadas sempre, de alguma maneira, colocavam como “chave para a 

felicidade” a compra de algum novo produto de beleza, alguma roupa ou eletrodoméstico. Isso influenciava 

as leitoras fazendo-as pensar que só encontrariam o amor da sua vida ou só ficariam tão bonitas quanto a 

modelo se comprassem tal roupa ou usasse tal penteado de cabelo.  

O consumo desenfreado começou a fazer parte do mundo editorial de maneira que os leitores muitas 

vezes não conseguiam distinguir uma publicidade de uma reportagem. E um fator que ajudava ainda mais as 

revistas femininas “venderem” esses novos produtos, era a linguagem utilizada. A todo o momento a leitora 

era referida como “você” ou “amiga” para dar um tom mais individual, o que fazia com a mulher realmente 

acreditasse que aquilo foi feito para ela e que ela “precisava” da nova geladeira ou do novo sapato. Os 

exemplos servem para expor e confirmar a hipótese que foi colocada de início no artigo: “A hipótese 

introdutiva deste trabalho é a que o discurso midiático, no caso feminino, influencia os novos costumes das 

mulheres e as suas práticas de consumo em cada período da história”. 

 

CONCLUSÃO            

 A imprensa no geral, precisamente a feminina, serve como base para estudos culturais e sociológicos, 

já que ela tem o poder de documentar em seus veículos todos os fatos ocorridos em seu período, tendo ainda 

a vantagem de comunicar tudo isso na linguagem do período em questão, o que ajuda ainda mais a entender 

o que estava ocorrendo.     

 Através de ilustrações, fotografias e textos, a imprensa cria uma reserva de acontecimentos históricos 

que desvendam os comportamentos em dadas épocas. Esse é o principal objetivo da imprensa: acompanhar 
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as mudanças na sociedade, que de formas diretas ou indiretas, influenciam no estilo de vida, no 

comportamento, no vestuário e na maneira de falar e comprar dos indivíduos. 
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A FUGITIVA: ALICE MUNRO E O CLUBE DA LEITURA 

 

Aluna: Danielli de Cassia Morelli Pedrosa 

Orientadora: Profa. Ms. Luciana Duenha Dimitrov 

 

Resumo               

O objeto deste estudo é o conto “A Fugitiva” de Alice Munro, primeira proposta de discussão do Clube de 

Leitura de Literatura Contemporânea da UPM. Este trabalho tem como objetivo destacar alguns aspectos 

relevantes das discussões realizadas no grupo e comentá-los em diálogo com outros autores. O Clube, criado 

para compartilhar experiências de imersão em obras de autores contemporâneos, oferece uma 

oportunidade ímpar de análise e compartilhamento, vivenciada de forma informal e enriquecedora. O texto 

de Munro, em particular, fornece múltiplas possibilidades de reflexão e diálogo com outras obras, temas 

como desenvolvimento individual e relações de gênero podem ser largamente discutidos, gerando 

abrangente troca de perspectivas e opiniões. 

Palavras-Chave: A Fugitiva; Alice Munro; Clube de Leitura. 

 

Uma das coisas mais interessantes ao se participar de um clube de leitura é a oportunidade de 

identificar as diversas camadas de interpretação possíveis dentro de um mesmo texto e interagir com elas 

através de discussões informais, com pessoas de diferentes áreas, idades e vivências. No caso específico do 

Clube de Leitura de Literatura Contemporânea da UPM, alunos de Letras e Jornalismo de diferentes 

semestres se reuniram semanalmente com dois professores do curso de Letras, com o objetivo de ler e 

compartilhar a experiência de imersão em textos de autores contemporâneos – impressões, ideias e 

questionamentos. Este trabalho tem como objetivo destacar alguns aspectos relevantes dessas discussões e 

comentá-los em diálogo com outros autores. 

A primeira proposta de leitura do Clube, o conto “A Fugitiva” de Alice Munro, é objeto desse estudo. 

A diversidade nas contribuições, perspectivas e aspectos do texto destacado revelaram a potencialidade 

desta abordagem livre, leve e enriquecedora de contato com obras literárias, cujas discussões foram 

gradativamente tornando-se mais abrangentes e mais interessantes, trazendo inúmeros pontos válidos de 

discussão, tanto no viés literário quanto em aspectos mais gerais da vida. 

O texto de Munro começa de forma bastante prosaica e um pouco lenta, narrando a dificuldade 

financeira e conjugal do casal protagonista, preso numa chuva constante que atrapalha seus planos e seus 

negócios, acentuando o tédio e a tensão que aparentemente já vinham sendo construídos na relação de 

ambos. Carla, a esposa, sufocada pelo desprezo e pela rudeza do marido, duvidando da escolha que fez ao 

fugir com ele anos antes, encontra na amiga e vizinha Sylvia, um meio para uma nova fuga e, em outra decisão 

impulsiva, se vê dentro de um ônibus em direção à Toronto. A complexidade do texto vai se revelando aos 

poucos através das experiências, sentimentos e escolhas dos personagens aliadas às idas e vindas de Flora, 

a cabra de estimação do casal, cujas múltiplas possibilidades de significado ao longo da construção da fábula 

funcionam como uma espécie de moldura para o conto, dando formato aos elementos menos óbvios da 

história e fornecendo pistas de que as respostas para as questões que iam sendo abertas no decorrer dos 

acontecimentos não poderiam ser encontradas numa leitura superficial. O desfecho é surpreendente e 

propositadamente vago, deixando um ar de algo inacabado, novamente fornecendo elementos para infinitas 

escolhas, numa metáfora desconfortável da vida. 

Em um primeiro momento, a discussão do Clube, como já esperado, revelou o quanto existe do eco 

ideológico dos discursos de gênero dirigindo a interpretação de textos em geral e a compreensão das relações 

entre os sexos por parte da juventude. Independente da relevância do tema e da realidade das imensas 
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dificuldades da condição feminina ao redor do mundo, a ideia de que todo homem é opressor, toda mulher 

é oprimida e todo casamento é uma relação abusiva, denota uma desconsideração das complexidades 

individuais do ser humano e das infinitas possibilidades de arranjos – neuróticos ou não – dentro de uma 

relação amorosa. É inegável que o simples fato de que ter um corpo feminino faz com que o outro haja e 

reaja a uma mulher desta ou daquela maneira, a mulher sempre se apresenta ao mundo e é vista a partir de 

sua condição como ser sexuado, diferenciando-se assim do homem que, para definir-se, nunca será obrigado 

a declarar-se como homem, afirmação a partir da qual se erguerá qualquer outra afirmação (Beauvoir, 2009, 

p.15-16). Cabe aqui, porém, a pergunta: O homem também não vivencia essa busca por si mesmo? Camille 

Paglia em interessante e controversa entrevista recente para a Folha de São Paulo (24/04/2015)2 atribui o 

crescimento de adesão ao Jihadismo entre homens ocidentais a um sintoma da neutralização da identidade 

masculina que se assiste hoje. A mulher da atualidade, profissionalizada e atuante, espera que seu homem 

se comunique com ela da mesma forma que suas amigas mulheres são capazes, algo completamente fora da 

natureza do homem heterossexual em geral. Para Paglia, a frustração nas relações heterossexuais se dá 

exatamente pela intolerância das diferenças. De qualquer maneira, abordar “A fugitiva” apenas a partir do 

viés da guerra dos sexos seria de um extremo simplismo, inclusive porque o tema central do conto, que aos 

poucos é revelado, é exatamente o desenvolvimento emocional de uma mulher e não a relação conjugal em 

si. 

No decorrer das discussões, porém, como também era esperado, o maniqueísmo no julgamento das 

personagens, a propensão a destituir a personagem feminina da responsabilidade por seu próprio destino e 

o reducionismo na avaliação do marido –tornado de imediato o vilão da história por sua masculinidade 

pautada em força bruta e dominação – foram dando lugar a opiniões mais abrangentes e a personagem 

Sylvia, cujas emoções podem ser consideradas as mais complexas de toda a narrativa, acabou por induzir um 

aprofundamento no olhar do grupo, abrindo o leque de possibilidades que o conto de Munro propõe.  

Cabe aqui um espaço para destacar a importância do papel dos mediadores no Clube, no que diz 

respeito a integrar percepções diferentes e não permitir que a discussão se acomode em uma 

superficialidade estéril ou se eleve ao ponto da não compreensão dos que ainda estão começando a pensar 

a Literatura com mais atenção. Acima de tudo, o grande mérito do Clube de Leitura, para quem de fato gosta 

de ler, talvez seja a possibilidade de encontrar no outro leitor um parceiro de jornada, reconhecer nele a 

mesma fruição, o mesmo susto, o mesmo brilho no olhar que, embora de outro, também é seu. Para tanto 

se faz necessário o equilíbrio no diálogo, um continente para todas as vozes, um acolhimento seguro em 

todos os ouvidos e isso é garantido pela boa condução dos encontros, algo que faz com que o grupo sempre 

retorne. 

Em “A Fugitiva”, o masculino, representado por Clark, surge calcado em um estereótipo de força 

bruta e aspereza, revelando sua intensa fragilidade apenas em dois momentos: quando da aparição algo 

fantástica de Flora, que o humaniza e o faz abrir mão do tipo do valentão e quando admite para Carla que 

sem ela não tinha nada, a seguir mudando seu padrão de comportamento. Domador de cavalos e professor 

de hipismo, “cigano errante” (MUNRO, 2014, p.24), o personagem exerce um forte apelo sexual, que se de 

início seduz Carla, aos poucos vai se tornando pesado e insalubre. O mau humor constante, a aspereza e a 

incapacidade de lidar com os momentos de desequilíbrio emocional da personagem a ferem e trazem dúvidas 

sobre o relacionamento – fato ilustrado no texto pela égua Lizzie que diante da desatenção e dos maus tratos 

do cuidador se mostra teimosa e arredia.  

                                                        
2  Disponível em:<http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/04/1619320-nao-publicar-entrevista-camille-paglia-
fronteiras-do-pensamento.shtml> Último acesso: 28/08/2015. 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/04/1619320-nao-publicar-entrevista-camille-paglia-fronteiras-do-pensamento.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/04/1619320-nao-publicar-entrevista-camille-paglia-fronteiras-do-pensamento.shtml
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O feminino é representado por Carla, personagem apresentada como frágil e algo inconstante, “[...] 

uma dessas garotas meio abobadas na escola a respeito das quais faziam piadas de mau gosto [...]” (MUNRO, 

2014p. 24), que no auge de sua juventude ainda é retratada como em formação, tentando fazer escolhas 

para com elas definir seus contornos, paralisada talvez pela dependência emocional de uma relação 

simbiótica com o marido. Num outro plano, surge Sylvia, mulher de meia idade, mais segura e confiável, sem 

filhos, viúva recente de um marido muito idoso, complexa, inteligente e seduzida pela possibilidade de 

resgatar algo de uma juventude perdida ao salvar Carla de seu casamento. A relação entre as duas é 

emblemática e especular, especialmente no momento em que Carla desaba na sala de Sylvia, ambas num 

momento de transição, revelando em suas performances a intangibilidade da vida e do tempo, ilustrada no 

conto pela passagem das estações.  

Aspectos do desenvolvimento emocional de Carla são manifestados nas descrições dos 

comportamentos de Flora, cabra trazida por Clark com o objetivo de trazer “[...] tranquilidade e bem-estar a 

um estábulo” (MUNRO, 2014, p.12), que assim que chegou “[...] foi o bicho de estimação só de Clark [...] era 

ágil, graciosa e provocante como um gatinho e sua semelhança com uma menina inocente fazia os dois rirem” 

(MUNRO, 2014, p.12) e que “[...] ao ficar mais velha se apega a Carla e fica muito mais séria, menos irrequieta, 

mais capaz de um humor controlado e irônico” (MUNRO, 2014, p. 12).  Na relação entre as duas “[...] a 

camaradagem com Flora era bem diferente, porque Flora não lhe permitia qualquer sensação de 

superioridade” (MUNRO, 2014, p. 12). A tentativa de fuga de Carla se dá após a fuga de Flora, e o retorno de 

ambas se dá na mesma noite; outro aspecto que aproxima as personagens é o fato de que a cabra também 

se vira contra Sylvia no final da narrativa. 

Sobre a relação amorosa entre Clark e Carla, observa-se que esta está pautada na a típica formação 

da menina inocente e “de família’ que se deixa seduzir por promessas de aventura e uma vida mais autêntica 

com um homem percebido como vivido e transgressor. A despeito de alguns funcionamentos perversos da 

relação, contidos nas falhas de caráter do marido e numa espécie de vitimização voluntária da esposa, o 

vínculo de ambos mostra-se forte e é reafirmado na decisão da protagonista. Ambas as fugas de Carla 

demonstram aquilo que Nietzsche (2005) em “Humano, demasiado humano” vai chamar de uma necessidade 

de liberdade que para pessoas cujos vínculos afetivos são muito fortes, força uma separação violenta. Ao 

tentar provar a si mesma que tem domínio sobre si e sobre as coisas, o sujeito questiona todos os seus valores 

até que tenha convicção da posse de si mesmo e de suas virtudes – nada mais do que uma adolescência 

resolvida de forma mais brusca e mais traumática. A segunda fuga de Carla acaba sendo a solução da 

primeira, pois ao sentir-se verdadeiramente livre para uma decisão, escolhe voltar para Clark, ainda que seja 

pelo caminho da admissão de sua fragilidade e da necessidade de manter esse relacionamento vivo. 

O inconformismo pela escolha de Carla traz de volta uma questão que já vinha sendo colocada em 

pauta por Chaucer há mais de seis séculos atrás no “Conto da Mulher de Bath”. No texto do autor inglês, 

após um longo e aparentemente misógino prólogo, a mulher de Bath narra a história de um estuprador que 

para não ser condenado à morte recebe da rainha o desafio de, por um período de um ano e meio, sair pelo 

mundo procurando uma resposta satisfatória para o dilema de o que as mulheres realmente desejam. Após 

muitas viagens e conversas com uma infinidade de mulheres, o jovem desesperado é ajudado por uma velha 

horrenda que em troca de um desejo satisfeito conta a ele que, embora as mulheres sejam muito diferentes 

entre si e queiram coisas muito variadas, o que todas desejam é mandar no marido. Na trajetória do conto 

inglês se verifica que esse “mandar no marido” se traduz, na verdade, em um reconhecimento da mulher 

como parte ativa da relação, e o final feliz proposto pelo autor denota que já antes do ano 1400 já existiam 

homens capazes de compreender e reconhecer a importância da mulher. Pensando na retomada da vida 

conjugal idílica acompanhada, inclusive, por uma bonança climática que lhes devolveu o trabalho e a 
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estabilidade financeira, pode-se inferir que Carla desejava o que as mulheres sempre desejaram: o 

reconhecimento. 

Concluindo, o fato de Clark sumir com Flora sem que Carla sequer tenha sido informada por ele de 

seu reaparecimento oferece uma particular dificuldade de compreensão do desfecho do conto. Embora o 

conto não forneça explicações prontas, observam-se algumas pistas que sugerem múltiplas soluções: a 

primeira delas aparece na fala de Clark ao responder que Flora nunca passaria desse tamanho, quando Sylvia 

pergunta se Flora era mesmo adulta, já que era tão pequena em tamanho. A lógica a partir daqui seria a de 

que Clark some com Flora como metáfora de sua ação sobre Carla impedindo-a de crescer; a agulha no peito 

de Carla, por sua vez, representaria a eterna dor pelo desejo de evoluir. Outra possibilidade estaria contida 

na questão de que o aparecimento fantástico de Flora acabou por impedir um rompimento direto com Sylvia 

(informação revelada na carta deixada para Carla na caixa de correio), algo desejável para o casal, uma vez 

que ambos pretendiam não mais se lembrar do episódio da fuga de Carla, ideia reforçada pela destruição 

dramática da carta e pela significativa frase “Para que ela não ficasse por perto lembrando-os” (MUNRO, 

2014, p. 37).  
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Resumo               

O presente trabalho tem por meta fazer um estudo comparativo, por meio de uma relação mítico dialógica, 

entre o herói Aquiles, personagem da obra clássica Ilíada, atribuída a Homero, e Augusto Matraga, 

protagonista do conto A Hora e a Vez de Augusto Matraga, publicado no livro Sagarana, de autoria de 

Guimarães Rosa. O objetivo primordial desta pesquisa é estabelecer um elo, uma relação, entre as duas 

personagens e, assim, caracterizá-las como heróis. Desse modo, o intuito é verificar a maneira com que 

Guimarães Rosa faz a transposição do herói clássico e de sua jornada, que são existentes na obra homérica, 

para o universo contemporâneo, ou seja, a vida de um jagunço que, ao se ver envolvido pela morte, busca 

viver sua vida com a contrição e o arrependimento. Além disso, pretende-se comparar as personagens de 

Aquiles e Augusto Matraga, de forma a apresentar suas similaridades e diferenças, de acordo com os 

conceitos teóricos que foram estudados durante a pesquisa. Dessa forma, neste trabalho será realizada uma 

comparação a respeito da visão de herói em uma obra épica grega a uma realidade de herói contemporâneo 

presente em um conto que se insere no contexto da literatura modernista brasileira do século XX. 

Palavras-chave: herói; comparação; transposição. 

  

INTRODUÇÃO  

A presente pesquisa está alicerçada em um estudo de cunho compositivo da trajetória do herói 

clássico Aquiles, da obra Ilíada, de Homero, e da personagem Augusto Matraga, do conto A hora e a vez de 

Augusto Matraga, de João Guimarães Rosa, a fim de estabelecer uma análise comparativa entre os dois 

heróis – um clássico, pertencente à Literatura grega; outro contemporâneo, à Literatura brasileira.  Nossa 

análise está pautada sobre o estudo do herói e de sua jornada, tendo como fulcro a maneira pela qual 

Guimarães Rosa articula os elementos que delineiam o percurso e jornada do herói clássico e a maneira como 

Rosa se apropria deles para efetivamente transportá-los, genialmente, para o universo contemporâneo 

literário, ou seja, a vida de um jagunço que no momento que se vê envolvido pela morte, busca a contrição 

e o arrependimento. Desta forma, podemos justificar o nosso estudo de modo relevante pela possível 

contribuição tanto para as futuras pesquisas em Literatura Clássica quanto para as pesquisas em Literatura 

contemporânea, ao buscar valorizar que os princípios existentes nos heróis clássicos perduram até os dias 

de hoje. Podemos afirmar, com total segurança, que a obra Ilíada é um clássico, de tal forma que quanto 

mais a lermos, mais ela se revela nova diante de nós, inesperada, inédita; entretanto, seus valores 

permanecem, são eternos e atemporais, pois a obra clássica nunca termina de revelar, dizer, pois sua fonte 

é inesgotável. Eis a relevância deste estudo: valorizar a obra clássica Ilíada, por meio da comparação dos 

heróis e das jornadas, por meio da proposta de uma releitura, pois toda releitura de um clássico é uma leitura 

de descoberta como se fosse uma primeira leitura, é única. Nossa pretensão é demonstrar que os valores 

impressos nas obras, Ilíada e A hora e a vez de Augusto Matraga, permanecem e rompem a barreira do 

espaço e do tempo.   

A tradição grega antiga indica que provavelmente Homero, se realmente ele tenha existido, viveu e 

escreveu no século VIII e IX a.C. É interessante a maneira como a tradição apresentou Homero: um trovador 

cego que canta um poema sobre a queda de Troia. A obra Ilíada, de Homero, se apresenta como um conjunto 

de poemas épicos gregos, que trata apenas de uma parte da guerra de Troia, ou seja, apenas alguns meses 

antes durante o décimo ano dessa guerra. Entretanto, os gregos antigos estavam familiarizados com todos 
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os acontecimentos que tinham conduzido a esse décimo ano e, no decurso da Ilíada, Homero faz muitas 

referências a diversos acontecimentos passados.  

Conforme Jaeger (1989, p. 29), a Ilíada fala-nos de um mundo situado em um tempo em que domina 

exclusivamente o espírito heroico da arete, e corporifica este ideal em todos os seus heróis. Na Ilíada, os 

heróis se revelam no seu gosto pela guerra e na sua aspiração à honra como autênticos representantes da 

sua classe, são, todavia, quanto ao resto da sua conduta, acima de tudo, grandes senhores, com todas as 

suas excelências, mas também com todas as suas imprescindíveis debilidades. Eles pertencem ao campo de 

batalha.     

Na epopeia Ilíada, em que se narra o último ano da guerra de Troia, o ponto central é a cólera de 

Aquiles; entretanto, a lenda se inicia há séculos, com a construção da cidade de Troia, que estava sob a 

proteção dos filhos de Zeus. O rei da cidade era Laomedonte, que, com a finalidade de que a cidade de Troia 

prosperasse, decidiu construir uma enorme muralha em seu redor: a intransponível muralha em que os 

gregos não conseguiram transpor durante nove anos de batalha. Para atingir seu objetivo, ou seja, construir 

a tão almejada muralha, o rei Laomedonte invoca o auxílio divino e o deus dos mares, Poseidon, ofereceu-se 

para ajudá-lo desde que fosse recompensado no final. Entretanto, no final dos trabalhos, os troianos se 

sentiram tão seguros com uma muralha tão intransponível, que se recusaram a recompensar o auxílio divino 

de Poseidon, que se retirou, deixando assim a cidade sem proteção divina e vulnerável ao ataque.  

No momento da guerra de Troia, a cidade era governada pelo rei Príamo, casado com a rainha 

Hécuba, que segundo a lenda, deu-lhe os filhos: Heitor, Cassandra e Páris. Na gravidez de Páris, Hécuba teve 

um sonho de que o filho traria ruína e desgraça para a família e para Troia de tal forma que seu esposo, o rei 

Príamo, consultou um oráculo e um adivinho que confirmaram exatamente o sonho de Hécuba. Sendo assim, 

quando a criança nasceu, Hécuba concordou, para o bem da cidade, em abandonar o recém-nascido no 

monte Ida, deixando-o à morte, mas o Destino não permitiu de tal forma que ele foi salvo por pastores que 

o recolheram dali e o criaram. Antes do início da guerra de Troia, Zeus realizou o casamento da deusa Tétis 

com o mortal Peleu, os pais do nosso herói Aquiles. No casamento, todos os deuses foram convidados, menos 

Éris, a deusa da Discórdia, que apareceu no meio da cerimônia, atirando uma maçã de ouro para o meio dos 

deuses com as seguintes palavras inscritas: “ para a mais bela”. As deusas, Hera, Atena e Afrodite, 

reclamaram, em uma só voz, a maçã, pedindo a Zeus que julgasse quem era a mais bela, mas ele se recusou 

e transferiu a tarefa ao pastor Páris para decidir o pleito. As deusas se dirigiram até o pastor, oferecendo-lhe 

o que havia de melhor como talento: Hera, um rico reino e Poder; Atena, Sabedoria e êxitos militares; 

Afrodite, Amor, o amor da mulher mais bela do mundo, a espetacular Helena. Consequentemente, Páris 

escolheu Afrodite, tornando, desta forma, Hera e Atena suas inimigas, que juraram destruir Páris e a cidade 

de Troia.        

Páris, ao saber de seu destino, primeiro foi a Troia e se estabeleceu como verdadeiro príncipe e filho 

legítimo de Príamo e Hécuba. Depois embarcou para Esparta, para a corte de Menelau, onde seduziu e logo 

raptou Helena, regressando a Troia.       

Ao saber do rapto da esposa, Menelau convocou grande número de generais gregos para o 

acompanharem na conquista de Troia e na recuperação de Helena. Os gregos sabiam que nunca poderiam 

capturar Troia sem a ajuda de Aquiles, que era o maior guerreiro do mundo, praticamente invulnerável como 

combatente porque, ao nascer, sua mãe, a deusa Tétis, com o intuito de tornar seu filho imortal, mergulhou-

o no rio Estige, o rio da invulnerabilidade, tornando-o imortal em todo o corpo exceto no calcanhar, por onde 

o segurara. Aquiles era o melhor de todos os guerreiros, não perdia uma batalha sequer e não era derrotado 

por ninguém.      

Os gregos lutaram por longos nove anos, tentaram sem êxito penetrar a invulnerável muralha de 

Troia; contudo, conquistaram e pilharam muitas terras e ilhas e, no fim do nono ano, capturaram duas belas 
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mulheres, Criseida, que foi entregue a Agamenon, e Briseida, que coube a Aquiles. Neste momento, é que 

efetivamente começa a epopeia Ilíada, que terminará com o funeral de Heitor, príncipe de Troia. 

 Nos primeiros versos da Ilíada, apresenta-se a cólera sentida por Aquiles:  

Canta-me a cólera – ó deusa! – funesta de Aquiles Pelida, causa que foi o de Aquivos 

sofrerem trabalhos sem conta e de baixarem para o Hades as almas de heróis 

numerosos e esclarecidos, ficando eles próprios aos cães atirados e como pasto das 

aves. (HOMERO, Ilíada, I, 1-5)  

A Ilíada se inicia, como todos os poemas épicos, com a invocação do poeta à musa (deusa) da Poesia. 

Nesta invocação, Homero apresenta seu tema, a ira ou fúria de Aquiles e os seus efeitos, e pede ajuda da 

musa para conseguir contar adequadamente sua história. O leitor é conduzido ao ponto onde o problema 

teve sua origem. Durante uma das muitas expedições do exército aqueu contra as terras localizadas nas 

proximidades de Troia, duas jovens inimigas muito belas, Criseida e Briseida, foram capturadas.  

 Criseida, troféu de Agamenon, era filha de Crises, sacerdote de Apolo, que foi até o acampamento 

aqueu tentar resgatar a filha. Todavia, Agamenon recusou e ordenou que o velho se retirasse de seu 

acampamento. Crises implorou ajuda ao deus Apolo, que o ouviu, enviando uma peste terrível contra o 

acampamento aqueu, matando centenas de combatentes. No décimo dia da peste, Aquiles convocou a 

assembleia do exército e sugeriu que fosse chamado o adivinho Calcas para explicar o significado da peste. 

Quando o adivinho revelou que a peste era resultado da recusa de Agamenon em devolver Criseida ao pai, o 

próprio Agamenon ficou extremamente furioso pela exposição em público. Insistiu em que deveria ser 

recompensado, caso fosse obrigado a devolver Criseida, deveria receber como recompensa a escrava de 

Aquiles, Briseida. Esta exigência enfureceu Aquiles, que considerou a possiblidade de empunhar uma espada 

nas costas de Agamenon, mas a deusa Atena o acalmou. No entanto, Agamenon decidiu aplacar Apolo, 

devolvendo Criseida. Depois buscou Briseida, que foi entregue sem dificuldade; porém, em um sofrimento 

profundo, Aquiles foi sozinho até a praia e chorou. Entretanto, Aquiles permaneceu incomodado pela afronta 

pública de Agamenon ao exigir Briseida, pois foi publicamente envergonhado pelo rei Agamenon e tratado 

como um escravo.  Aquiles, em um ímpeto de fúria, anunciou que retiraria todas as suas tropas da luta.  

 Aquiles é uma figura trágica e, como tal, o seu erro ao decidir não lutar pelos aqueus resulta tanto 

na sua morte como na de Pátroclo. Quanto ao conto A hora e a vez de Augusto Matraga, produzido por João 

Guimarães Rosa, foi publicado no livro Sagarana, que reúne vários contos do mesmo autor. O conto 

selecionado apresenta uma visão de mundo dividida em dois polos opostos: o bem e o mal. Entretanto, no 

decorrer da história, percebe-se que as transformações vividas por Augusto Matraga não permitem encaixá-

lo somente em uma das divisões.     

O protagonista se comporta como autoritário, mandando em todos, a ponto de manipular as pessoas 

que estão a sua volta, tornando-as reféns, como Dionóra, sua mulher, que “conhecia e temia os repentes de 

Nhô Augusto. Duro, doido e sem detença, como um bicho grande do mato... – ele tinha outros prazeres, 

outras mulheres, o jogo do truque e as caçadas”. (ROSA, 1977, p. 329). Devido a esse tratamento 

desrespeitoso, a esposa Nhô Augusto começou a se relacionar com outro homem, traindo, por fim, o marido, 

o que provocou sua fúria. Mas, logo em seguida, Matraga sofreu uma emboscada e foi dado como morto. Na 

realidade, um casal de negros o encontrou e salvou sua vida, socorrendo-o e oferecendo-lhe a oportunidade 

de sobreviver. A partir deste momento, Matraga recupera-se e vive sua vida em busca de contrição. O 

homem dedica toda sua vida ao trabalho, à penitência e à oração, sem dar a si próprio o direito de descansar.

 Todavia, um dia, Augusto Matraga decide que precisa ir embora e deixar a vida de trabalho para trás, 

pois, segundo suas palavras, sua hora estava prestes a chegar. Durante sua viagem, Matraga encontrou 

Joãozinho Bem-Bem, um velho amigo, que estava prestes a matar a família de um homem. Como já não 
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conseguia mais pensar em suas atitudes como no passado, o protagonista colocou-se em defesa do homem 

e acabou morrendo e matando seu amigo cangaceiro.    

Na Ilíada, de Homero, o herói Aquiles não se sujeita à lei dos aqueus, não se curva a um consenso 

coletivo e é extremado em condutas pela desmedida. Essa personalidade é reapresentada por Guimarães 

Rosa na personagem de Matraga. 

 Ao comparar o herói Aquiles, da Ilíada, e Augusto Matraga, de Guimarães Rosa, em um contexto 

contemporâneo, visualiza-se que o legado do passado não deve ser quebrado e não se rompeu por meio de 

um diálogo estabelecido com a tradição. Podemos considerar que o texto do século XX, sob a ótica de 

Guimarães, promove o rediscutir, o revisitar e, principalmente, o dialogar. Guimarães, nesta proposição 

dialógica, torna Matraga um herói moderno, anti-herói por natureza, preso a valores materiais.   

Matraga não é Matraga, não é nada. Matraga é Esteves. Augusto Esteves, filho do 

Coronel Afonsão Esteves, das Pindaíbas e do Sacoda - Embira. Ou Nhô Augusto – o 

homem – nessa noitinha de novena, num leilão de atrás de igreja, no arraial da 

Virgem Nossa Senhora das Dôres do Córrego do Murici. (ROSA, 1977, p. 324). 

Por meio de uma perspectiva mítico-dialógica, este trabalho tem como objetivo analisar a postura e 

o comportamento de Augusto Matraga, alicerçado nas características do herói clássico Aquiles. Da mesma 

forma, o texto irá caracterizar as personagens selecionadas como heróis, identificar as jornadas dos heróis 

em ambas narrativas, investigar a transposição realizada por Guimarães Rosa e, ainda, comparar as 

personagens de Aquiles e de Augusto Matraga.    

A partir do que foi exposto como objetivo de trabalho, convém registrar que a pesquisa teve como 

pressupostos teóricos os estudos de Dialogismo, de Mito e de Reatualização mítica. Para se proceder ao 

diálogo entre os textos e estabelecer entre eles uma relação dialógica, fez-se uma análise tendo como 

alicerce a obra de José Luiz Fiorin que apresenta de uma forma sintética a teoria bakhtiniana. Não foi 

considerada a necessidade de aprofundamento nos estudos de Mikhail Bakhtin por se tratar de um artigo de 

iniciação científica. Para um trabalho de Mestrado, faz-se necessário utilizar a fonte primária de Bakhtin. 

Tendo como alicerce o conceito de que “todo enunciado constitui-se a parte de outro enunciado, é 

uma réplica a outro enunciado.” (FIORIN, p.24), realizou-se uma comparação entre a Ilíada e A hora e a vez 

de Augusto Matraga, para afirmar que a personagem de Aquiles foi utilizada como ferramenta para a 

construção de Augusto Matraga.       

Para se estudar a respeito do mito, utilizaram-se as análises de Mircea Eliade, Jean Pierre Vernant e 

de Joseph Campbell, que tratam das definições e das estruturas dos mitos, suas relações com o mundo real 

e suas mudanças de acordo com a passagem do tempo. Buscaram-se as definições de mito e de função em 

Mircea Eliade, mas consultou-se Jean Pierre Vernant para poder compreender o mito em sua essência, ou 

seja, com o sentido de se retornar às origens, às suas significações primeiras, pois Vernant aborda a questão 

do mito e de sua relação com a sociedade na qual se insere. Seguir o pensamento de Mircea Eliade, para esta 

pesquisa, foi imprescindível, porque o estudioso define o mito como a narrativa de uma criação, ou seja, 

O mito conta uma história sagrada; ele relata um acontecimento ocorrido no tempo 

primordial, o tempo fabuloso do princípio... Em outros termos, o mito narra como, 

graças às façanhas dos Entes Sobrenaturais, uma realidade passou a existir, seja 

uma realidade total, o Cosmo, ou apenas um fragmento: uma ilha, uma espécie 

vegetal, um comportamento humano, uma instituição. (ELIADE, 1986, p. 11) 

Por ser o interesse desta pesquisa o herói Aquiles, sua jornada, em uma relação comparativo-

dialógica com a personagem Augusto Matraga, foi necessário ter como alicerce a leitura de Joseph Campbell, 

pois o estudioso chama a atenção para o mistério do cosmos e do interior da consciência humana, declarando 
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que o médico psicanalista é hoje o moderno mestre do reino do mito, o guardião da sabedoria a respeito de 

todos os caminhos secretos e fórmulas poderosas. (Campbell, 2007, p.19). 

Para se verificar a jornada do herói Aquiles e a de Matraga, utilizou-se a obra O herói de mil faces, de 

Joseph Campbell, a fim de entender o percurso de ambas personagens. Foram consultadas as obras 

Introdução a Homero, de Aubreton e a Paideia, de Jaeger Werner, para compreender o pensamento do 

homem grego da época de Homero e ter subsídios a respeito da estrutura da obra homérica. 

Nosso foco é o mito, a trajetória do herói e sua transposição para o universo contemporâneo de tal 

forma que foi notável perceber que alguns elementos constitutivos do mito permanecem de uma forma um 

tanto explícita, em muitas obras deste universo contemporâneo. Para que fossem verificados esses indícios 

do tratamento mítico da narrativa, foi necessário recorrer aos estudos de Mielietinsky, que discorre sobre a 

mitologização na ficção moderna. Em A poética do mito, Mielietinsky afirma que a literatura está 

geneticamente relacionada com a mitologia (1987, p.329). Este será o nosso fio condutor de estudo e de 

análise, ou seja, nossa base teórica. 

Por fim, todo o tema deste estudo teve por base a obra de poemas épicos Ilíada, que possui como 

tema central a Guerra de Troia e como personagem principal o herói Aquiles, da mesma forma o conto A 

hora e a vez de Augusto Matraga, de Guimarães Rosa. O que se buscou foi aprofundar as pesquisas no que 

diz respeito à postura dos heróis diante das diferentes situações, tanto do mundo clássico quanto do 

contemporâneo. 

 

MÉTODO            

 O presente estudo 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 literárias, uma comparação entre 

as personagens Aquiles e Augusto Matraga. 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 fontes teóricas. A comparação entre os diferentes 

textos literários mostra-se uma maneira eficiente de analisar e de comprovar os conceitos que envolvem a 

mitologia, tais como o mito, o herói, sua jornada e suas relações com o divino. Assim sendo, utilizaram-se as 

duas obras com o intuito de ampliar os horizontes de compreensão de um conceito e, ao mesmo tempo, 

confirmá-lo. No caso deste trabalho, essa perspectiva é válida na medida em que as obras estão 

extremamente distantes temporalmente e, ainda assim, têm similaridades em seu conteúdo.  

 Para compreender o universo em que se insere a Ilíada, foi necessário fazer um estudo aprofundado. 

Partiu-se do conceito de mitologia, para alcançar as definições precisas sobre o herói e sua jornada. Estudou-

se, com profundidade, o mundo dos mitos, o universo fantástico em que se inserem os deuses e os heróis.

 A fim de entender o universo mitológico, foi preciso consultar autores como Joseph Campbell, que 

discorre principalmente sobre o poder do mito; Mircea Eliade, que escreve relações entre mito e realidade; 

Jean-Pierre Vernant, autor que apresenta as relações entre a sociedade, o mito e o divino. Dessa forma, essa 

busca foi significativa para a definição de mitos e das características do herói.    

 Como o objetivo principal deste trabalho foi realizar uma comparação entre os heróis Aquiles e 

Augusto Matraga, foi feito um levantamento sobre a vida dos autores Homero e Guimarães Rosa e uma 

coletânea dos principais aspectos de suas obras. Por fim, foi feita uma análise comparativa entre o herói 

clássico Aquiles e o herói moderno Augusto Matraga para se chegar a uma conclusão. 

De acordo com Aubreton (1956, p.160), Aquiles, quando visto de maneira superficial, é somente um 

guerreiro que sempre está disposto a lutar, muito violento e extremamente orgulhoso. Apesar de possuir 

essas características, o príncipe também se mostra uma pessoa comedida, que conhece suas limitações. Além 

disso, é carinhoso com quem ama, é sempre solícito em atender os desígnios dos deuses, por isso é querido 
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e amado por eles. É extremamente piedoso, o mais piedoso dos heróis épicos, e muito religioso, o que o 

torna, de certa forma, equilibrado.     

Ao se negar a voltar à batalha com os aqueus, Aquiles negou também o apoio de suas tropas. Porém, 

após a súplica de Nestor e o pedido de Pátroclo, liberou seus homens para lutarem liderados por seu amigo 

que utilizaria suas armaduras. Esse fato confundiu os troianos e seus aliados que, ajudados pelos deuses, 

resolveram lutar diretamente contra Pátroclo, o que ocasionou sua morte.   

 Augusto Matraga é um homem violento e que está sempre disposto a brigar, assim como Aquiles. 

Mas, ao contrário do herói épico, o jagunço não conhece seus limites e trata a todos com desrespeito e 

desdém. Essa atitude perdura até o dia em que ele sofre um atentado e é salvo por um casal de negros velhos, 

que o ajudam durante a recuperação.      

Após esse acontecimento, percebe-se uma mudança na vida de Matraga, que passa a viver 

trabalhando, em penitência e sempre em oração. Pode-se afirmar que, assim como o herói Aquiles, Augusto 

também temia e respeitava a Deus. 

 Depois de muito tempo morando em um local afastado junto do casal, o jagunço decide que é hora 

de partir e afirma que sua vez está por chegar e é em outro lugar. Durante sua viagem, ele reencontra seu 

amigo Joãozinho Bem-Bem e, não conseguindo lidar com a culpa de ver um homem que seria morto pelo 

cangaceiro, acaba matando o amigo e sendo morto por ele. 

 Aquiles se encheu de ira e resolveu retornar à guerra imediatamente para vingar o amigo morto e, 

assim como Matraga, buscou aliviar o sentimento de culpa por saber que Pátroclo morrera em seu lugar.  

 

RESULTADO            

 O mundo, segundo a concepção do estudo de Mircea Eliade (1986, p. 22), está inserido em um 

universo mítico, composto por elementos sobrenaturais e cotidianos, em que existem diversos personagens 

que vivem e cumprem sua jornada heroica.        

A definição de mito mais utilizada nos dias de hoje é a de algo ficcional, falso ou inexistente, uma 

crença de realização improvável. Apesar de não ser uma definição completa, não está equivocada, uma vez 

que todas as histórias míticas narradas são baseadas em elementos sobrenaturais, que não podem ser 

provados 

O grande número de atribuições de significado ao vocábulo “mito” existe pela dificuldade em se criar 

uma única definição ao termo que seja capaz de englobar todos seus tipos e funções em todas as sociedades, 

tanto arcaicas quanto contemporâneas. Por isso, afirma-se que “o mito é uma realidade cultural 

extremamente complexa, que pode ser abordada e interpretada através de perspectivas múltiplas e 

complementares” (ELIADE, 1986, p.11). 

Os mitos descrevem os vários aparecimentos do sagrado ou do sobrenatural no mundo. Esses 

surgimentos do sagrado fundamentam o mundo e o transformam naquilo que é hoje, por apresentarem uma 

história sagrada e relatarem acontecimentos que se passaram no tempo primordial. Em outros termos, é 

sempre a narrativa de uma criação, pois relata de que maneira algo foi produzido e começou a ser.  

 A figura do herói é apresentada como um indivíduo positivamente notável devido a seus feitos e suas 

capacidades, como um ser que é dotado de habilidade para superar de maneira excepcional determinados 

problemas de dimensões épicas. Ele realiza proezas de acordo com aquilo que sua sociedade crê. Portanto, 

se a sociedade é pacífica, seu herói é um homem que busca a paz, mas se a sociedade é voltada para a guerra, 

seu herói é um homem que realiza grandes proezas no campo de batalha.  

O caso dos heróis é completamente diverso. É certo que eles pertencem à espécie 

dos humanos e, como tais, conheceram os sofrimentos e a morte. Mas, por toda 
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uma série de traços, distinguem-se, até na morte, da multidão de defuntos comuns. 

(VERNANT, 2006, p. 47) 

A vida de um herói apresenta-se como uma sucessão de prodígios, da qual a grande aventura central 

é o trecho mais intenso. Essa concepção está relacionada à outra segundo a qual a condição de herói é algo 

predestinado, e não simplesmente alcançado por qualquer humano. Como apresentam destaque na 

sociedade, mesmo  

sem preencher a intransponível distância que separa os humanos dos deuses, o 

estatuto heroico, desse modo, parece abrir a perspectiva da promoção de um 

mortal a um estatuto, se não divino, pelo menos próximo do divino. (VERNANT, 

2006, p. 48) 

O herói é frequentemente apresentado com dons excepcionais e é comum que seu percurso seja 

constituído por um “afastamento do mundo, uma penetração em alguma fonte de poder e um retorno que 

enriquece a vida” (CAMPBELL, 2013, p. 40). Esse percurso se inicia com uma convocação do destino que, de 

modo espontâneo ou forçado, faz com que o herói seja guiado à aventura que o espera.   

 Aquiles é considerado um dos maiores heróis da mitologia. “O herói é alguém que deu a própria vida 

por algo maior que ele mesmo.” (CAMPBELL, 1990, p.131). O príncipe da Ftía tinha grande amor por sua vida 

e pela glória que já havia conquistado, porém, ao tomar conhecimento de que se não se unisse aos aqueus 

para atacar Troia teria uma vida longa, mas seus feitos cairiam no esquecimento, foi lutar para vingar o rapto 

de Helena. O herói preferiu levar consigo a glória eterna, mesmo sabendo que seu destino seria 

irrefutavelmente a morte.    

Considerando a afirmação de Campbell, podemos encontrar na personagem de Augusto Matraga 

também um herói que deu sua vida por algo maior que si mesmo. Ao ver que um pobre homem estava 

prestes a ser morto e ter sua família dizimada, o jagunço interveio e conseguiu protegê-los entregando sua 

própria vida.                                                                  

A jornada mitológica do herói é composta por uma ordem quase sempre igual, que envolve a 

separação de sua família e nação, o início de seu percurso heroico, em que ocorre uma iniciação, e o retorno 

à sua terra natal após o cumprimento da missão. Segundo Campbell (2013, p. 36), o herói vindo do mundo 

cotidiano se aventura por uma região de prodígios sobrenaturais, em que encontra forças fabulosas e obtém 

uma vitória decisiva. Depois disso, retorna a seu local de origem trazendo consigo benefícios aos seus 

semelhantes obtidos durante a aventura.  

Na obra Ilíada, é possível perceber a existência dos mitos, uma vez que durante todo o percurso da 

guerra de Troia há intervenção dos deuses, que, favorecendo os guerreiros que mais lhe agradam, 

transformam constantemente o rumo da batalha.  

Atena, donzela de Zeus, percebendo como os Argivos, na pugna terrível, caíam sem 

vida, célere baixa, passando por cima dos picos do Olimpo para Ílio santa. Mas do 

alto do Pérgamo veio encontrá-la Febo, que estava a pensar na vitória dos homens 

de Troia. [...] ‘Filha de Zeus poderoso, por que, novamente, baixaste, com tanta 

pressa, do Olimpo? Que nova paixão de comove? Queres fazer que a indecisa 

batalha se mude em vitória para os Aqueus? Não tens pena, bem sei, dos Troianos 

que morrem. [...] Trégua façamos, por hoje somente, aos combates e lutas; mas 

amanhã reinicie-se a fera peleja, até que Ílio ponham por terra os Aqueus’. 

(HOMERO, Ilíada, VII, 17-31) 

Em A hora e a vez de Augusto Matraga, após as desgraças ocorridas com Nhô Augusto, ele se 

converteu e viveu preocupado com a sua salvação. A partir desse momento, percebe-se na obra um tom 

mítico, uma vez que a vida do protagonista passa a ser guiada pela vontade divina. Augusto Matraga deixa-
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se levar pelo temor que sente de não ser salvo por Deus e começa a viver em penitência, trabalhando muito 

e se esforçando para não cair em nenhuma tentação.  

Trabalhava que nem um afadigado por dinheiro, mas, no feito, não tinha nenhuma 

ganância e nem se importava com acrescentes: o que vivia era querendo ajudar os 

outros. Capinava para si e para os vizinhos do seu fogo, no querer de repartir, dando 

de amor o que possuísse. E só pedia, pois, serviço para fazer, e pouca ou nenhuma 

conversa.(ROSA, 1977, p. 28) 

O primeiro encontro dessa jornada é com uma figura que oferece proteção à personagem: um ancião 

ou um ente divino. Esse ser dispõe de artefatos que auxiliarão o herói a sobreviver às forças titânicas que ele 

está prestes a encontrar. No caso de Augusto Matraga, o destino forçadamente o guiou ao sofrimento e à 

dor, mas, no ápice da desgraça, foi encontrado e recebeu proteção de um casal que cuidou dele e o ajudou 

a se recuperar.  

Mas o preto que morava na boca do brejo, quando calculou que os outros já teriam 

ido embora, saiu do esconso, entre as taboas, e subiu aos degraus de mato do pé 

do barranco. Chegou-se. Encontrou vida funda no corpo tão maltratado do homem 

branco; chamou a preta, mulher do preto que morava na boca do brejo, e juntos 

carregaram Nhô Augusto para o casebre dos dois, que era um cofo de barro seco, 

sob um tufo de capim podre, mal erguido e mal avistado, no meio das árvores, 

como um ninho de maranhões. (ROSA, 1977, p. 22) 

Mesmo que para Aquiles a convocação tivesse sido espontânea, pois decidiu participar da Guerra 

para vingar Menelau, sua proteção veio do apelo de sua mãe a Zeus, que sempre se compadeceu dos pedidos 

da deusa Tétis. Ele é o herói que sempre foi protegido por sua mãe Tétis e pela deusa Atena. 

Tétis, então, a chorar, lhe responde as seguintes palavras: ‘Ai, caro filho, por que te 

criei, se te dei vida infausta? [...] Para um destino infeliz te dei vida no nosso palácio. 

Hei de subir até o Olimpo cercado de neve, e a Zeus grande tudo, sem falha, contar, 

para ver se consigo dobrá-lo. [...] Dirigir-me-ei, neste tempo, à morada de Zeus 

esplendente, para os joelhos cingir-lhe, esperando poder comovê-lo’. (HOMERO, 

Ilíada, I, 413-427) 

A comunidade homérica dependia dos seus heróis para a defesa dos ritos sociais e religiosos e de 

todas outras facetas da vida comunitária. Ser herói constituía uma responsabilidade social, correspondente 

à atribuição de um determinado estatuto, que era justificado por um combatente no campo de batalha. 

 O temor que um herói sentia da desgraça determinava a sua reação a todas as situações sociais e aos 

juízos dos outros. Se o herói agisse incorretamente, a sociedade o desprezaria. Assim, Agamenon errou, 

quando quebrou o laço entre o herói e a comunidade ao insultar Aquiles e reclamar Briseida. Da mesma 

forma, a ameaça de Aquiles de matar Agamenon constitui um ato social, pois se ele o realizasse, seria um 

desrespeito para seus superiores como da mesma forma obrigaria a comunidade dos soldados aqueus a 

abandonar Troia.        

A noção de honra pessoal é predominante em toda a Ilíada e, principalmente, para o herói, pois a 

sua honra sobrepunha-se a tudo. O dever do herói era o de lutar, e o único meio que tinha de obter glória e 

imortalidade era constituído pela ação heroica no campo de batalha; os homens tinham de se respeitar 

mutuamente e tinham de evitar serem autores de crueldades excessivas. Só após a morte de Pátroclo, 

Aquiles começa a ver a vida e as relações com as outras pessoas de um ponto de vista mortal e, ao mesmo 

tempo, aproxima-se cada vez mais dos aspectos divinos do amor.     

 A violência de Aquiles termina com a morte de Heitor e com a mutilação de seu corpo, como ruptura 

do código heroico de honra do guerreiro homérico. Os deuses, ao verem Aquiles negar e tentar destruir a 
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noção de piedade em relação a Heitor, sob a mão firme de Zeus já tinham voltado a seu estado de ordem e 

a própria Tétis tinha persuadido Aquiles a cumprir a vontade de Zeus. O herói Aquiles está exausto e resolve 

devolver o cadáver de Heitor.       

O encontro entre Aquiles e Príamo, pai de Heitor, demonstra a total aceitação do plano de ordem de 

Zeus. É realizada uma cerimônia, cujo significado se expressa como purificação de Aquiles, que compreende 

finalmente seu mundo e acaba por se compreender.    

Para além da noção da reconciliação, o encontro de Aquiles e Príamo representa o reconhecimento 

da figura paternal, que se estende ao pai de Aquiles e a Pátroclo. É neste momento que se encontra a morte 

simbólica de Aquiles. O compadecimento do herói ao ver um pai pedindo o corpo do filho para cumprir os 

rituais do funeral, despertando em Aquiles a sua honra, seu código heroico, ou um termo modernamente 

chamado de tomada de consciência: morre um Aquiles velho, nascendo um Aquiles novo, que exausto de ter 

trilhado caminhos tortuosos, provocados por seu orgulho, ressurge repleto de humanidade: 

Disse-lhe Príamo, a um deus semelhante, em resposta, o seguinte: ’Não me 

concites, Aquiles divino, a assentar-me, sabendo que, não cuidado, meu filho se 

encontra na tenda; mas deixa-me vê-lo, sem mores delongas. Recebe o valioso 

resgate que te trouxemos e dele te goza, e que possas à terra do nascimento voltar, 

uma vez que piedoso me foste e me poupaste a existência. Deixando que a luz eu 

contemple’. [...] Aquiles logo ordenou às escravas que o corpo lavassem e 

ungissem, mas em lugar apartado de Príamo, pois temia que o coração angustiado 

do velho explodisse ante a vista do filho amado.(HOMERO, Ilíada, XXIV, 552-585) 

Da mesma maneira, a morte simbólica de Augusto Esteves ocorre quando o homem é derrotado por 

Consilva e, beirando a morte, reconhece seus erros e pecados. A partir deste momento, o homem renasce 

simbolicamente como Augusto Matraga e passa a viver sua vida em busca da contrição, o que mudou sua 

perspectiva sobre as atitudes que tinha no passado e as que deveria ter no futuro. 

Agora, parado o pranto, a tristeza tomou conta de Nhô Augusto. Uma tristeza 

mansa, com muita saudade da mulher e da filha, e com um dó imenso de si mesmo. 

Tudo perdido! O resto, ainda podia... Mas, ter a sua família, direito, outra vez, 

nunca. Nem a filha... Para sempre... E era como se tivesse caído num fundo de 

abismo, em outro mundo distante. (ROSA, 1977, p. 24) 

Analisando os acontecimentos com Matraga e Aquiles, visualiza-se que ocorre um verdadeiro 

crescimento do herói ao estar diante da morte. Ambos são capazes de reconhecer sua própria humanidade 

após vivenciarem momentos de extrema barbárie e desgraça. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS         

 Em suma, a partir da obra Ilíada e do conto A hora e a vez de Augusto Matraga, estabelece-se um 

elo comparativo e dialógico, verificando a passagem do espírito de barbárie, de destruição, para a descoberta 

da própria humanidade, embora isso só se registre efetivamente no ápice da proximidade da morte: Aquiles, 

no momento da morte de Heitor, renasce ao entregar o cadáver a Príamo, pai de Heitor; Matraga, antes 

Augusto Esteves, derrotado por Consilva, o dono da casa, renasce e se reconstrói como Augusto Matraga.

       Sabendo que o objetivo primordial desta pesquisa 

foi analisar e comparar as personagens de Aquiles e Augusto Matraga, foi possível concluir que existem 

diversas semelhanças entre os dois heróis. Seja na antiguidade grega ou no modernismo brasileiro, torna-se 

evidente a visão de homem como herói, como modelo, nos dois textos. Aquiles como o herói clássico, capaz 

de realizar façanhas que beiram o divino; e Matraga como o herói moderno, inserido no contexto de sua 

época, mostrando-se hábil para superar as maiores dificuldades de sua vida de maneira excepcional. 
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Resumo 

Sabemos que não existe nada mais enriquecedor para o ser humano do que os contos de fadas. O prazer 

experimentado quando nos permitimos ser “tocados” pela fantasia; o encantamento produzido e o que 

sentimos ao entrar num mundo mágico contribui para um melhor relacionamento com a própria vida. Desde 

muito tempo, os contos de fadas eram perpassados pela tradição oral e mais tarde foram transcritos em 

livros. Hans Christian Andersen apesar de escrever romances para adultos foram seus contos infantis que o 

tornaram famoso. Seu conto A Rainha da Neve (1844) virou um longa-metragem Frozen, feita pelos estúdios 

Disney. 

Palavras-chave: contos de fadas; Hans Christian Andersen, Frozen 

 

INTRODUÇÃO             

O presente trabalho traz como meta um estudo comparativo entre o conto dinamarquês A Rainha 

da Neve (1844), escrito por Hans Christian Andersen, e o filme Frozen (2013) dos estúdios Disney.  O objetivo 

primordial é verificar como a obra literária foi analisada e modificada para ser transposta nas telas dos 

cinemas.  Nesta pesquisa, tanto a obra e a literatura dinamarquesas serão consideradas como base para o 

desenvolvimento deste trabalho. No Brasil, o conto de Andersen é pouco conhecido, mas pelo mundo é um 

clássico da literatura infantil. No entanto, é importante ressaltar que a adaptação cinematográfica feita pela 

Disney é bastante livre, pois encontramos uma mudança no enredo da história. No filme, o núcleo central é 

formado pelas irmãs, o que até em meados de 2011, antes do filme Valente (2012), não era a idéia principal 

das narrativas da Disney. Antes sempre encontrávamos histórias de príncipes e princesas. Assim,Frozen nos 

trouxe duas personagens femininas fortes e que elas que são, por si mesmas, responsáveis por seu final feliz.

 Na literatura dinamarquesa (1844) temos a aventura de dois irmãos, Pedro e Gerda. Pedro é atingido 

por pedaços de um espelho mágico ficando mal e perverso. Ele acaba fugindo de casa e em seu caminho 

encontra a Rainha da Neve que o leva para seu castelo. Gerda então parte por caminhos desconhecidos e 

começa uma aventura sozinha para salvar o irmão. O filme Frozen, por outro lado, traz Anna e Elsa, princesas 

do reino Arendelle. Quando os pais morrem em um naufrágio e Elsa é coroada rainha, por não conseguir 

controlar seus poderes mágicos acaba congelando o reino e foge. Anna então sai em busca da irmã. 

Nos cinemas, a primeira tentativa de um filme sobre o conto de Andersen foi em 1957 com o diretor 

russo Lev Atamanov em parceria com o Soyuzmultfilm de Moscou. Posteriormente, em 1959, a Universal 

Picturres também faz sua própria adaptação, trazendo Sandra Dee e Tommy Kirk como dubladores. O filme 

contava com um prólogo de Natal e também uma nova trilha sonora. Depois, em 1990, mais um longa 

metragem foi ao ar no programa Stories from My Childhood, de Mikhail Baryshnikov. 

Já em 2012 foi lançado outro filme de animação russo chamado Reino Gelado. Feito em 3D, dirigido 

por Vladlen Barbe e SveshnikovMaxim e produzido pela Wizart Animation.3 

 

REFERENCIAL TEORICO E METODO          

A partir do que foi exposto como objetivo de trabalho convém registrar que a pesquisa terá como 

pressupostos teóricos os estudos que partem do Dialogismo, da Literatura Comparada e da Adaptação 

                                                        
3http://www.snowqueenfilm.com/ 
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Cinematográfica. Conforme Bakhtin (apud Fiorin, 2006, p. 18), a língua, em sua totalidade concreta, viva, em 

seu uso real, tem a propriedade de ser dialógica e ainda segundo reflexões de Bakhtin, a língua penetra na 

vida através dos enunciados concretos que a realizam, e é também através dos enunciados concretos que a 

vida penetra na língua.  

O discurso é a língua em sua integridade concreta e viva e não a língua como objeto 

específico da linguística, obtido por meio de uma abstração absolutamente 

necessária de alguns aspectos da vida concreta do discurso. Mas são justamente 

esses aspectos, abstraídos pela linguística, os que têm importância primordial para 

nossos fins. (BAKHTIN, 2008, p. 207) 

Assim, todos os enunciados, em um processo de comunicação, são dialógicos. Deste enfoque, 

entende-se que todo discurso é dialógico, pois o sujeito da enunciação se constitui a partir de um contexto 

cultural que o forma e que o atualiza em seu discurso. Entende-se dialogismo pelas relações de sentido que 

se estabelecem entre dois enunciados.  

Nesta perspectiva, um texto para se constituir como tal é perpassado por outros discursos com os 

quais dialoga e se faz expressão literária. Sob esta óptica, A Rainha da Neve é perpassada por outros 

discursos. A intenção deste trabalho é estabelecer relações dialógicas entre o filme Frozen e o conto de Hans 

Christian Andersen. 

Segundo Gerard Genette (2005, p. 18), um texto literário sempre aborda de alguma forma outro 

texto de ordem literária, sendo este primeiro manuscrito uma fonte (hipotexto) em que os textos 

subsequentes produzidos (hipertextos) possam usufruir a fim de se enriquecerem com ele. A idéia de que 

um texto possa ser um conjunto fechado e concluído não pode ser aplicada e, portanto, perde facilmente 

seu espaço. Na hipertextualidade, um texto (B) surge de outro texto considerado primordial (A) e serve de 

base para a formação desse novo texto criado. Ainda segundo Genette: “O discurso literário se produz e se 

desenvolve, segundo estruturas que nem sequer pode transgredir, pela singela razão de que se 

encontram,ainda hoje, no campo de sua linguagem e de sua escrita.” (id.,p.15) 

Nessa linha de raciocínio, o filme da Disney foi produzido e enriquecido por um texto base (A). Poder-

se-ia dizer que a animação é perpassada pelo discurso de Hans Christian Andersen, estudado como texto 

fonte (A). 

Na questão dos estudos das personagens literárias serão analisadas as obras de Tzvetan Todorov, 

Introdução à literatura fantástica (1981) e de Antonio Candido, A Personagem de Ficção (1970). 

O estudioso Vladimir Propp (2006, p.25) realizou seu estudo com base em um corpus composto de 

apenas 100 narrativas: os contos 50-151 da coletânea Contos de fadas russos (1855-1863) publicada por 

Aleksandr Afanássiev (1826-1871), em oito volumes, com um total de 600 contos. Para ele: 

Os personagens são definidos não por sua disposição favorável ou agressiva, mas 

por sua contribuição ao enredo e seu impacto sobre o herói: O importante não é o 

que eles [personagens] querem fazer nem tampouco os sentimentos que os 

animam, mas suas ações em si, sua definição e avaliação do ponto de vista de seu 

significado para o herói e para o desenvolvimento da ação. [...] os sentimentos do 

mandante podem ser hostis, neutros ou amistosos, isto não influirá no 

desenvolvimento da ação.(PROPP, 2006, p. 79). 

Sabemos também que o conceito de fantástico se define a partir da relação do real e do imaginário. 

O fantástico ocupará o tempo da incerteza. É a vacilação experimentada por um ser que não conhece mais 

que as leis naturais, frente a um acontecimento aparentemente sobrenatural. 

Por fim, todo o tema sobre adaptação fílmica tem por base a obra Como ver um filme (2012), de Ana 

Maria Bahiana. Conforme a autora para um filme ser produzido ele deve passar por seis etapas: 
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Desenvolvimento; Pré-produção; Produção; Finalização; Testes e plano de marketing e Distribuição. De 

acordo com ela, o desenvolvimento é a etapa mais importante na produção de um filme. Ele é a rede de 

segurança do projeto. 

É nesse momento de casulo que uma ideia, livro, série de televisão ou roteiro prova 

ser um filme… ou não. Nem tudo aquilo que é fascinante numa mídia pode ser 

traduzido para o cinema com o mesmo resultado — e esse é um dos erros mais 

comuns dos realizadores principiantes. Obras literárias que se apoiam 

principalmente no mundo interior dos personagens. Séries de TV com personagens 

esquemáticos, superficiais ou com temas específicos de determinadas épocas. 

Novelas gráficas de grande complexidade, com várias tramas paralelas. Estes são 

apenas alguns dos elementos que podem se mostrar fatais para um filme.” 

(BAHIANA, 2012, p.10) 

Em suma, esta pesquisa apresenta um método de abordagem qualitativa com a coleta de dados 

bibliográficos e uma análise de obras literárias e fílmicas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO           

O tema contos de fadas sempre esteve presente em nossas vidas, pois somos contadores de 

histórias. Os contos fazem parte de histórias antigas, transmitidas de boca em boca, passadas de geração em 

geração. Eles fazem parte de uma herança cultural, conhecida como tradição oral.  Justamente por 

conta de sua extensa história, e devido à escassez de vestígios arqueológicos que sirvam de registro sobre 

como e quais histórias eram contadas nos primórdios da civilização, pensar em definições exatas sobre o que 

são e como surgiram é tarefa quase impossível.       

 Desde cedo homens e mulheres contavam histórias por questões sociais. Os contos serviam como 

rito de passagem, como rito de iniciação ou eram transmitidos para que as pessoas se preparassem para 

enfrentar situações relatadas nas histórias. Os contos de fadas que hoje conhecemos no Ocidente, têm suas 

origens na pré-história, passa pela Idade Média e chega ao período de 1450 a 1700, momento em que vemos 

os avanços na linguagem e avanços tecnológicos, como a invenção da imprensa escrita, propiciando assim os 

meios para que o conto literário possa existir.       

Vladimir Propp (1928), em Morfologia do Conto Maravilhoso, faz um estudo sobre os contos e 

destaca a existência de uma estrutura de eventos comum a quase todos eles. Segundo o autor, temos o 

seguinte: o protagonista é confrontado por limitações; o protagonista se propõe a superar suas limitações; 

ao protagonista é atribuída uma tarefa ou um banimento; para que seja bem sucedido em seu desafio, ajuda 

mágica é dada ao protagonista; acontece uma batalha final contra o vilão; o protagonista vence a batalha e 

seu sucesso é muitas vezes expresso pelo casamento ou pela riqueza.    

 Essa cadeia de eventos é, provavelmente, a estrutura que norteia a confecção da maior parte dos 

contos de fadas literários produzidos antes da modernidade. Por mais que a tradição literária tenha tomado 

para si a recorrência do sucesso do herói, vale dizer que, no princípio, todos os contos populares orais 

terminavam com o sucesso de seus protagonistas. Podemos mencionar, por exemplo, os contos da Idade 

Média que, por motivos históricos, apresentavam narrativas trágicas com finais assustadores: 

Nos contos populares medievais, o mundo feudal está representado em toda sua 

crueza: o marido que brutaliza a esposa (Grisélidis); o pai que deseja a própria filha 

(Pele de Asno); as grandes fomes que levam os pais a abandonarem seus filhos na 

floresta (João e Maria); a antropofagia de certos povos, que se transfomava no 

gigante comedor de crianças (João e o Pé de Feijão); entre outros. (COELHO, 2009, 

p.44-45)  
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A partir do século XVII em diante, autores como Charles Perrault e os Irmãos Grimm ficaram com a 

tarefa de coletar os contos de fadas a fim de torná-los aptosà publicação. Muitos entendiam que os contos 

eram irreais, selvagens, dramáticos e não adequados para as crianças. 

Assim, o conto de fadas como gênero literário surge em 1690 na França: 

Foi nesse período que inúmeras escritoras talentosas como Mme d´Aulnoy, Mne de 

Murat, Mlle Lhéritier, Mme de La Force e Mme Bernard introduziram os contos de 

fadas em seus salões literários, publicando também escritos por Charles Perrault e 

Jean de Mailly. Assim, iniciam uma moda, propiciando meios para a 

institucionalização do conto de fadas como gênero. [...] Foram essas escritoras 

francesas que batizaram seus contos, contes de fees, ou contos de fadas. (ZIPES, 

2009, p.XXII).  

Pesquisadores acreditam que esses contos já estavam completamente institucionalizados em 1720, 

quando os temas abordados pelas histórias eram conhecidos por uma grande parcela da população européia. 

Mais adiante, no fim do século XVIII, inúmeras editoras francesas, alemãs e inglesas começaram a produzir 

livros voltados para as crianças; e assim o conto de fadas ganhou caráter didático. 

 Ao serem espalhados pelo mundo, os contos registrados passam a ser manipulados e alterados por 

diferentes autores que, a partir do fim do século XIX, se propõem a explorar o gênero, reinventando o uso 

da magia. É o caso, por exemplo, de Alice no País das Maravilhas (1865), de Lewis Carroll. 

 Assim como Carroll, outros autores escreveram histórias que abordaram o mundo mágico e 

desconhecido. Todos esses autores contribuíram para que os contos de fadas originais fossem espalhados e 

institucionalizados. 

 É importante ressaltar que com os contos de fadas institucionalizados eles começaram a atrair as 

mais diferentes gerações conforme explica Maria Tatar (2012): 

Atualmente, entramos em contato com os contos de fadas por meio daquilo que 

os gurus da mídia chamam de múltiplos “sistemas de entrega”, e para as histórias 

é devolvido seu caráter multigeracional.(tradução nossa)4 

Entretanto, os contos de fadas receberam um tom especial nas mãos de Hans Christian Andersen, 

um dos autores mais importantes da literatura infantil universal. 

A literatura infantil é um gênero situado em dois sistemas. No sistema literário, é 

espécie de primo nobre. No sistema da educação ocupa lugar mais destacado, 

graças a seu papel na formação de leitores, que cabe à escola assumir e realizar. 

Sendo assim, nas conceituações e definições do que seja literatura infantil, não é 

raro que encontremos a alternância, ou a convivência, de critérios estéticos e 

pedagógicos (CADEMARTORI, 1980, p.13). 

Andersen em sua autobiografia afirmou: 

Minha vida é uma bela história, feliz e cheia de incidentes. Se , quando eu era um 

garoto , e saía para o mundo pobre e sem amigos , uma boa fada  me encontrou e 

disse: ' Escolha agora o teu próprio caminho através da vida, e o objeto para o qual  

nos esforçamos e, em seguida , de acordo com o desenvolvimento de sua mente, e 

como a razão requer , vou orientar e defender -te à sua realização " minha alegria 

não poderia, mesmo assim, ter sido dirigida mais feliz , mais prudente , ou melhor. 

A história de minha vida vai dizer ao mundo o que ele me diz , - Há um Deus 

                                                        
4 Tradução nossa de: “These days fairy tales are passed on to us through what media gurus call multiple “delivery 
systems”, and the stories have claimed their multigenerational appeal.” 
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amoroso , que dirige todas as coisas para o melhor. (tradução nossa) (ANDERSEN, 

1975, p. 1)5 

O autor dinamarquês foi o criador das maiores histórias infantis como A pequena sereia (1837), 

Polegarzinha (1835), O patinho feio (1843), entre muitas outras. 

Andersen se tornou um escritor de contos notável e todo ano, no dia 2 de abril, data de seu 

nascimento, temos o Dia Internacional do Livro Infanto-Juvenil. Além disso, o premio internacional do gênero 

literário traz seu nome, Prêmio Hans Christian Andersen. 

Anualmente, a International Boardon Books for Young People (IBBY) oferece a Medalha Hans 

Christian Andersen aos melhores escritores da literatura infato-juvenil. 

Em 2012, os estúdios Disney decidem fazer sua versão de seu conto A Rainha da Neve, trazendo uma 

aventura a todas as crianças e adultos e virando o maior sucesso da empresa. 

  

PRINCIPAIS ASPECTOS DOS FILMES DE ANIMAÇÃO        

 O homem sempre se interessou em dar movimento às figuras estáticas. E graças a esse fascínio pelo 

movimento que hoje podemos ver animações elaboradas por distintas técnicas. E o cinema de animação foi 

reconhecido como arte visual a partir do século XX. O cinema de animação tem como introdutório os 

desenhos rupestres feitos a milhões de anos. Entretanto,sabemos que o caminho para a história do cinema 

começou com a invenção chinesa do teatro de sombras e lanternas no primeiro século depois de Cristo. O 

teatro de sombras partia de uma fonte de luz, uma superfície de projeção e objetos manipulados entre a 

fonte de luz e a superfície.          

  Em 1646, Athanasius Kircher constrói o que chamamos de lanterna mágica. Era uma caixa grande 

que projetava imagens projetadas em um vidro fino. A projeção era feita através de lentes com uma 

iluminação interna. A lanterna mágica de Kicher, em um primeiro momento, causou grande susto. Mas logo, 

despertou interesse de cientistas, o que permitiu sua utilização como mecanismo de entretenimento. 

  Com a melhoria da lanterna mágica foi possível a primeira animação. Conhecida como 

Fantasmagorie, de Etienne Gaspard Robert, foi lançada em 1794 utilizando uma projeção com espelhos e 

vidros e uma sala decorada com elementos fantasmagóricos. Em 1770 a técnica do teatro das sombras foi 

levada para Alemanha e aperfeiçoada com mecanismos de projeção, que proporcionou movimento às 

figuras.Posteriormente, em 1892, nasce o Théâtre Optique, do inventor Charles Emile Reynaud, com três 

animações curtas de aproximadamente 15 minutos de duração.   Em 1922, Walt Disney 

divulga Chapeuzinho Vermelho, desenho preto e branco com aproximadamente seis minutos de duração. A 

produção fez parte de uma série de desenhos inspirados em contos de fadas lançados pelo estúdio Laugh-O-

Grams, que era dirigido pelo próprio Walt Disney. É também nessa época que Disney tem a inspiração para 

desenvolver o personagem Mickey Mouse.    Em Julho de 1923, o estúdio decretou 

falência e, nesse momento, Disney, provido apenas do dinheiro obtido da venda de uma câmera filmadora, 

parte para Hollywood em busca de chances para fundar outra empresa de animação. Anos mais tarde, com 

a fundação e ascensão dos estúdios Disney, o cinema de animação entra na chamada Era de Ouro da 

Animação.    

                                                        
5Tradução nossa de: My life is a lovely story, happy and full of incident. If, when I was a boy, and went forth into the 
world poor and friendless, a good fairy had met me and said, ‘Choose now thy own course through life, and the object 
for which thou wilt strive, and then, according to the development of thy mind, and as reason requires, I will guide and 
defend thee to its attainment’ my fat could not, even then, have been directed more happily, more prudently, or better. 
The story of my life will say to the world what it says to me, - There is a loving God, who directs all things for the best.” 
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 Walt Disney, além de ter sido um visionário, sempre foi um habilidoso contador de histórias. Disney 

se propôs a construir e a propiciar ao seu público a sensação de imersão e de pertencimento às fantasias. 

Hoje, até mesmo as peças de divulgação dos produtos Disney são concebidas de maneira a se aproximarem 

do ato de contar histórias. Portanto, conhecer a história da empresa Disney é prática bastante esclarecedora 

no sentido de compreender os motivos que há muitos anos conduzem a marca ao sucesso e à fixação de suas 

versões na memória de todos. 

 

Dialogismo e releitura               

O Dialogismo é o que Mikhail Bakhtin define como o processo de interação entre textos; ocorre tanto 

na escrita como na leitura, e o texto não é visto isoladamente, mas sim correlacionado com outros discursos 

similares e/ou próximos. 

Os enunciados não são indiferentes entre si, nem se bastam cada um a si mesmos; 

uns conhecem os outros e se refletem mutuamente uns aos outros. Cada 

enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados com os quais está 

ligado pela identidade da esfera de comunicação discursiva e deve ser visto como 

uma resposta aos enunciados precedentes de um determinado campo: ela os 

rejeita, confirma, completa, baseia-se neles, subentende-os como conhecidos, de 

certo modo os leva em conta.(BAKHTIN) 

Refletindo sobre os contos de fadas, em nosso caso A Rainha da Neve, notamos que sempre houve 

produções distintas e interconectadas que foram importadas para sua propagação. 

Os contos sempre foram marcados pela pluralidade de vozes e pela adaptação das histórias. Na 

época em que os contos pertenciam à tradição oral, unicamente, eram os contadores que os interpretando, 

de seu modo, recontavam, reinventavam e expandiam as histórias. Com o advento da imprensa escrita foi 

acrescentada uma nova forma de propagar os contos. 

Assim, com o surgimento de novas mídias disponíveis em cada época implica no surgimento de novas 

releituras. Percebemos, portanto, que há uma relação entre o texto original e o texto originado. O texto 

original sempre permanece na memória dos leitores enquanto o texto originado deve sua existência ao 

original. 

Assim, é possível verificar que alguns textos originados, como por exemplo, Frozen, passam a ter 

status de versões definitivas de determinadas histórias.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS           

 Os contos de fadas, em sua essência, nos trouxeram a possibilidade de entrada num mundo mágico. 

Sabemos que no começo, por serem considerados violentos, não eram aceitos pela sociedade, por medo de 

que as crianças identificam-se os vilões e monstros nos próprios pais. Com a desmistificação dos contos, eles 

voltaram a ser lidos e discutidos.  O conto de fadas ficou então conhecido por trazer um mundo fantástico. 

Nas mãos de Hans Christian Andersen os contos ganharam seu toque mágico. Muitos desses textos são 

conhecidos por todos nós, mas alguns ficaram esquecidos. Este é o caso de “A Rainha da Neve”, conto não 

famoso no Brasil, mas que foi o objeto dessa pesquisa acadêmica.     

 A “A Rainha da Neve” é um conto que trouxe a magia e percurso de uma heroína para salvar seu irmão, 

mas nas mãos dos estúdios Disney se tornou a maior bilheteria do ano de 2012 no mundo.  

 Com mudanças no texto e músicas muito bem elaboradas, Frozen se tornou uma paixão mundial entre 

crianças e adultos e nos permitiu essa paixão e vontade de estudo do texto original de Andersen.  

  Assim, resta claro que o conto e o filme ofereceram um meio singular para que as crianças aprendam 
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a lidar com as dificuldades da vida. No conto de fadas tudo é dito implicitamente e de forma simbólica. O 

filme adverte sobre o que se pode esperar e o que se pode evitar.    

 Em suma, este pequeno estudo foi importante para aproximar o público ao conto original e também 

para, de alguma forma, homenagear o grande escritor que foi Hans Christian Andersen.  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BAHIANA, Ana Maria. Como ver um filme. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012 

BAKHTIN, M. Dialogismo e construção do sentido. Organização: Beth Brait. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 

2005. 

BETTELHEIM, Bruno. A psicanálise dos contos de fadas. Rio de Janeiro: Paz e Terra,1979.  

BULFINCH, Thomas. O livro da mitologia. São Paulo: Martin Claret, 2013. 

CADEMARTORI, Ligia. O que é literatura infantil – Coleção Primeiros Passos. São Paulo: Editora Brasiliense, 

1980.  

CANDIDO, Antonioetall. A personagem de ficção. Editora Perspectiva: São Paulo, 1970. 

COELHO, Nelly Novaes. A Literatura Infantil. São Paulo: Quíron, 1980. 

______. O Conto de Fadas.São Paulo, Paulinas, 2009. 

FIORIN, José Luiz. Introdução ao pensamento de Bakhtin. São Paulo: Ática, 2006. 

GENETTE, Gerard. Palimpsestos. Belo Horizonte:Ed UFMG, 2005. 

GRIMM, Jacob e GRIMM, Wilhelm. The complete Grimm’s Fairy Tales. Translated from original German by 

Margaret Hunt.Breiningsville: Digireads, 2009. 

MACHADO, Ana Maria. Como e por que ler os clássicosuniversais desde cedo. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002. 

MICHELLI, Regina Silva; CRAVEIRO, Luciana Viegas. A fada nos fios da literatura infantil. In: II Congresso de 

Letras da UERJ-São Gonçalo, 2005, São Gonçalo. Anais do II CLUERJSG. Botelho Editora, 2005. v. 1, p. 1-16. 

PERRAULT, Charles. Histoiresaucontesdutempspassé. Hérissey: La bibliothèque Gallimard: 1999. 

PERRAULT, Charles. Contos de Perrault. Belo Horizonte: Itatiaia, 1989. 

PROPP, Vladimir.  Morfologia do Conto Maravilhoso.Rio de Janeiro: Editora Forense Universitária, 2006. 

TATAR, Maria. The Annotated Brothers Grimm.Nova Iorque: W.W. Norton &Company, Inc, 2004. 

TODOROV, Tzvetan. Introdução à Literatura Fantástica. São Paulo: Perspectiva, 1981.  

ZIPES, Jack. The Brothers Grimm – from enchanted forests to the modern world.Nova Iorque: Palgrave 

MacMillan, 2002.  

ZIPES, Jack. When dreams come true: classical fairy tales and their tradition.Nova Iorque: Routledge, 1999. 

______. The Oxford Companion to Fairy Tales.Oxford, Oxford University Press, 2003. 

______. The irresistible fairy tale: the cultural and social history of a genre: Nova Jersey: Princeton, 2012. 

 

REFERÊNCIAS DA WEB 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_t%C3%ADtulos_da_literatura_infantojuvenil (acesso em 20 de 

abril de 2015 ) 

 

REFERÊNCIAS CINEMATOGRÁFICAS 

FROZEN, Direção: Chris Buck. Walt Disney Animation Studios, 2013.DVD, 1 filme.102 min. 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_t%C3%ADtulos_da_literatura_infantojuvenil


 V FÓRUM DE PESQUISA 
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 

 

ISSN: 2237-4183 
2016 

100 

UMA REFLEXÃO SOBRE A MELANCOLIA DO HOMEM MODERNO  
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"Alcanço com minha alma o mais alto e profundo  

Acumulo prazeres, dores, desventuras:  

E nesse turbilhão arrojo então meu ser  

De vez, a naufragar, e com ele morrer."  

 Goethe 

 

Resumo               

O presente estudo buscou refletir sobre o conceito de perda da tradição criado por Anthony Giddens e do 

argumento de John Thompson, de que a comunicação preencheria o vazio existencial humano que surge 

nessa perda. A fim de ilustrar a relação entre os dois pensadores, recorremos ao filme Melancolia do diretor 

dinamarquês Lars von Trier. Observou-se que, de fato, o homem da sociedade moderna, principalmente 

ocidental, faz uso da comunicação para atribuir sentido a sua vida (existência), marcada pelo discurso 

capitalista. Como consequência, na tentativa de se manter fiel a esse discurso, o indivíduo se torna propenso 

aos sintomas da depressão.          

Palavras-chave: sociedade contemporânea; vazio existencial; comunicação; discurso capitalista; depressão; 

melancolia de Lars von Trier. 

  

Este trabalho visa discutir a situação do indivíduo contemporâneo, uma vez que este se utiliza do 

discurso capitalista para dar sentido a sua existência, consequentemente, propenso a sintomas da depressão. 

Portanto, concebemos ser de grande importância esta discussão, ao passo que discorre sobre um transtorno 

que alcança quase todo indivíduo no mundo atual. Primeiramente, através dos estudos de Anthony Giddens 

sobre o homem na modernidade, iremos demonstrar a forma pela qual o vazio existencial se formou. Em 

segundo lugar, utilizando a análise de John Brookshire Thompson, verificaremos que o homem preencherá 

este vazio com os conteúdos vinculados pelos meios de comunicação, assim, pelo discurso capitalista. Para 

finalizar, Justine, personagem do filme Melancolia (de Lars Von Trier), será analisada como uma ilustração de 

tais argumentos. Ademais, é através desta análise e com o apoio das pesquisas de Maria Rita Kehl que iremos 

assinalar a propensão deste indivíduo a sintomas da depressão.  

 

O Estado do Homem Contemporâneo          

Diversos autores discutem acerca do atual momento histórico da sociedade, suas incertezas, 

angústias e sintomas. Para mais, este artigo toma como principal referência o trabalho  de caracterização da 

atualidade oferecido por  Anthony Giddens (GIDDENS, 1991 e 1992). 

 Em seu livro, As consequências da modernidade, o pesquisador debate sobre algumas circunstâncias 

instauradas pelo ingresso na era moderna, além de elaborar a ideia de que o presente se caracteriza pela 

radicalização destas circunstancias, em outras palavras, uma potencialização destes novos eventos sociais.  

Primeiramente, segundo argumenta GIDDENS (1991), o advento do relógio mecânico e a marcação 

do tempo, em meados do século XVIII, deram início a um deslocamento entre o tempo e o espaço. Exemplo 

disso é o fato de, com a possibilidade de se contar o tempo passado, presente ou futuro, passamos a interagir 

com um tempo virtual. A partir daí, o homem passa a lidar com situações fora de seu tempo-espaço presente, 
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sendo agora capaz de, por exemplo, administrar um tempo futuro (virtual6), como aquele do momento em 

que um trem chegará a uma estação.  

O advento da modernidade arranca crescentemente o espaço do tempo 

fomentando relações entre outros "ausentes", localmente distantes de qualquer 

situação dada ou interação face a face. Em condições de modernidade, o lugar se 

torna cada vez mais fantasmagórico: isto é, os locais são completamente 

penetrados e moldados em termos de influências sociais bem distantes deles [...] a 

"forma visível" do local oculta as relações distanciadas que determinam sua 

natureza. (GIDDENS, 1991, p. 22) 

Com este deslocamento do tempo em relação ao espaço, o homem moderno vê-se forçado a fazer 

uma infinidade de escolhas que até então não eram necessárias. Em consequência disso, há uma mudança 

na maneira em como o homem pensa suas próprias ações, implicando em uma maior racionalização e 

modificando seu perfil reflexivo.  

A reflexividade tem dois sentidos: um que é bastante amplo e outro que diz 

respeito mais diretamente à moderna vida social. Todo ser humano é reflexivo no 

sentido de que pensar a respeito do que se faz é parte integrante do ato de fazer, 

seja conscientemente ou no plano da consciência prática. A reflexividade social se 

refere a um mundo que é cada vez mais constituído de informação, e não de modos 

preestabelecidos de conduta. É como vivemos depois que nos afastamos da 

tradição e da natureza, por termos que tomar tantas decisões prospectivas. Nesse 

sentido, vivemos de modo muito mais reflexivo do que as gerações passadas. 

(GIDDENS; PIERSON, 2000, p. 87) 

Como dito anteriormente, o pensador vai além, ao defender que, na atualidade, tais circunstancias, 

como o deslocamento entre o tempo e o espaço, são radicalizadas; a padronização mundial do calendário e 

também sua divisão temporal em fusos-horários, seriam um exemplo disto. Desta maneira, a reflexividade 

acima descrita, como sendo outra circunstancia moderna, acaba também por radicalizar-se, obrigando o 

indivíduo a viver de modo mais reflexivo, enfrentando um futuro mais incerto e problemático (GIDDENS; 

PIERSON, 2000, p. 87). Portanto, segundo ele, quanto mais decisões tomamos mais somos responsáveis pelas 

consequências que estas ações podem gerar, vivendo sob a constante análise dos riscos7 possíveis - seja de 

modo consciente ou não.  

 

Consequências 

Atualmente, uma das mais relevantes consequências desse processo é a perda do valor da tradição, 

pois através dele o indivíduo se vê cada vez mais próximo de um modo de funcionar que desconsidera tudo 

aquilo  que pertence ao  passado, ao mesmo tempo em que  racionaliza8 o presente. 

Nas culturas tradicionais, o passado é honrado e os símbolos valorizados porque 

contêm e perpetuam a experiência de gerações. A tradição é um modo de integrar 

a monitoração da ação com a organização tempo-espacial da comunidade. [...] Com 

o advento da modernidade, a reflexividade assume um caráter diferente. [...] A 

                                                        
6 Virtual, pois de acordo com Maria Rita Khel o futuro não existe, é somente um lugar vazio povoado por nossas 
fantasias. Palestra: Aceleração e Depressão. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=gGjPmVTIiCk>>. 
Acesso em: 29 ago 2015.  
7 Aqui, o que consideramos riscos são, por exemplo, as atividades financeiras em bolsas de valores, que podem alterar 
drasticamente o valor de bens móveis e imóveis. Prova disso, a crise econômica nos EUA em 2008. 
8 Vale lembrar que herdamos a ideia da supremacia da razão do movimento Iluminista. 
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rotinização da vida cotidiana não tem nenhuma conexão intrínseca com o passado, 

exceto na medida em que o que "foi feito antes" por acaso coincide com o que pode 

ser defendido de uma maneira proba à luz do conhecimento renovado. (GIDDENS, 

1991, p. 38) 

 Portanto, as ações humanas se reduzem a estabelecer uma relação somente com o próprio 

comportamento cotidiano, e sob constante reformulação, à luz de novos conhecimentos, ou seja, numa 

radicalização do racionalismo. Por sua vez, GIDDENS também se refere ao argumento de LYOTARD (GIDDENS, 

1991), no qual diz que o homem passa a desacreditar que a vida constitui-se de uma história em progresso. 

Como resultante disso, o indivíduo se vê perdido sem a tradição para guia-lo e deixa de acreditar que a 

racionalidade proposta pela era moderna lhe trará  maior segurança, uma vez que  ao substituir a tradição, 

"as reivindicações da razão  pareciam oferecer uma sensação de certeza maior do que aquela vivida 

anteriormente". 

A partir das considerações acima, nota-se a delicada situação trazida pela  modernidade: a constante 

insegurança e a falta de sentido para a existência e as ações diárias. Há um vácuo de significado deixado pelo 

esfacelamento das tradições que necessita ser preenchido. Como descrito por GIDDENS (1991), LYOTARD irá 

demonstrar que se encerram "as grandes narrativas", ou seja, evapora-se o "enredo" dominante por meio 

do qual somos inseridos na história como seres tendo um passado definitivo e um futuro previsível", dando 

origem a este vácuo de significado para a existência.  

Havendo exposto essas ideias, gostaríamos de evidenciar o processo pelo qual o homem 

contemporâneo se apropria do discurso do consumo capitalista para preencher este vácuo existencial. 

 

O discurso do capital 

Para John B. Thompson (1995), o vácuo de significado existencial, ou seja, o caráter simbólico da vida, 

passa a ser construído e estruturado a partir dos meios de comunicação, anteriormente sustentado pela 

tradição.  

(...) o desenvolvimento dos meios de comunicação é, em sentido fundamental, uma 

reelaboração do caráter simbólico da vida social, uma reorganização dos meios 

pelos quais a informação e o conteúdo simbólico são produzidos e intercambiados 

no mundo social e uma reestruturação dos meios pelos quais os indivíduos se 

relacionam entre si. Se "o homem é um animal suspenso em teias de significado 

que ele mesmo teceu", como Geertz uma vez observou, então os meios de 

comunicação são rodas de fiar no mundo moderno e, ao usar estes meios, os seres 

humanos fabricam teias de significação para si mesmo. (THOMPSON, 1995,  p.35 - 

36) 

Portanto, o trecho supracitado, sustentaria então o argumento de que os meios de comunicação de 

fato exercem um papel inquestionável de tecer as significações da sociedade moderna. De modo curioso, ao 

mesmo tempo em que homem maneja este tear, encontra-se amarrado nas teias de significados que ele 

mesmo teceu, ou seja, dependente destas. 

Com base nisso, uma vez que o capitalismo apresenta-se como a principal ordem mundial da 

atualidade, em especial no ocidente, nossa cultura e nossos meios de comunicação funcionam em 

conformidade com esta ordem mundial, consequentemente, propagando os valores deste sistema. Sendo 

assim, ao continuar esta discussão, tomo como pressuposto que a mídia capitalista promove a velocidade, 

geradora de produção capitalista, seja ela demanda ou consumo. 

A partir de agora, buscamos demonstrar como este homem moderno se torna propenso a sintomas 

depressivos, à medida que busca se manter fiel aos imperativos deste discurso. Para tanto, usaremos a 
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personagem Justine, apresentada na obra cinematográfica Melancolia (2011), como representante do 

indivíduo contemporâneo, ilustrando tal argumentação.  

 

O Filme 

 O longa-metragem, dividido em duas partes, narra o fim da humanidade em face à colisão do planeta 

Melancolia com a Terra. Na primeira parte do enredo, aborda-se o casamento de Justine (Kirsten Dunst), 

organizado por sua irmã, Claire (Charlotte Gainsbourg), e financiado pelo marido dela, John (Kiefer 

Sutherland). A comemoração se mostra um grande e dispendioso espetáculo permeado por sentimentos de 

felicidade e prosperidade. No entanto, à medida que a festa avança, Justine é tomada por inseguranças e se 

dá conta do iminente fracasso da plenitude matrimonial. Assim, desenvolve sintomas de depressão, que 

serão potencializados na segunda metade do drama. Em paralelo a esses acontecimentos, surgem indícios 

da aproximação de um planeta desconhecido, “Melancolia”.  

Na segunda parte, acompanhamos as semanas seguintes ao casamento quando Justine, agora 

sozinha, é tomada pela depressão e vai ao encontro de sua irmã, que se responsabiliza pelos seus cuidados. 

O planeta Melancolia se aproxima cada vez mais e observamos os diferentes comportamentos dos 

personagens em cena mediante a tragédia que está por vir. Justine assume uma postura de conformidade 

que, de modo curioso, promove sua recuperação daquele estado depressivo. 

Observando a trama do filme sob a perspectiva do homem contemporâneo, compreende-se que se 

trata da história de um indivíduo que se vê dentro de uma estrutura social moderna e que, no entanto, passa 

a não mais se sentir parte dela, sucumbindo a um estado de deslocamento e, por conseguinte, depressão. 

Por outro lado, a narrativa se volta para uma resolução marcada pelo conformismo niilista, não havendo 

salvação para a humanidade.  

 

Justine - um exemplo do sujeito contemporâneo 

Justine, personagem principal do longa-metragem Melancolia, dirigida por Lars Von Trier, é retratada 

como uma excelente profissional de publicidade. Esta característica é confirmada na cena em que seu chefe, 

Mark, ao discursar durante o jantar da festa, destaca o bom desempenho profissional da personagem e lhe 

pede, ali mesmo, que desenvolva um slogan para uma nova campanha da firma. Para Luiz Meyer9, em seu 

artigo sobre o filme, o slogan é usado justamente para marcar o discurso do capital, sendo compreendido 

como unidade de reprodução dos imperativos capitalistas. No trecho abaixo, ele nos reafirma a percepção 

de que os meios de comunicação, nele o discurso do capital, tornam-se um projeto de existência: 

Mesmo entendendo que o que lhe é oferecido é o mundo do consumo organizado 

pelo slogan, o sujeito o adota como visão de mundo, como estruturador de sua 

percepção. (MEYER, 2013, p.242) 

Antes disto, ele já havia declarado que “assim, através do slogan o mundo é oferecido como ready-

made.” A partir daí, MEYER irá desenvolver que Justine é um sujeito que se utiliza do discurso do consumo 

(slogan) como sua prótese10, confirmando a possibilidade de analogia entre sua caracterização no filme e a 

do homem moderno.  

Luciana Chauí-Berlinck11 (2008), em seu artigo sobre a melancolia e a contemporaneidade, sugere  

que o indivíduo moderno vive em busca de corresponder às demandas deste discurso capitalista esperançoso 

                                                        
9 Luiz Meyer é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo (SBPSP).  
10 Meyer utiliza prótese para demarcar um projeto de vida existencial. 
 11Luciana Chauí-Berlinck é psicanalista, mestre em filosofia pela USP, professora de psicologia da Unimarco. 
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em alcançar a felicidade, uma vez que tal discurso representa o motivo de sua existência . Assim, as imagens 

produzidas pelo consumo (prótese na teoria de MEYER) ditam o modo como se deve viver.  

(...) as imagens criadas pela publicidade e pela propaganda são eficazes, pois 

‘inventam os desejos’, sendo signos do que a sociedade deve valorizar nos 

indivíduos (no caso contemporâneo, o sucesso, definido por critérios de 

competição, juventude, saúde e cuidados extremos com a ‘beleza’ 

corporal).(CHAUÍ-BERLINCK, 2008, p.50) 

No entanto, no decorrer do drama, Justine toma ciência desta problemática, “se dando conta que 

está vivendo uma vida que não é sua.” (MEYER, 2013), pois, afinal, as imagens-prótese12 são impostas pelo 

capitalismo e não criadas pelos próprios indivíduos. 

 

A negação do discurso capitalista e a depressão 

 No início da trama, Justine, ornamentada com toda pompa possível, atrasa-se para as comemorações 

matrimoniais, pois a limusine que a conduzia teve dificuldades em percorrer a pequena e tortuosa estrada 

até o palacete de sua irmã, onde ocorreria a festa. Desse modo, logo que chega ao local, é rapidamente 

repreendida por descumprir o script da celebração.  

 Neste momento, fica claro o caráter moderno da festividade: segmentada em etapas e seguindo um 

roteiro com horários pré-estipulados. Encontramos aí a presença da radical desarticulação entre tempo e 

espaço, havendo um espaço futuro já organizado pelo tempo presente. 

 Ainda, ao discutir sobre Aceleração e Depressão, Maria Rita Kehl aborda a maneira como a sociedade 

moderna se relaciona com o tempo, tendo em vista a pressão exercida pelo discurso capitalista. Para ela, a 

percepção atual do tempo se resume a expressão "tempo é dinheiro", implicando no dever de produção 

constante, do contrário, perdendo dinheiro - bem mais precioso na ordem capitalista.  Por consequência, 

Kehl ira relatar que os indivíduos são impelidos a usar o seu tempo de lazer da mesma forma que se usa o 

tempo de trabalho, por conseguinte, trabalha-se o tempo de descanso para aperfeiçoar sua capacidade de 

produzir prazer.  Observa-se essa relação com o tempo na comemoração de Justine ao passo que, o sucesso 

da festa depende de se cumprir o roteiro com os horários pré-estipulados de cada ação. Dá-se a isto o motivo 

da repreensão de Justine. 

 Durante o jantar, como já dito anteriormente, o chefe de Justine faz seu discurso. Nele, Mark se 

refere à personagem somente como profissional, elogiando suas características como funcionária de sua 

firma e a promovendo-a para o cargo de diretora de arte. Ademais, lhe pede para fazer um slogan para uma 

nova campanha mesmo durante a comemoração, projetando no monitor do salão uma foto publicitária. Mais 

uma vez se confirma a argumentação de KEHL sobre como o tempo de lazer e o tempo de trabalho se 

confundem entre si.  

 Em seguida, o pai de Justine se pronuncia, resumindo seu discurso a comentar como Justine estava 

feliz e como ele não gostaria de mencionar sua ex-mulher em sua fala, no entanto, acaba já o fazendo. Em 

resposta, a mãe de Justine, sua ex-mulher, se prontifica a dizer algumas palavras. O discurso dela é carregado 

de uma carga negativa e sinaliza sua completa descrença em relação à união matrimonial, principalmente a 

de sua filha. O momento em que se era previsto palavras de carinho, se transformou em uma exposição da 

desavença entre os pais de Justine.  

 É a partir desta situação e por processos psíquicos que aqui não vou comentar, que Justine toma 

ciência de que o plano de vida que pretendia seguir não vai de encontro com suas reais expectativas. Logo, 

                                                        
12 Criamos este termo para unificar a ideia de prótese com as imagens fornecidas pelos meios de comunicação, uma vez 
que estas últimas funcionam para formulação de um projeto de vida existencial. 
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ela repara estar submersa no discurso capitalista que impõe aquilo que seria necessário para se ter uma boa 

vida, em seu caso, ter uma bela festa de casamento e uma boa posição no mercado de trabalho.   

Ocorre uma fratura que coloca Justine em dissonância com sua própria imagem: 

ela percebe que não é noiva, mas personagem noiva, slogan de noiva, e esta 

percepção lhe revela o mundo de aparências que já começara a rodar em 

falso.(MEYER, 2013, p.248) 

A personagem, deste modo, vai se dando conta que está vivendo uma vida que não é sua (MEYER, 

2013) e se afasta das imagens-prótese capitalistas como discurso que a sustenta, percebendo a real 

superficialidade e artificialidade que a tentativa de alcança-las implica. Consequentemente, tem de enfrentar 

a falta de sentido potencializada pela modernidade, tema discutido anteriormente.   

Como resultado, Justine esboça sinais de tristeza. Sua irmã, Claire, a leva para conversar a sós e 

rapidamente começa a adverti-la por seu comportamento melancólico. Nota-se, mais uma vez, a imposição 

dos imperativos do discurso capitalismo, neste caso, o gozo constante e agora, no entanto, não sob a forma 

de informação vinculada pelos meios de comunicação, mas sim pelos sujeitos impregnados por este discurso. 

Além disso, Claire a recorda de que ambas haviam feito um acordo proibindo Justine de fazer qualquer cena 

esta noite. A partir disto, é possível compreender que Justine já tem um histórico de instabilidade emocional.  

Justine, mesmo frente à repreensão, passa a transgredir a estrutura horária da festa, ausentando-se 

em inúmeros momentos e tardando a regressar. Agora, seu desrespeito aos horários não são mais por um 

infortúnio, como no caso de sua chegada à festa, mas sim como uma forma de resistência face àquilo que a 

comemoração simbolizava. Como modelo disso, Justine decide tomar um banho no momento em que todos 

a aguardam para cortar o bolo, ela se deita na banheira e permanece imóvel por um longo período de tempo.  

Com o passar da festa, a personagem torna-se lenta, por vezes catatônica, mergulhada em um estado 

de perplexidade e angústia. Nota-se ainda que a maioria das pessoas presentes simplesmente ignora a 

melancolia da noiva, mesmo em momentos quando sua lentidão e apatia são evidentes. Isto pode ser 

constatado na cena em que ela, a noiva, deve jogar o buquê, como tradicionalmente ocorre nas festas de 

casamentos, mas está tão angustiada que não tem forças para fazê-lo. Contudo, mesmo expondo sua 

profunda melancolia,  continua a ser aclamada pelos convidados. Em determinado ponto da narrativa, Justine 

é incentivada por seu noivo a embebedar-separa afugentar os sintomas depressivos.  

Retomando Maria Rita Kehl em sua palestra Aceleração e Depressão, a psicanalista afirma que a 

depressão é capaz de desfazer a teia de significados e, quando isto acontece, há uma reação de repúdio por 

parte da sociedade: 

A depressão é a expressão de mal-estar que faz água e ameaça afundar a nau dos 

bem-adaptados ao século da velocidade, da euforia prêt-à-porter, da saúde, do 

exibicionismo e, como já se tornou chavão, do consumo generalizado. A depressão 

é sintoma social porque desfaz, lenta e silenciosamente, a teia de sentidos e de 

crenças que sustenta e ordena a vida social desta primeira década do século XXI. 

Por isso mesmo, os depressivos, além de se sentirem na contramão de seu tempo, 

veem sua solidão agravar-se em função do desprestígio social de sua tristeza. 

(KEHL, 2009, p.22) 

 Todavia, mesmo frente aos esforços para retirar Justine do estado depressivo, fato é que ela está 

tomada por este. Tem-se a sensação de que Justine petrificou-se no tempo. Além de destituída de uma 

prótese existencial, verifica-se uma incapacidade de produção de perspectiva, qualquer que seja, sintoma 

comum na depressão. Em outras palavras, Justine se torna inapta para fantasiar qualquer coias de seu futuro, 

o que lhe traz a sensação de estagnação temporal.  



 V FÓRUM DE PESQUISA 
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 

 

ISSN: 2237-4183 
2016 

106 

KEHL constata que esta dificuldade de simbolização também é decorrente da circunstancias 

modernas. Ela aponta, em análise do discurso Freudiano, que a atualidade, tendo como princípio o 

imperativo capitalista da velocidade, gera uma pluralidade de estímulos que sobrecarrega o sistema psíquico 

do indivíduo. A componente consciência, inserida neste sistema, é a responsável por aparar todos estes 

estímulos e devolver reações (KEHL). No entanto, seu contínuo funcionamento impede que outros 

componentes do psiquismo atuem, sendo que estes outros são responsáveis por simbolizar, encadear 

pensamentos, rememorizar, nomear os desejos, etc. É exatamente esta inatividade que impossibilita o 

sujeito de incorporar o passado, fantasiar com o que há por vir no futuro e, consequentemente, localizar-se 

no tempo. Quando KEHL menciona esta localização, ela diz respeito à capacidade do homem de sentir-se em 

um tempo que transcorre. Assim, esta incapacidade de localização temporal implica na perde do sentimento 

que a vida constitui uma história, descrita por Freud como, uma obra psíquica de sucessivas épocas da vida, 

como ocorre com a personagem Justine. 

A propósito, é possível notar que este déficit psíquico em Justine é pouco a pouco potencializado, 

permitindo que suas características sejam claramente verificadas. Em determinado momento da trama, a 

publicitária em crise retorna à casa da irmã em busca de acolhimento e cuidado. Justine, uma vez símbolo de 

beleza e prosperidade, agora mal consegue caminhar, tendo até mesmo sua fala comprometida. A irmã 

Claire, tentando animá-la, prepara sua refeição favorita, bolo de carne. Todavia, ao prová-lo não sente nada 

além  de um gosto de cinzas.  

Portanto, assim como descreve MAYER, o comportamento da personagem Justine expõe a corrosão 

de seu aparelho psíquico, à medida que não consegue rememorar e elaborar a satisfação que o bolo de carne 

sempre lhe trouxe, seu mundo interno está calcinado e é com ele que ela precisa se haver na rememoração 

que a irmã lhe propõe (MEYER, 2013). 

Portanto, a partir desse breve estudo, procuramos retomar a discussão sobre o homem moderno, 

que encontra-se inserido no atual cenário histórico-social. Para tanto, partimos principalmente de reflexões 

oferecidas por GIDENS e LYOTARD, além de KEHL. A fim de ilustrar nossa argumentação, fizemos uso do 

drama vivido pela personagem Justine, peça principal do filme Melancolia, dirigido por Lars von Trier. No 

longa-metragem, Justine entra em um processo de profunda melancolia, justificado  pelo fato de ter tomado 

consciência do discurso do capital como sua prótese de vida. Através de seu afastamento deste, Justine tem 

de enfrente sua próprias convicções e desejos. Esta personagem verdadeiramente representa o homem 

moderno e seu drama real, ao integrar o quadro da sociedade moderna, cujos indivíduos se voltam para o 

discurso capitalista, propiciando o aparecimento de sintomas depressivos.  

Encontramos dessa forma, meios de estabelecer um paralelo entre esta condição de perda da 

narrativa psíquica e a da perda da própria tradição como defende GIDDENS (1991;1992), ou pela 

decomposição das grandes narrativa, como acerta LYOTARD (apud GIDDENS, 1991). Como consequência, tal 

paralelo confirma como Justine ilustra bem o quadro contemporâneo, tanto pela perspectiva sociológica 

como psicanalítica e acaba por reafirmar todos os argumentos apresentados.  

Concluindo, vemos ter sustentado a ideia de que o homem contemporâneo sofre por viver em uma 

sociedade moderna radicalizada, cheia de angústias e aflições, que o afasta da tradição. Neste cenário é 

submetido ao discurso do capital veiculado pelos meios de comunicação, sendo a tentativa incessante de 

corresponder aos imperativos deste, propenso a sintomas da depressão.  
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A VIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE CELEBRIDADES EM CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS: ESTUDO E 

APLICAÇÃO DE NEUROMARKETING COM A UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA EYE TRACKER 

 

 Aluno: Gabriel Pasiã Hernandes 

 Orientadora: Profa. Ms. Vanessa Aparecida Franco Molina 

 

Resumo               

O trabalho em questão é um estudo ainda em andamento que busca analisar o impacto da utilização de 

celebridades em anúncios de perfumes femininos importados, uma vez que o endosso de marcas e produtos 

do segmento em questão faz uso constante dessa ferramenta. Segundo Kotler (2012), grupos de referências 

se tratam de indivíduos que exercem influência no comportamento de um cidadão, seja no despertar da 

necessidade de validação social, até na influência de aspectos pessoais relacionadas a auto-imagem e estilo 

de vida. Compostos por atrizes e modelos consideradas do mais alto padrão de beleza, anúncios correm o 

risco de desviar seu foco principal - o produto e a marca -para uma personalidade que apenas cumpre seu 

papel em participar da campanha e tornar o produto mais desejável. Desta forma, a pesquisa pretende 

analisar o foco principal de consumidoras de perfumes quando impactadas por um anúncio. Para a execução 

e elaboração do teste, o pesquisador foi autorizado pelo Prof. Dr. Paulo Sérgio Boggio, da faculdade de 

Psicologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a utilizar, sob supervisão especializada, o equipamento 

eye tracker,localizado no Laboratório de Neurociência da Universidade. 

Palavras-chave: Neuromarketing; Eye tracker;Celebridades; Marketing; Perfumes. 

 

INTRODUÇÃO             

O consumidor encontra-se rodeado de informações que chegam até ele de maneira sistematizada e 

compulsiva a todo momento, seja por meio de comerciais transmitidos na televisão, anúncios impressos em 

revistas e jornais, propagandas veiculadas em rádio, outdoors, vitrines e inúmeras outras maneiras que as 

marcas de modo geral encontram de disparar suas campanhas para o mundo na tentativa de criar um vínculo 

duradouro com o maior número de pessoas possível.  Segundo Lindstrom, em seu livro A lógica do consumo, 

o excesso de propagandas prejudica o cérebro na fixação de tantas informações 

Como é possível esperar que nos lembremos de alguma parte do volume 

infinito de publicidade a que somos expostos diariamente? O que determina 

qual informação chega até a nossa consciência, e o que vai parar no depósito 

de lixo industrial do nosso cérebro, cheio de anúncios de fraldas esquecidos 

na mesma hora e de outras situações de consumo igualmente pouco 

memoráveis?(LINDSTROM, 2009,p. 11) 

Na busca incessante pela fidelização de seus clientes, as grandes marcas precisam desenvolver, de 

forma criativa e inusitada, meios para reterem a atenção e se associarem intimamente com seu público. Para 

que isso ocorra é necessária a utilização de estratégias que vinculem experiências empíricas do cliente à 

marca, de maneira que uma propaganda veiculada em qualquer um dos diversos meios de comunicação 

possa desencadear uma série de memórias vivenciadas pelo indivíduo, resultando assim,em uma ligação 

emocional com o consumidor. Porém, é de extrema importância que as memórias despertadas pela 

propaganda veiculada, sejam positivas. Uma vez que o consumidor seja estimulado a reviver boas 

lembranças, tais memórias serão associadas ao produto, e consequentemente a marca em questão, porém, 

se os resultados desses estímulos forem negativos, eles serão associados ao produto e à marca. 

Para sobreviver no mercado, toda marca necessita investir assiduamente em soluções de branding. 

Conforme Kotler,branding significa 

http://lattes.cnpq.br/9069749427409855
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[...]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, pp. 269-270). 

De acordo com a definição apresentada, todo produto desenvolvido por uma empresa deve carregar 

consigo as características desta, de forma que além de ser um objeto que desperte o desejo do consumidor, 

mostre a essência da marca. Portanto,o produto deve possuir diferenciais, como preço, embalagem, nome, 

história, meios de promoção e imagem, que o destaquem dos demais enquanto tangibiliza a identidade da 

marca (KAPFERER, 2003). 

Na tentativa de colocar em prática as ações de branding e tangibilizar a marca, torna-se cada vez 

mais comum o uso de pessoas famosas como meio de representação.Em uma pesquisa realizada pela 

professora de marketing Ana Rumschiskyda BusinessSchool IE, a utilização de celebridades tem relação direta 

com o investimento que é feito sobre elas, uma vez que aumenta a percepção de preço do consumidor em 

20%. Sua pesquisa foi realizada com 513 voluntários entre 18 a 25 anos e após a realização dos estudos, 

Rumschisky pôde afirmar que um personagem famoso inserido em uma peça publicitária pode melhorar a 

comunicação entre as marcas se escolhido de forma cuidadosa. A personalidade deve transmitir a 

credibilidade e confiabilidade que a marca deseja, por isso, na hora da triagem, é imprescindível que seja 

levada em consideração a sua imagem e o seu índice de aceitação perante os consumidores (KNOWLEDGE 

AT WHARTON, 2014, online). 

Porém, além de um criterioso processo de seleção, existe outra possibilidade para medir ou até 

mesmo prever o sucesso da inserção de uma celebridade em um anúncio e muitos outros aspectos de 

planejamento e esta ferramenta é conhecida como Neuromarketing, que para Christopher Madan é  

[...]uma área emergente que conecta estudos interdisciplinares da psicologia 

e neurociência com economia. Tem como objetivo estudar como o cérebro 

é fisiologicamente afetado por propagandas e estratégias de marketing 

(MADAN, 2010, p. 34). 

Assim sendo, pode ser visto como uma ciência interdisciplinar que tem como finalidade agregar 

valores de marketing das empresas. Envolve a Psicologia, no estudo comportamental do consumidor, a 

neurociência para entender o processo neurológico e a economia, para auxiliar na obtenção de lucro e a 

realização de investimentos mais assertivos para os investidores.  

Ele surge como uma ferramenta nunca antes utilizada, com a finalidade de diminuir o nível de 

fracassos no lançamento de produtos no mercado. A alternativa possui o potencial de se tornar a principal 

ferramenta na elaboração de relatórios que visam compreender o comportamento do consumidor 

(LINDSTROM, 2010). 

Contudo, a utilização de uma ferramenta que trabalhe em conjunto com o cérebro humano, sem 

dúvidas, é passível de levantar um questionamento de questões éticas. Foi o que fez a CommercialAllert, 

responsável por denunciar práticas ilegais e abusivas. A organização localizada nos Estados Unidos, opôs-se 

ao Neuromarketing quando apresentou ao Congresso Americano, uma petição para erradicar a utilização 

dessa nova área de estudos de marketing. Em seu website, a organização levanta três problemas em 

potencial encontrados nessa nova prática dos profissionais da propaganda 

Vemos três grandes problemas potenciais com o neuromarketing: (1) o 

aumento da incidência de doenças relacionadas com a comercialização e o 
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consumo; (2) mais eficácia na propaganda política; e, (3) maior promoção de 

valores degradáveis (COMERCIALALERT, 2014, online – tradução nossa). 

Os fatores citados pela organização são possíveis causas da utilização inadequada do 

Neuromarketing, e ainda segundo Lindstrom,caso seja apropriado de maneira equivocada e prevendo 

benefícios próprios, essa ferramenta pode ser nociva ao consumidor. Ele afirma que seu emprego adequado, 

poderá trazer inúmeros benefícios na hora da tomada de decisões mercadológicas incluindo os próprios 

consumidores, uma vez que a realização de pesquisas que melhor entendam seus perfis de compra, 

resultarão em produtos cada vez mais úteis e específicos em satisfazer suas necessidades e desejos. 

(LINDSTROM, 2009) 

Como meio de desvendar a mente do consumidor, o Neuromarketing utiliza uma série de 

equipamentos para mensuração e análise das respostas automáticas do corpo e cérebro humano. De 

maneira simples e didática, o consultor, palestrante e professor da FGV Management, Marcelo Peruzzo 

(2013), explica sobre esses equipamentos em seu livro "As três mentes do Neuromarketing".Entre as 

tecnologias utilizadas pelo Neuromarketing, estão: a- atividade eletrodermal (EDA): mede o processo de 

excitação pela condutância da pele; b- imagem por ressonância magnética funcional (IRMf): captura e 

monitora imagens de alta resolução das atividades cerebrais; c-face reading: mensura as microexpressões 

reveladas na face do consumidor; d- perfis salivares: coleta da saliva e análise dos hormônios presentes nela; 

e por fim e-eye tracker, que analisa a visão do consumidor enquanto exposto a uma propaganda. 

A última tecnologia - o eye tracker - será utilizada no método de pesquisa deste trabalho, pois entre 

todas as que foram citadas, é a única que se encontra ao alcance para a realização do projeto. Por isso, 

receberá maior visibilidade em suas especificações. 

Ainda utilizando o livro de Peruzzo para explicar a ferramenta, "O eyetracking é uma tecnologia de 

monitoramento ocular utilizada em pesquisas de neuromarketing[...]" (2013). Se trata de uma maneira não 

invasiva de mensuração fisiológica e pode ser divido entre dois tipos: a - eye tracker de mesa: permite uma 

mensuração mais aprimorada e não ocorre contato direto com o entrevistado, a não ser pela estrutura de 

apoio para o rosto. São utilizados computadores e monitores para acompanhamento dos dados no decorrer 

dos testes. b - eye tracker de óculos: utilizado para realização de pesquisas em movimento, como por 

exemplo, em pontos de venda. 

Sendo assim, este projeto utilizará do primeiro tipo apresentado, o eye tracker de mesa. Poderá ser 

extraído dos testes os seguintes resultado gráficos: a- heatmap: demonstra as áreas com mais visualizações; 

b- opacidade: é a mesma análise utilizada do heatmap,porém é mostrada em negativo; c- gaze plot: mostra 

todos os movimentos realizados pelo olho desde o início; d- cluster: área específica com maior número de 

visualizações, em que é mostrado o percentual de pessoas que fixaram o olhar naquele ponto. 

Dentro das imagens, são criadas áreas de interesse que sinalizam para o software eyetracking os 

pontos mais importantes de uma imagem a serem julgados por quem estiver manuseando o equipamento, 

podendo ser extraídas as seguintes informações: a- tempo de primeira fixação; b- percentual de pessoas que 

fixaram; c- duração da fixação; d- quantidades de vezes que o voluntário fixou determinada área de interesse. 

Como exemplo, um anúncio de perfume que em sua composição possui dois modelos se beijando ao fundo, 

logo a frente, um logo e um frasco do perfume. Neste caso, seriam criadas, hipoteticamente, várias áreas de 

interesse (beijo, frasco e logo) e dessas principais áreas, sinalizadas pelo pesquisador, é possível a extração 

das quatro informações mostradas acima baseada em cada ponto especificado. 

 

JUSTIFICATIVA 

Este estudo tem sua relevância pois pretende investigar a seguinte questão problema: 
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"A utilização de celebridades em anúncios de perfumes pode prejudicar a visibilidade da marca e do 

produto?".  

 

OBJETIVOS            

 Tem-se como objetivo geral, verificar se a inserção de pessoas famosas em anúncios realmente atrai 

mais a atenção da consumidora de perfumes do que propriamente o produto e marca anunciados. Tendo 

como objetivos específicos: 

 

1. Verificar o primeiro foco de atenção nos anúncios em um espaço temporal predeterminado; 

2. Verificar as áreas de interesse com maior taxa de fixação; 

3. Verificar a existência de um padrão na fixação dos elementos do anúncio (frasco, celebridade ou 

marca); 

4. Verificar a influência fisiológica da celebridade na percepção do anúncio (dilatação de pupila); 

5. Verificar a existência de possível correlação entre a medida fisiológica e o impacto emocional 

comportamental dos voluntários; 

6. Verificar o perfil socioeconômico e hábitos de consumo dos voluntários; 

7. Verificar o top of mind de marcas de perfume dos voluntários; 

 

METODOLOGIA 

Este estudo ainda está em andamento e para tanto será realizado um teste com a aplicação do eye 

tracker, além de uma entrevista individual qualitativa com 20 voluntárias, todas das classes A e B, 18-25 anos, 

consumidoras de perfumes importados. 

O teste será realizado através da avaliação de 18 anúncios de perfumes importados, selecionados de 

acordo com diferentes padrões de diagramação. Os voluntários serão expostos aos anúncios enquanto 

submetidos à coleta de dados implícitos no aparelho. Antes da realização do teste serão aplicados dois blocos 

de perguntas relacionados aos hábitos de consumo e a lembrança de marca com a finalidade de evitar que o 

teste influencie nas respostas. Serão utilizadas perguntas de outros segmentos para mascarar o real assunto 

da pesquisa.Após a realização do teste será aplicada uma entrevista que terá como finalidade: contrastar os 

dados extraídos no teste e na conversa (implícitos e explícitos); conhecer o perfil das entrevistadas everificar 

se o produto e a marca foram divulgados de maneira eficaz nos anúncios escolhidos. Com a exceção de dois 

blocos de perguntas que serão aplicados antes do teste com a intenção de mascara. 

 

TIPO DE PESQUISA 

Este trabalho é de caráter exploratório, logo que nenhuma pesquisa foi encontrada com a proposta 

da utilização do equipamento eye tracker na solução da questão problema aqui apresentada. 

 

MÉTODO DE PESQUISA 

Por se tratar de um problema que demandará uma análise detalhada dos resultados obtidos pelos 

testes realizados no equipamento eye tracker, para melhor interpretação dos dados será utilizado o método 

de pesquisa qualitativa na entrevista a ser realizada após a aplicação do teste, visando maior qualidade e 

profundidade de respostas. 

 

AMBIENTE E AMOSTRA DA PESQUISA 

Os resultados obtidos demandarão análises em profundidade diante dos vários aspectos mensurados 

na utilização do aparelho, assim como a análise das entrevistas. Logo, a pesquisa será desenvolvida com uma 
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amostra inicial de 20 voluntárias, todos eles perfazendo público-alvo dos anúncios que serão testados 

(Mulheres entre 18 e 25 anos; Classe social A ou B) e consumidoras de perfumes importados. 

Para efeito de obter maior qualidade de resposta e análise dos dados, o número reduzido de 

voluntárias desempenhará um papel crucial na pesquisa, uma vez que todos os detalhes deverão ser 

analisados. 

A princípio, para seleção das voluntárias a participarem do projeto de pesquisa, o pesquisador 

buscará por alunas da Universidade Presbiteriana Mackenzie interessadas em contribuir na coleta de dados 

voluntariamente. 

 

COLETA E INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 O teste demanda atenção individual, pois todos serão gravados e posteriormente transcritos pelo 

pesquisador. Logo em seguida, será aplicado um roteiro de entrevista qualitativa,de forma a reforçar e obter 

mais respostas sobre a pesquisa. 

Para a execução e elaboração do teste, o pesquisador foi autorizado pelo Prof. Dr. Paulo Sérgio 

Boggio, da faculdade de Psicologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a utilizar, sob supervisão 

especializada, o equipamento eye tracker,localizado no Laboratório de Neurociência da Universidade. 

 

ANÁLISE DE DADOS 

Os dados a serem extraídos dos testes realizado no eye tracker, serão analisados, interpretados e 

tabulados, assim como as entrevistas, que serão gravadas e posteriormente transcritas pelo pesquisador. 

Após a análise dos dados provenientes do teste e das entrevistas, será elaborado um relatório de conclusão 

em conjunto com as teorias de autores das áreas de Marketing e Neuromarketing que serão melhor 

estudados no decorrer do trabalho. 

 

RESULTADOS            

Como este ainda é um estudo em andamento, na atual data foi possível somente estabelecer quais 

seriam as imagens analisadas e o roteiro de entrevistas que será futuramente aplicado.  Desta forma, o 

teste com o eye tracker, ainda a ser aplicado, conta com uma análise de 18 anúncios de perfumes 

importados,por parte das 20 voluntárias, com dois padrões de diagramação: a – Inseridos: em que o frasco 

de perfume se encontra em contato ou próximo a personalidade; b – Isolados: em que o frasco de perfume 

se encontra distante da personalidade. O roteiro qualitativo a ser aplicado comas voluntárias conta com 47 

perguntas divididas em oito blocos estruturados na seguinte ordem: a- Hábitos de consumo de 

perfume(aplicado antes do teste) ; b- Perfumes e suas marcas(aplicado antes do teste) ; c- Perfil do 

entrevistado ; d- Hábitos de mídia ; e- Exposição aos anúncios ; f- Celebridades ; g- Sobre o teste: todo os 

anúncios (respostas rápidas); h- Sobre o teste: anúncios específicos (respostas específicas). 
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Exemplos de anúncios que serão analisados no teste: 

     

Figuta 1: Anúncio Inserido - J’adore (Dior) 

Fonte:  Revista Vogue Nº435 - Novembro 2014 

  

 

    

Figura 2: Anúncio Isolado – J’adore (Dior) 

Fonte:Glamour Nº26 - Maio 2014 
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Segue de forma detalhada, o roteiro de perguntas que será realizado junto às voluntárias: 

 Bloco 1: Perfil da Entrevistada 

1. Nome: 

2. Idade: 

3. Escolaridade: 

Ensino Médio completo 

Ensino Superior Incompleto 

Ensino Superior Completo 

Pós-Graduação 

4. Profissão / Ocupação: 

5. Região em que mora 

Região Norte. Bairro: 

Região Sul.  Bairro: 

Região Leste.  Bairro: 

Região Oeste. Bairro: 

Centro.  Bairro: 

6. Classe Social: Critério Brasil 2014  

Classe A 

Classe B 

 Bloco 2 - Hábitos de Mídia 

7. Qual o principal meio de comunicação que utiliza? 

8. Qual a importância dos meios de comunicação no seu dia a dia? 

9. Qual os principais meios e veículos que você busca informação sobre marcas e produtos? 

 

 Bloco 3: Sobre a exposição a anúncios 

10. Costuma prestar atenção em anúncios de TV? Descreva um que se lembra; 

11. Costuma prestar atenção em anúncios de mídia impressa? Descreva um que se lembra; 

12. Costuma prestar atenção em anúncios online? Descreva um que se lembra; 

13. Qual era a Marca? 

14. Qual era o Produto? 

15. Qual o principal aspecto do anúncio prende sua atenção? 

16. Com relação às seguintes afirmações você: 

 

 

 

 

o  

o  

o  

o  

o  

 

o O produto é o que mais me chama a atenção em um anúncio; 

o A marca é o que mais me chama a atenção em um anúncio; 

DISCORDO TOTALMENTE 

DISCORDO EM PARTES 

DISCORDO 

NEM CONCORDO NEM DISCORDO 

CONCORDO 

CONCORDO EM PARTES 

CONCORDO TOTALMENTE 
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o A celebridade é o que mais me chama a atenção em um anúncio; 

o O(A) modelo é o que mais me chama a atenção em um anúncio; 

 

17. Acredita que o anúncio te influencia na compra de um produto? Porque? Qual foi o produto/serviço 

em que aconteceu isso? 

 

 Bloco 4: Sobre celebridades 

18. Cite o nome da primeira celebridade que vem em sua mente; 

19. Cite o primeiro anúncio veiculado que contenha uma celebridade que pensar; 

20. Onde o anúncio foi veiculado? 

21. Qual era a marca? 

22. Qual era o produto? 

23. O que mais te atraiu no anúncio? Porque? 

24. Você acredita que utilizar celebridades em um anúncio funciona?  

25. Acredita que a utilização de celebridades seja um fator positivo e que gere bons resultados para a 

marca? Por quê? (Gera boa visibilidade, chama mais atenção, depende da celebridade, indiferente) 

 

 Bloco 5: Sobre hábitos de consumo de Perfume (APLICADO ANTES DO TESTE) 

 

Categoria de Vestuário 

26. Top of Mind de marcas de Roupa: 

27. Qual o principal local onde realiza compra de roupas? (Shopping, lojas de ruas, outros países, 

outros...). 

28. Cite as principais lojas onde compra roupas: 

 

Categoria de Perfumes 

29. Top of Mind de marcas de Perfume: 

30. Qual o principal local onde realiza compra de perfumes? (Shopping, lojas de ruas, outros países, 

outros...); 

31. Cite as principais lojas onde compra perfumes: 

 

Categoria de Alimentos 

32. Top of Mind de marcas de alimentos: 

33. Qual o principal local onde realiza compra de alimentos? (Shopping, lojas de ruas, outros países, 

outros...); 

34. Cite as principais lojas onde compra alimentos: 

 

 Bloco 6: Sobre perfumes e suas marcas(APLICADO ANTES DO TESTE) 

Categoria de Vestuário: 

35. Cite sua(s) marca(s) de roupa(s) preferida(s) 

36. Utiliza alguma dessas marcas com mais frequência? Qual? Por quê? 

37. Além da estética, existe algum outro fator que te fez escolher essa marca? (Qualidade, conforto, 

preço) 
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38. Se lembra de algum anúncio dessa marca/produto? Qual? Onde foi veiculado? Existia alguma 

celebridade no anúncio? 

SE SIM: 

39. Acredita que a utilização da celebridade no anúncio te influenciou de alguma maneira a adquirir 

produtos dessa marca? 

 

Categoria de Perfumes: 

40. Cite sua(s) marca(s) de perfume(s) preferida(s) 

41. Utiliza alguma dessas marcas com mais frequência? Qual? Por quê? 

42. Qual o perfume que utiliza com mais frequência? 

43. Além do aroma, existe algum outro fator que te fez escolher esse produto? (Frasco; marca; anúncio) 

44. Se lembra de algum anúncio dessa marca/produto? Qual? Onde foi veiculado? Existia alguma 

celebridade no anúncio? 

SE SIM: 

45. Acredita que a utilização da celebridade no anúncio te influenciou de alguma maneira a adquirir o 

produto? 

 

Categoria de Alimentos: 

46. Cite sua(s) marca(s) de alimento(s) preferida(s) 

47. Consome alguma dessas marcas com mais frequência? Qual? Por quê? 

48. Quais produtos utiliza com mais frequência? 

49. Além do sabor, existe algum outro fator que te fez escolher esse produto? (Saúde, quantidade de 

calorias) 

50. Se lembra de algum anúncio dessa marca/produto? Qual? Onde foi veiculado? Existia alguma 

celebridade no anúncio? 

SE SIM: 

51. Acredita que a utilização da celebridade no anúncio te influenciou de alguma maneira a adquirir o 

produto? 

 

Perguntas sobre o teste: 

 

 Bloco 7: Sobre o teste: todos os anúncios 

52. Dos anúncios mostrados, qual/quais se lembra? De qual/quais mais gostou? Qual compraria? Porque? 

53. Qual a(s) Marca(s)?  

54. Qual o(s) Produto(s)?  

55. Quem é a pessoa que estava no(s) anúncio(s)? 

56. Conhecia a(s) celebridade(s)? Qual/Quais?  

57. Conhecia algum dos perfumes? Qual? Usa ou já usou algum deles? 

 

 Bloco 8: Sobre o teste: específicas de cada anúncio 

58. O que mais te chamou a atenção nesse anúncio? 

59. Conhece a celebridade? Quem é? O que acha sobre ela? 

60. Acredita que a celebridade combina com a marca/produto? Porque? 

61. Algo te incomoda no anúncio? O quê? Porque? 

62. O que você gosta no anúncio? Porque? 
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63. De acordo com a escala a baixo, qual seu nível de interesse pelo produto? 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como mencionado anteriormente, o projeto não possui resultados até o momento, pois a coleta de 

dados se iniciará no mês de setembro de 2015. Até o dia da possível apresentação, uma considerável 

quantidade de dados estará disponível para análise e divulgação. 
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QUESTIONAMENTOS PARA UM SISTEMA DE PODER: PERMANÊNCIAS E CONTINUIDADES 

 

Aluno: Guilherme Franco Pinto 

Orientadora: Prof.ª Drª. Rosana Schwartz 

 

Resumo 

Este ensaio visa discutir estereótipos e preconceitos permanentes inseridos na sociedade atual. Refletir a 

partir do clipe musical da banda Arcade Fire: “We Exist”, polêmicas acerca do ator/personagem que 

participou do clipe e o contexto social em que ele está inserido. Debater questões de gênero, relações de 

poder e a continuidade de comportamentos preconceituosos construídos pelo processo civilizatório de cada 

sociedade. 

Palavras-chave: preconceito; estereótipo; filosofia; Arcade Fire; música. 

  

INTRODUÇÃO 

Por que somos preconceituosos? Nunca nos perguntamos qual o sentido em ter esse 

comportamento. Impostos culturalmente dentro das relações de poder e seguimos o fluxo. Quando crianças 

não há questionamentos, apenas aceitamos relações de gênero criados e recriados durante a história de cada 

sociedade, grupo ou indivíduos. Acabamos por entrar no cruel sistema de divisão sexual, do menino tem que 

ser isso e a menina tem que ser aquilo. Não há espaço nem tempo para derivar, o ciclo da escravidão de 

estereótipos permanente na vida cotidiana. É muito forte e cômodo não questionar e manter o poder, do 

que tentar transformar-se e entender a realidade de outro.  

 

Poder 

Acredito que o ser humano, por meio de seu comportamento cotidiano revela processos 

colonizadores e impositores. Tem a sina de viver para – e por - adquirir poder, inserir no social e manter 

estruturas construídas no passado/presente. Podemos observar a todo instante como vivemos em função da 

relação de superioridade. Invariavelmente queremos a melhor qualidade de vida, melhores produtos, melhor 

reputação, ser desejável e sensual, para podermos mostrar que somos superiores e adaptados ao sistema. 

Por meio do contexto midiático social em que vivemos, a hipermodernidade, entre açougues de beleza e 

caçadores de prazer, questiona-se dois  

problemas: poder ser “quem quiser” e estar perto de todos mas longe ao mesmo tempo. Com isso, o 

superficialismo, o efêmero, a liquidez da modernidade, e o controle da realidade acabam se inserindo cada 

vez mais em meio à nossa vivência. 

O ser humano hipermoderno perdeu a capacidade do toque e do relacionamento social do passado. 

A cada dia transformamos nossas sociabilidades. O antissocial e neurótico se concretiza, a maioria das 

pessoas, segundo o professor David Schlesinger, consegue se concentrar em um mesmo assunto por no 

máximo 45 minutos a uma hora. Queremos tudo para agora e do jeito osmótico que nos é imposto pela 

grande massa técno-comunicativa. Cada vez mais nos inserimos num sistema de existência linear, constante 

e subjugado, mesmo vivendo em um mundo de hiperlinks. 

A maior parte da população não quer um relacionamento sério ou um contato emocional, são 

carentes, mas carentes de uma lógica. “O amor líquido visava junto à modernidade líquida.” (BAUMAN). A 

tecnologia e o contexto midiático e comportamental imposto a nós por nós mesmos nos coloca facilmente 

manipulados e sem a criação de uma opinião subjetiva. Será que voltamos para o status anterior do ciclo de 

alienação? Estamos no Planeta Terra há mais ou menos 500 mil anos e não conseguimos viver em um 

ambiente harmônico e de igualdade, insistimos na vivência em meio a guerras e lutas por controle, sempre 
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há uma classe dominante. Será o “Homem o lobo do Homem”, como Hobbes afirmou no longínquo século 

XVII? (Estar em um ambiente de justiça e equidade emocional são argumentos muito fracos para a conjuntura 

humana atual.) “Aquietar-se” em uma isonomia social é uma utopia para os habitantes desse planeta. É 

necessário nos reconhecer como sujeitos dotados de políticos e assim interferir e inferir no meio no qual 

estamos supostamente presentes. 

“Dependentes emocionais somos todos nós, homens e mulheres, quer nas relações amorosas, quer 

nas relações de amizade.” (SAFFIOTI, 1999, p.1) 

O ser humano precisa entender a sua complexidade e usar a individualidade para seu crescimento e 

transformar padrões preconceituosos estabelecidos pelo tempo. Se padrões foram construídos, eles podem 

ser desconstruídos. Dessa forma, complementar, feminino e masculino podem ser modificados. 

 

Questionar e desconstruir 

Com a imposição do comportamento social de que é necessário “ser isso ou aquilo”, acabamos sem 

o trabalho emocional e afetivo, crescemos e nos tornamos fracos para conviver na sociedade, uma auto 

cilada desse sistema de construção de autoridade. É necessário ensinar a questionar e não simplesmente 

aceitar padrões tradicionais que foram criados na e pela história, portanto passíveis de transformação. 

Questiona-se um relacionamento tradicional. Ser gay ou transexual é “estranho” e “pecado”? É necessário 

desconstruir o entendimento do fixo, e não somente na visão de um, mas sim a conduta e visão do máximo 

possível de pessoas, um transexual pode não ter nascido mulher, mas pode se tornar mulher e, acima disso, 

entender que o fato de haver tido a Redesignação Sexual não diminui em nada o fato de ser humano. 

“Ninguém nasce mulher, torna-se mulher.” (BEAUVOIR, 1949) 

O sistema de dominação tirou o direito de escolha de animais escravizando-os e inserindo-os no 

processo da indústria da carne e fizemos isso com nós mesmos, com relações que não são um 

compartilhamento de sentimentos e vitórias, mas sim uma relação de dono e produto. Impomos e sofremos 

com padrões. Vivemos na cultura do “não pode ter cabelo colorido”, “não pode ter tatuagem”, “não pode 

aquilo, não pode isso” e, assim, nos tornamos mais controláveis, organizáveis e disciplinados. 

Vivemos em meio a um turbilhão de afazeres e esquecemos de tentar sentir a poesia que existe no 

cotidiano em que estamos. Quando surge um problema, o que fazemos é tentar resolvê-lo da forma mais 

prática e rápida. Encarar o público LGBTT como um desvio e assim ignorar o fato de que eles são pessoas 

comuns, e que também existem, é mais ou menos como as mulheres eram colocadas, antigamente, em 

hospitais psiquiátricos com tratamento de choque por suas ideias “revolucionárias”. 

Precisamos do diálogo! Sair do pensamento de senso comum e de coisas que como “futebol e religião 

não se discutem”, tudo é discutível; é necessário haver uma desconstrução de paradigmas e, antes disso, a 

aceitação dessa desconstrução. Muitos pais não aceitam a homossexualidade, e mais difícil ainda é a 

transexualidade, não devemos virar as costas e deixar o indivíduo perdido em meio ao caos. Já é complexo o 

processo de autodescoberta quando somos diferentes do que é visto como comum, e sem o apoio das 

pessoas mais próximas o caminho torna-se ainda mais árduo. 

O próprio movimento LGBTT é muito desunido, muitas vezes não há a aceitação de transexuais, o 

“gay afeminado” é visto como inferior e assim menosprezado pelo outro que sente-se superior pelo simples 

fato de trazer mais traços masculinos do que um perfil feminino; mas quem luta e até muitas vezes sofre o 

preconceito direto e descarado é este “afeminado”, que encara deboches e outros tipos de escrachos 

diariamente para trazer benefícios a toda comunidade LGBTT. 

Arcade Fire x Lara Jane Grace 

Uma das grandes discussões em torno do clipe “We Exist” - que foi questionada primeiramente pela 

cantora Lara Jane Grace - é o uso de um ator que não é trans, Andrew Garfield, para um papel que 
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supostamente deveria ser de algum ator transexual. Ela critica que o clip é chamado “We Exist” e ela não vê, 

literalmente, sinais dessa existência representada; em sua opinião, deveria chamar-se “Eles existem” ao invés 

do título usado. Já o vocalista da banda Arcade Fire defende que, para um jovem gay jamaicano, ver o ator 

que interpretou o homem-aranha nos filmes se travestindo é muito poderoso e, com a internet, isso torna-

se de fácil acesso a todos. Já Lara ainda diz que na cidade aonde estão (Kingston) tem comida e tolerância, 

ao contrário da Jamaica, então lá eles não têm facilidade de acesso a materiais como esse e ainda se pergunta 

o porquê da personagem chorar enquanto corta o cabelo para depois colocar uma peruca loira. 

Questionamentos como esse são necessários para entender o porquê de tal questão. É muito injusto, 

sem a visão do artista, impor algum significado para determinada situação e tirar conclusões imaturas acerca 

de determinada intertextualidade simbólica. 

 

Crítica do clip 

Apesar de toda a discussão acerca de qual público o clipe atingiria, não houve o questionamento para 

esse público e, além disso, é necessário a ajuda social para quem está em estado de sofrimento. Não 

podemos negar que a interpretação de Andrew Garfield está convincente, mas poderia ter feito um processo 

mais aprofundado da personagem do clipe, entretanto, o ator conseguiu trazer - dialogando com a letra da 

música - a ingenuidade com que nossa protagonista se encontra: a solidão e as dúvidas em meio a um mundo 

de possibilidades, a vontade de exteriorizar seu sofrimento por meio de uma dança cotidiana, mas expressiva 

e irônica. Como uma figura da vida real, que se perde em meio a tantas dúvidas, com a não aceitação da 

família, ele(a) sai em busca de uma compreensão com alguém exterior; em meio a um processo de irrupção, 

vemos nossa heroína desvaecer por conta da agressão e transfobia e ressurgir em um suposto paraíso 

metafórico com homens de roupas curtas e barba dançando. Em seguida, como que ao sair do purgatório, 

entra pelo corredor do show da própria banda Arcade Fire e sobe ao palco com a máscara rosa ao redor dos 

olhos, como que em um processo de coroação, e dança em frente a milhares de pessoas, como que após 

tudo isso, um período de glória a estivesse esperando. 

Um ponto em que podemos dialogar com religião é no verso: “Not the first betrayed by a kiss”, onde 

há uma clara referência à Judas e seu beijo em Jesus. A letra da música desenrola-se acerca de um tratamento 

do suposto pai da personagem, a “traição” de seu genitor em virar as costas e começar a tratá-lo de maneira 

diferente, denotando assim um reflexo da realidade, pois em muitos casos, após se abrir com a família, o 

LGBTT é expulso e não aceito mais no meio comum e na comunhão familiar, são crucificador por algo que 

não é opção e sim uma imposição, talvez natural ou comportamental, mas não escolha, algo que não 

conseguimos aceitar e somente julgar. 

Para transformar é preciso desconstruir, pois como já diziam os dadaístas, é por meio da destruição 

que conseguimos algo novo, e cada vez mais se vê necessária a evaporação de preconceitos sólidos e a 

construção do argumento de que, como algumas campanhas de publicidade exploram, ser diferente é ser 

normal. 

Em sua entrevista ao Advocate.com, Win Butler, da banda Arcade Fire, disse que foi até a Jamaica e 

que, para eles, uma conversa com os pais sobre o assunto acaba trazendo um núcleo emocional. Mas 

repensando, é meio utópico que em um país onde se tem uma cultura antigay, um gay falando a seu pai 

sobre aceitação será realmente bem quisto. 

Outro ponto de discussão na entrevista é a comparação do uso de Andrew Garfield com o de atores 

brancos com a pele pintada para representar negros na Hollywood antiga. A defesa é de que, quando eles 

ligaram para o ator, ele demonstrou muita paixão e exatamente por isso foi escolhido. 

Podemos também questionar as manchetes com que os veículos de comunicação colocaram a 

manchete: 
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“Andrew Garfield does drag in the Arcade Fire video for ‘We Exist’” (Andrew Garfield fez uma drag no 

novo video de Arcade Fire), escreveu The Huffington Post. 

“Andrew Garfield plays trans woman in new video”, (Andrew Garfield interpreta uma mulher trans 

em novo video), escreveu The Independent. 

Com isso podemos ver como a sociedade não tem conhecimento dos conceitos de gênero, muitos, 

além de não aceitar, acham estranho um transexual, travesti ou drag queen por inúmeros motivos, como o 

preconceito e a luta contra a inserção de pessoas LGBTT’s na sociedade ou o kit gay nas escolas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Chegar a uma conclusão de como definir e acabar com essa disputa de egos é muito complicado e é 

algo que leva tempo. O processo de desconstrução de preconceitos e estereótipos demanda aceitação e 

novas perspectivas, mas continuemos a agir e incentivar a paz, que é o que todos precisamos. 
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Resumo                       

Propomos discutir a Poética de Aristóteles como uma modalidade das ciências produtivas. Como estudo 

preliminar, começamos por resgatar o sentido de poética enquanto palavra grega. Em seguida, a partir do 

aporte teórico de Lubomír Doležel e Manuel Antônio de Castro, priorizamos em suas pesquisas aspectos que 

nos permitam remontar a uma poética na Poética de Aristóteles, a chamada poética orgânico-morfológica. 

Feito isso, dois são os níveis de discussão: (1) um primeiro nível, em que argumentamos a favor de uma 

potencialidade disciplinar, pressuposta no projeto aristotélico das ciências produtivas, considerando a 

categoria da poiésis em seu sentido mais geral, o sentido de processo de produção; (2) e um segundo nível, 

no qual favorecemos a hipótese de uma poética aristotélica precedente a Poética em seu sistema de 

pensamento, cujo enfoque temático não privilegiaria nenhum processo de produção. Temos, portanto, uma 

poética dos produtos e de seus diversos processos produtivos e outra poética mais voltada para uma 

determinada poiésis da linguagem, a poética na Poética de Aristóteles.  

Palavras-chave: poética; poiésis; Aristóteles 

 

INTRODUÇÃO 

O objetivo geral deste estudo é discutir a Poética de Aristóteles como uma modalidade das ciências 

produtivas. Isso implica duas providências: um resgate do sentido de poética enquanto palavra grega, 

seguido de um exame da poética na Poética de Aristóteles.     

O título da Poética de Aristóteles é lido no grego de seu autor como Peri poiêtikês tékhnés: sobre a 

arte poética. Apesar de traduzir-se três palavras por uma, não se trata de nenhuma redução, não na ordem 

do sentido, pois poiêtikê, na linguagem dos comentadores e tradutores de Aristóteles, se contextualiza pela 

função de um adjetivo substantivado, qualificando implicitamente o termo tékhnê, como também ocorre na 

(tékhnê) Retórica (GAZONI, 2006, p. 30). Portanto, quando se diz poética, está-se dizendo poiêtikês tékhnês, 

ou tékhnê da poíésis.      

Traduzir tékhnê por arte e poíésis por poesia não nos ajudaria a compreender nem o que é tékhnê 

nem o que é poiésis, e menos ainda o trabalho conjunto dessas duas palavras - a poiêtikês - mas as converteria 

para um vocabulário e um pensamento mais próximo do nosso, isto é, mais distante dos gregos. O ideal seria 

percepções gregas para assuntos gregos, e não ter de deduzir de seus assuntos as suas percepções. Resta-

nos preservar as palavras, provisoriamente, pelo menos até nos abeirarmos daquilo que possamos confiar 

como um sentido grego, e então inverter o processo: oferecer nossas palavras aos seus significados, como 

de costume.     

Diminuído o intervalo que nos separa de um sentido grego e aristotélico de poética, devemos 

responder ao seguinte problema: a Poética de Aristóteles se compromete com questões referentes a uma 

poíésis específica da linguagem, na qual o produto em destaque é o poema, seja épico, trágico ou cômico. 

No entanto, se nos familiarizarmos com o projeto aristotélico das ciências produtivas, esboçado na 

Metafísica, verificamos que antes de uma reflexão sobre uma determinada poíésis da linguagem, com 

tendências narrativas ou dramáticas, a coerência do sistema aristotélico recomendaria uma investigação 

precisa sobre a poíésis em seu sentido mais geral, a de processo de produção, e do poema em sua categoria 

mais generalizada, a de produto.    

Em vista disso, nossa intenção é dupla: se por um lado gostaríamos de argumentar a favor de uma 
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potencialidade disciplinar, pressuposta no projeto aristotélico das ciências produtivas, considerando a 

categoria da poiésis em seu sentido mais geral, por outro nos propomos a pensar numa poética que não 

privilegie nenhum processo de produção, mas que considere, a princípio, todas as produções em sua 

condição de produto, isto é, naquilo que se assemelham, naquilo que não podem se diferenciar. 

 

 REFERENCIAL TEÓRICO 

Poíésis e tékhnê: poiêtikês 

A questão que se pergunta pela essência da poíésis não foi feita, ao menos não por escrito, nem por 

Platão nem por Aristóteles, ou sequer por outro grego que se tenha notícia. Ela está em seus trabalhos como 

desvios de outras questões, como no Banquete, de Platão, quando, num debate sobre o amor e suas espécies, 

a custa de um exemplo, Diotima, em diálogo com Sócrates, se reporta a poíésis como um movimento que se 

expande do não-ser ao ser. Sua fala é precisa: assim como empregamos o termo amor a qualquer espécie de 

amor, a despeito de sua diferença particular se confrontado com as outras espécies do gênero, também, no 

domínio da poíésis, apenas a parte que se ocupa da música e dos versos é considerada poesia, quer dizer, é 

costume darmos a essa parte o nome que caberia às produções como um todo. Tratando-se do corpus 

aristotelicum, a essência de poíésis parece ser mais dedutível a partir das premissas da Física do que da 

Poética, como seria de se esperar.         

Em todo caso, é um consenso assumir a noção mais antiga e mais geral de poíésis como produção, 

fabricação, confecção ou mesmo criação. Como bem notou Jovelina Maria Ramos de Souza, há duas 

naturezas na poíésis, uma natureza material e outra intelectual. Palavras como poiéo (criar, produzir) e 

poietós (aquilo que é produzido, criado) estavam, no século VIII., mais relacionadas ao ofício do artesão do 

que a do autor de epopeias. É provável que Homero, em seu tempo, não se considerasse poeta, e tampouco 

chamasse seu ofício de poíésis. De fato, Homero era um aedo (aoidos, do verbo aidô - cantar), um cantor. 

Por mais que compusesse seus hexâmetros datílicos antes de cantá-los, seu trabalho se caracterizava 

especialmente pela prática do canto, e não da composição. O certo é que os aedos dessa época se 

identificavam mais com os artesões do que em épocas posteriores. Sendo assim, temos a sugestão de uma 

poíésis de natureza material, que pode ser exemplificada por uma atividade criadora "condicionada pelas 

coisas, ou melhor, pela natureza que fornece o modelo real de que deve servir-se o pensamento do produtor" 

(SOUZA, 2007, p.88). Mas talvez, ao mesmo tempo, essa poíésis material possa se explicar pela suposição de 

que se depositava na palavra uma maior materialidade, algo que a tornava mais áspera, mais próxima da 

madeira, do barro ou dos materiais de cerâmica.    

Será somente em certas passagens da prosa de Heródoto e Tucídides, no século V, portanto, que o 

sentido de poíésis oscilará (ainda não em definitivo) entre uma descrição do processo de produção comum a 

todas as produções para uma determinada prática produtiva, mais abstrata, menos empírica, aquela que 

fabrica "coisas com palavras". O termo poietes já havia sido cunhado particularmente para os versejadores, 

estabelecida uma distinção entre os compositores de versos e os aedos, os intérpretes. Começa-se, pois, uma 

alusão a poíésis em sua natureza intelectual, como um processo que tem seu princípio no poeta. Não se 

restringindo a detalhamentos descritivos, tal poíésis se exerce como um comportamento narrativo da 

linguagem, em que as palavras e os fatos se procuram, tomando de empréstimo um do outro motivos e 

intensidades expressivas, acrescentando-se mutuamente "algo a mais" em sentido e harmonia. Nesse caso, 

o produtor é o poeta, sua matéria o logos, e o produto o poema, já em sua acepção mais conhecida (SOUZA, 

2007, p.89-91).             

Desse último significado de poíésis, existe outro ainda, elogiado pelo sofista Górgias em seu Elogio a 

Helena, o qual, por um lado, reforça o estreitamento entre poíésis e logos e por outro aponta uma condição 

fundamental para o advento da poíésis, a de que toda poíésis é um discurso que tem métrica. É possível ler 
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essa proposição ao menos de duas maneiras. A primeira interpreta a métrica como o efeito natural da poíésis 

sobre o logos, quer dizer, o fenômeno poiético seria aquele que, ao ser enunciado, instaura uma medida 

intrínseca à linguagem (SOUZA, 2007, p.93). A segunda a compreende como uma prescrição, como se a 

poíésis derivasse necessariamente da métrica, o que na Poética vai merecer a famosa observação de 

Aristóteles, de que "nada de comum existe entre Homero e Empédocles, a não ser a presença do verso" 

(ARISTÓTELES, 2001 p.239).   

A poíésis recebe nos diálogos platônicos um tratamento mais complexo. A começar pela sua nova 

concepção como um movimento que se expande do não-ser ao ser, pelo seu desdobramento em poíésis 

humana e poíésis divina, e, acima de tudo, devido ao acréscimo de uma categoria que, se em outra maneira 

de pensar se lhe é eventualmente atribuível, em Platão se lhe faz indissociável - a mimese - tornando-a, 

então, não só poíésis, porém poíésis mimética. A essência das coisas para além das coisas (localizada na não-

coisa, isto é, nas ideias) no âmbito das pressuposições metafísicas e epistemológicas do platonismo, 

desarranja a caracterização introdutória de poíésis, pois a noção de produto já não pode ser a mesma, e, 

antes dela, a própria noção do que seja produzir.      

 Apenas ao demiurgo platônico o processo de produção continua como a atualização de uma forma 

numa dada matéria. A poíésis divina, subordinada a uma lei desconhecida, produz o mundo, um simulacro 

que, uma vez ordenado, se autoproduz em coisas também capazes de um sopro de inventividade, como 

sombras, ecos, reflexos e tantas outras variações de luz, som, e etc. O homem, uma espécie de produto 

aspirante a produtor, não produz essencialmente, mas imita um modelo que lhe ocorre segundo o 

pensamento ("só o que é pode ser pensado"), dispondo ao todo de dois tipos de mimeseis (REALE, 1997, 

p.404): uma cópia direta de uma ideia, como um escudo de bronze forjado por um ferreiro, e uma cópia 

indireta, como o "firmamento, o sol claro e incansável, a lua redonda/ e as numerosas estrelas" pintadas no 

escudo de Aquiles, junto com outras imagens que desenham o cosmos helênico (HOMERO, 2011, p. 393). O 

ferreiro e o pintor, ou o ferreiro-pintor (sendo primeiro uma coisa e depois outra) se utilizam de aparências 

para construir aparências, com a diferença de que a imitação do pintor é duplamente mais aparente que a 

do ferreiro. Mas e quanto ao primeiro produtor, aquele que antes de todos foi o responsável por desprender 

dos desguarnecimentos do não-ser um primeiro produto, não seria sua poíésis equiparada a produção divina, 

a de um verdadeiro criador? Não se partirmos do princípio de que tudo o que é pensado ou pensável só pode 

ser pensando a partir de uma essência, anterior e dessemelhante ao pensamento, o que já torna o 

pensamento uma primeira aparência, apesar de menos aparente do que pensamentos que se atualizam em 

ações ou objetos, ou do que as próprias ações e objetos, ainda pensáveis, porém exteriores e independentes 

ao pensar. Em benefício desse produtor, poderíamos supor, quando muito, que sua poíésis foi uma dádiva 

dos deuses, dessas dádivas que os "deuses vendem quando dão"... (PESSOA, 1983, p.5)   

 O problema da poíésis, para Aristóteles, não pode ser colocado nos mesmos termos que Platão, antes 

por razões metafísicas (como os conceitos de essência e essência suprassensível) e epistemológicas (a 

posição da poíésis na escala dos saberes). Quer dizer, talvez onde haja maior concordância entre ambos seja 

na adoção de um mesmo conceito para exprimir um mesmo problema, visto que tanto um como o outro 

tomam partido da mimese como a categoria inseparável da poíésis, embora com sentidos e intenções 

distintas.         

O lugar da essência (ou da forma) na filosofia aristotélica está dentro de outro conceito, o conceito de 

substância (ousía). Não só dentro do conceito, mas no interior da própria substância, isto é, a forma, a 

matéria e o sínolo, que é o composto de matéria e forma. Os três componentes, vistos separadamente, 

podem ser considerados substância na medida em que especificamos a matéria e a forma como causas de 

substancialidade, possuindo em si mesmas atributos que variam, em cada uma, qualitativamente, conforme 

o que lhes é próprio. A forma corresponde a “íntima natureza das coisas”, a região da essência, o que não 
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nos permite confundir um círculo com um quadrado (REALE, 2012, p.64). Para Platão, a essência das coisas 

está concentrada no universal, no gênero, não nesse ou naquele homem, mas na ideia de homem, o que de 

acordo com seu epígono seria apenas uma abstração terminológica, que "não tem uma realidade ontológica 

própria" (REALE, 2012, p.69). A matéria é o que se informa pela forma, o que a recebe e a torna papável, 

visível, audível. Sozinha, formalmente destituída, a matéria é a madeira antes da mesa, o aço antes da 

espada, ou mais precisamente o que é anterior à madeira e ao aço - algo irreconhecível e indeterminável. 

Por fim, tem-se o sínolo, a matéria e a forma consolidadas nisso e naquilo, no plenamente realizado. Matéria, 

forma e sínolo: a substância é "a coisa", seja gerada por tudo o que contém em sua interioridade um princípio 

inerente de movimento, isto é, a natureza, ou produzida pelo homem, ainda e sempre por intermédio da 

mimese (PELLEGRIN, 2010, p.60).     

Mas o que se imita, afinal? Não a physis em sua última atualização formal, pois, se assim fosse, jamais 

de um tronco sairia qualquer coisa senão percepções imagéticas. Imita-se, sim, a "geração da natureza em 

sua relação de matéria e forma, ato e potência" (COLONNELLI, 2009, p. 94-95). A mimese, por si mesma, não 

desencadeia nenhum processo de produção. Ela faz parte da poíésis, quer dizer, a mimese é um dos 

elementos de um processo maior, cujo início não é exatamente imitativo, pois produz-se mimese, e produz-

se um tipo de mimese segundo a matéria de produção, a qual participa, por sua vez, como um ponto de 

partida, permanência e dispersão para o exercício mimético. 

Servindo-nos de um vocabulário conceitual predominantemente aristotélico, a poíésis tem início a partir 

de uma ação, não uma ação completa ou a caminho de se completar (práxis), cujo fim lhe é imanente, como 

andar, correr, subir, descer, mas aquela cuja finalidade transcende o próprio gesto operante, ou melhor, uma 

ação que se desloca do produtor para a matéria em produção, uma ação produtiva. Do ponto de vista do 

produtor, a produção é concluída após seu último toque, após o último movimento que, em termos 

aristotélicos, é a forma, enquanto potência ativa, que vai de encontro com a matéria, potência passiva, para 

em pleno ato repousar como obra (enteléquia). Pensando no produto, a consumação do processo só 

acontece quando a casa é habitada, quando o canto é declamado, ou seja, na ocasião em que o produto 

cumpre o propósito de seu movimento.   

A poíésis na Ética, na Física e na Metafísica de Aristóteles não se desvencilia da ideia de processo 

produtivo. Também é assim na Poética. No entanto, os meios de produção para os quais a Poética dedica 

maior parte de seus comentários são a harmonia, o ritmo e o logos – meios que não provém da natureza, 

mas do homem, se seguirmos a distinção metafísica entre homem e natureza, produtor e produto. É nesses 

termos que podemos repetir com Colonelli, em sua tese de mestrado Poíesis, tékhne e mimese em Aristóteles 

(2009), que a poíésis, na filosofia aristotélica, principalmente nas páginas da Poética, é “criativa e não apenas 

produtiva”, tendo em vista a congenialidade da mimese, que é a maneira pela qual o produtor produz (“o 

imitar é congênito no homem”, diz Aristóteles), e a congenialidade dos meios que o produtor manipula para 

os fins da criação: seu ritmo, sua voz e uma maneira de cortá-la em palavras (COLONNELLI, 2009, p. 95) 

(ARISTÓTELES, 2011, p. 112).          

A cada nuance pelo qual fizemos passar nosso estudo sobre o sentido de poíésis - estudo que privilegia 

as tendências gregas mais gerais do termo, ou seja, estudo de nuances bruscos, deve-se dizer - pressentimos 

cada vez mais uma lacuna, quase como uma pausa estratégica, que ao mesmo tempo nos permitiu refletir 

diretamente sobre a poíésis, porém, em contrapartida, adiou uma reflexão que a teria acompanhado, que 

não deixou de acompanha-la, apesar de só admitirmos agora.      

Sabe-se que durante um processo de produção há todo tipo de gesto: gestos suaves, gestos firmes, 

gestos que quase não são gestos. Um tipo de gesto age de uma maneira específica sobre uma superfície 

qualquer. Quando nos dirigimos a poíésis como um processo de produção, que vai da ação produtiva do 

produtor a ação estática do produto, deixamos em suspenso a seguinte questão: uma vez produzido um 



 V FÓRUM DE PESQUISA 
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 

 

ISSN: 2237-4183 
2016 

126 

produto, que sequência de gestos tornou possível sua produção? Ou melhor, uma vez não produzido um 

produto, quais e quantos gestos são necessários para que ele assuma tal feição, e não aquela? Essas 

perguntas perguntam pela tékhnê.    

Se, para Platão, desde a medicina e a poesia são espécies de tékhnê, passando pelo respeito e a justiça, 

até as ciências e as chamadas tékhnai do conhecimento, as tékhnai judicativas e dispositivas, a tékhnê pode 

ser compreendida como uma forma ou uma reunião de saberes, todos consagrados às mais variadas 

ocupações (produtivas ou não) do homem (ABBAGNANO, 2014, p. 92-93). A aplicação dos saberes de uma 

tékhnê oferece a um político, por exemplo, recursos que podem elevar sua competência política ao nível de 

excelência nos encargos da polis, e a um sofista comum a um verdadeiro artista da argumentação. Em parte, 

dizer o que é a tékhnê consiste em dizer o que não é a natureza, pois não há na natureza uma força, um 

esforço praticado deliberadamente. Na natureza, o que acontece, se acontece, tem no acontecimento a 

única assinatura de seu autor, o acontecer, que poderia ter acontecido de outra maneira, mas tão só pelo 

natural agindo sobre a natureza, e não devido a uma tékhnê.      

Com Aristóteles, a tékhnê se distancia também do campo das ciências, se bem que ao darmos crédito a 

teoria de que a descoberta das tékhnai antecipou o empreendimento científico, deveríamos sustentar que 

foi o campo das ciências que se distanciou da tékhnê. De qualquer forma, uma ciência, no entendimento 

aristotélico, é um conjunto de conhecimentos, cada conjunto pertencente a um mesmo gênero, expresso 

por preposições derivadas de princípios indemonstráveis, a fim de uma obtenção demonstrável das causas 

dos objetos estudados (PELLEGRIN, 2010, p. 21-22). O objeto de estudo científico é o necessário, isto é, o que 

se mantém invariável a própria maneira de ser, ou ainda aquilo que se explica em função de suas causas. A 

princípio, enquanto ciência produtiva, a tékhnê se integra nos três grupos de ciência reconhecidos pelo 

filósofo, sendo as outras duas as ciências teoréticas (matemática, física, teologia) e práticas (ética e política). 

A particularidade que faz da tékhnê uma forma de saber diferenciada está em sua disposição de se debruçar 

sobre a experiência do possível, sobre as causas que não obedecem obrigatoriamente a uma necessidade 

natural, mas a predisposição de um causador que age antes conforme uma possibilidade do que segundo 

implicações necessárias. É dessa experiência que descendem as potencialidades do possível, o fim supremo 

da tékhnê - os produtos - e é de ambos que resulta um saber que não se pergunta pelo "o quê", a essência e 

a relação de causalidade entre as coisas, mas pelo "como", o que une o possível à possibilidade, e a 

possibilidade ao produto, os procedimentos da poíésis, em suma.      

É do título Peri poiêtikês tékhnés (sobre a arte da poesia), de Aristóteles, que se retirou a palavra 

“poética”. A poética aristotélica trata especificamente, segundo métodos próprios, de uma poíésis da 

linguagem, que se constrói a partir dos mitos. O fato é que esse título tem uma importância isolada e 

independente do texto intitulado, pois ele nomeia e problematiza uma prática reflexiva que de há muito já 

existia, muito antes da existência da palavra. Os problemas da poíésis e da tékhnê se encontravam 

previamente nas produções, nas obras dos poetas. Dentre as produções, dentre os atos produtivos, há 

aqueles que produzem um pensamento sobre si mesmos, sendo todo ato produtivo uma tomada de partida 

frente a poíésis e a saberes anteriores ou mesmo provenientes da experiência produtiva. Uma poética é o 

lugar da "reflexão em torno do que eclode em todo poien", isto é, um modo reflexivo de se produzir 

pensamentos sobre a produção (CASTRO, 2001, p. 2001).  

 

A poética aristotélica          

Quando nos perguntamos sobre a poética na Poética de Aristóteles, não temos a menor pretensão 

de retomar essa ou aquela passagem, que é lida da forma como é lida devido à boa ou a má compreensão 

desse ou daquele conceito, e sempre segundo um discernimento mais ou menos aristotélico. Nós nos 

perguntamos a respeito da natureza desse espaço de problematizações chamado poética, e ao mesmo 
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tempo colocamos em questão seus princípios epistemológicos e algumas consequências metodológicas que 

tal epistemologia imprime na Poética.     

A Poética aspira, desde o início, a um certo modelo de saber. Cinco são os tipos de saberes, conforme 

a investigação aristotélica: a arte, o conhecimento científico, o saber prático, o saber filosófico e a razão 

intuitiva. Podemos descartar, de antemão, o saber prático, pois esse se ocupa, sobretudo, de uma orientação 

racional para ação, e não do campo das produções, conquanto o produzir implique um determinado tipo de 

agir cujo fim não está em si mesmo, mas no produto. Quanto aos saber filosófico e a razão intuitiva, eles não 

estão circunscritos a uma única forma de saber, o que inviabiliza seu emprego para uma caracterização de 

caráter mais específico. Resta averiguar se a poética é uma arte ou uma ciência. (DOLEZEL, 1990, p. 29) 

 A tékhnê, na conceituação aristotélica, é o saber que garante a produção de um produto. Uma 

investigação que trate dos meios de produzir está na esfera de uma tékhnê. Assim, um produtor torna-se um 

artista na medida em que detenha uma porção de conhecimentos relacionados a sua própria produção. Se a 

poética se dedica, preferencialmente, aos princípios, às origens, aos efeitos de cada poíésis, então se deve 

concluir que seu tipo de conhecimento é o tipo científico. O cientista da poética é o poeticista, pois “enquanto 

Sófocles ‘produziu’ o Rei Édipo, Aristóteles ‘produziu’ comentários sobre o Rei Édipo” (DOLEZEL, 1990, p.30). 

As duas qualidades de saber, a do artista e a do poeticista, apesar de possuírem pontos de diferença bem 

demarcados, dão-se complementarmente. Novas formas de arte multiplicam os objetos de estudo do 

poeticista, do mesmo modo como “o conhecimento adquirido pelo poeticista por ser apropriado pelo poeta, 

que o transformará numa base racional para sua arte” (DOLEZEL, 1990, p.31).     

Todo conhecimento científico, forçosamente, e em especial se consequente dos esforços de 

Aristóteles, investigará o universal, deixando para outros moldes de estudo tudo quanto for individualidade 

e particularidade. Não há na Poética o mero rastro de uma análise, de uma única interpretação que abranja 

um poema por inteiro. Seu empenho geral é o de “’descobrir os atributos essenciais’ da poesia e ignorar as 

propriedades contingentes e variáveis das obras poéticas individuais” (DOLEZEL, 1990, p.36). Tem-se, desse 

modo, uma poética universalista, uma poética do que hoje chamamos categorias literárias, dos gêneros. 

Ao representar a tragédia, Aristóteles o faz em quatro níveis. Tudo começa a partir de categorias 

“menos abstratas e de nível interior” para ir avançando, gradativamente, para as categorias “mais abstratas 

e de nível superior” (DOLEZEL, 1990, p.38). O primeiro nível é o das artes miméticas, as quais fazem parte, 

além da tragédia, também a comédia, a epopeia, aulética, a citarística, e etc. Já num segundo nível, são 

privilegiados os aspectos próprios da tragédia. Daí tem-se o terceiro nível, para o qual os atributos da 

definição da tragédia são substituídos por suas seis partes: mito, carácter, pensamento, elocução, espetáculo 

e melopeia. O quarto nível aprofunda ainda mais o que fora relevado em cada parte, como os constituintes 

possíveis referentes à trama, aos personagens e ao pensamento.    

 Depois da inferência que atinge o modelo da tragédia e de cada uma de suas partes a partir do axioma 

geral das artes miméticas, passa-se para outro procedimento, a análise mereológica, isto é, a análise das 

partes sobre o todo. O gênero trágico é tido como um conjunto completo, composto por um alinhamento de 

partes, partes essas que, isoladamente, também constituem uma totalidade, igualmente formada por partes. 

Tal mereologia é fundamentada por dois postulados: o postulado da não-aditividade e o postulado da 

completude. O primeiro diz que o todo é mais que a soma das partes. Esse "algo a mais" que forma o todo é 

"aquilo a que hoje chamamos propriedade 'emergentes', isto é, as propriedades do todo que não derivam 

das propriedades das partes" (DOLEZEL, 1990, p.41). As partes não se compõem lado a lado como órgãos 

bem definidos, elas se entrelaçam, se sobrepõem. O todo, portanto, não é a soma, mas o entrelaçamento 

das partes. O segundo postulado, o da completude, afirma a indissociabilidade das seis partes da tragédia. 

De fato, "toda categoria de ordem superior é substituída por um conjunto necessário e exaustivo de seus 

constituintes” (DOLEZEL, 1990, p.41). S as partes se completam, obtém-se completamente o todo, como não 
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poderia deixar de ser, não faltando nenhuma parte.     

Dos procedimentos epistemológicos apresentados por Doležel, o procedimento da exemplificação é 

uma tese original. Quando Aristóteles não recorre nem ao silogismo nem a análise mereológica, seu estudo 

se vale da exemplificação. Ela não deixa de ser uma indução, visto que relaciona os "particulares empíricos" 

e os "universais abstratos",  mas uma indução incompleta, "porque se baseia numa amostra não-

representativa de dados" (DOLEZEL, 1990, p.41). Trata-se de uma ponte entre o modelo abstrato e as obras 

existentes (embora muitas delas só existam em títulos para nós).     

 Paralelamente às reflexões de predominância teórica, há também uma postura crítica, que se 

justifica e extrai seus critérios axiológicos do empreendimento analítico. Tais críticas são expressas a partir 

de dois tipos de normas preferenciais: normas estruturais e funcionais. As normas preferenciais estruturais 

dizem respeito aos atributos indispensáveis para a beleza de uma tragédia. A atenção crítica deve recair para 

seu tamanho e sua ordem, isto é, para o tamanho das partes, consideradas em si mesmas ou umas em relação 

as outras, bem como as questões da ordem, devendo seguir essa mesma relação. As normas funcionais 

instituem-se conforme a finalidade atribuída a uma tragédia. A tragédia que operar a catarse será 

considerada, por esse motivo, a tragédia "perfeita".      

 Talvez, dado o ponto em que nos encontramos, seja oportuno situarmos a questão da poética na 

Poética de Aristóteles em outra direção, num sentido que, por considerar elementos constituintes de um 

modelo basilar de poética - tendo em vista a concepção de poética como espaço que teoriza a poíésis em 

seus diferentes aspectos, e o legado vindo de outras poéticas - acreditamos complementar a análise de seus 

princípios epistemológicos.      

Antes, bem antes da Poética de Aristóteles, existiu uma poética mítica. A physis esteve na voz das 

musas, e na voz das musas a palavra do ser, e da palavra do ser o poeta ouvia e repetia o que ouvia: o mito. 

Platão já não ouvia nem repetia dessa forma. Nem poderia, pois, com ele, a percepção do real passa a 

configurar-se em duas dimensões: o sensível e o inteligível, o significante e o significado, a expressão e a 

ideia. Para Platão as musas eram um artifício, uma maneira graciosa que os poetas conseguiam explicar de 

onde surgiam tais palavras. Daí em diante, a palavra passa a pertencer exclusivamente ao poeta, pois o 

"artefato discursivo é examinado como mediação que representa o real e não como mediação do real" 

(CASTRO, 2001, p. 323). O poeta não é mais considerado intérprete da voz da physis. Sua palavra, quando 

muito, vai em direção a verdade da ideia. Entre a realidade e a palavra, está a narrativa do poeta. Mas "até 

onde esse real, que eclode na narrativa, é verdadeiro?" (CASTRO, 2001, p. 323). Até o ponto em que um 

produto consiga deter em suas bordas algo da verdade do mundo das ideias, mas sem fazer pensar que ali, 

naquelas bordas, esteja a verdade falando pela boca do verdadeiro. Temos, em linhas gerais, o que podemos 

chamar de poética platônica, "o problema da mimesis".       

Todos os objetos de interesse da Poética de Aristóteles são heranças de Platão: o mito, a mimesis, o 

poeta e o poema. Em Aristóteles, no entanto, a palavra troca seu estatuto de mediação com a obra, que, por 

sua vez, recebe uma importância central na análise. A obra é concebida como uma totalidade orgânica. A 

poíésis em questão é aquela que passa necessariamente pelo filtro de uma tékhnê empenhada em oferecer 

organicidade a um conjunto de órgãos. Em síntese, a poética na Poética de Aristóteles é o estudo da obra, 

considerando suas partes distintivas, seus órgãos, e relacionando-os sempre ao todo orgânico, tendo em 

vista as especificidades de cada espécie da poesia. Por isso, podemos chama-la de poética orgânico-

morfológica (CASTRO, 2000, p. 225). 

 

MÉTODO           

 Este estudo se serve de um método denominado reconstituição sistêmica, que pretende, a partir de 

um sistema de pensamento, no caso, o sistema aristotélico das ciências, e mais especificamente das ciências 
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produtivas, apontar aspectos que permaneceram implícitos, mas que poderiam muito bem ser 

reconstituídos, tendo em vista uma coerência entre os princípios e as consequências de um pensamento e 

as potencialidades de seu projeto geral.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para uma poética do produto         

Na Metafísica, Aristóteles indica três tipos de ciência (cf. Metafísica, E, 1). As teoréticas (matemática, 

física, teologia), as práticas (matemática, física, teologia) e as produtivas (as ciências poiéticas). As ciências 

produtivas seriam aquelas que teriam como objeto de estudo dominante a produção  

e as questões referentes à prática produtiva. Em todo corpus aristotelicum, os únicos escritos que se 

aplicam de alguma forma a produção são a Retórica e a Poética. Ambas são tékhnai, isto é, são saberes que 

visam a descoberta das regras, das etapas que garantem o cumprimento de uma produção planejada, de 

acordo com os objetivos do produtor. O sentido de tékhnê, no título da Retórica (rhetorike ékhnê), está mais 

para uma acepção platônica do que usualmente aristotélica, pelo fato dela englobar acrescentar ao sentido 

de tékhnê uma conotação alusiva a um tipo geral de conhecimento, a uma atividade ordenada, e não 

necessariamente ou totalmente ligada ao conhecimento concernente aos fins produtivos. Portanto, 

podemos dizer que temos na Poética, exclusivamente, a única modalidade realizada das ciências produtivas 

projetada por Aristóteles.   

Como vimos, o sentido mais geral e mais antigo de poíésis gira em torno da ideia de um processo de 

produção. Quando Aristóteles redigiu a Poética, o sentido de poíésis já estava popularmente associado a uma 

determinada produção, as produções da linguagem, principalmente as narrativas versificadas, que buscavam 

uma combinação, um misto entre comoção, exposição dos fatos heroicos e conteúdo instrutivo para a 

paideia da polis. A Poética, ao se propor discorrer sobre os aspectos da “poesia – dela mesma e das suas 

espécies, da efetividade cada uma delas, da composição que se deve dar aos mitos, se quisermos que o 

poema resulte perfeito”, trata especificamente de uma determinada poíésis da linguagem, que se constrói 

em cima da narração (epopeia) e o diálogo dramático (tragédia e comédia). (ARISTÓTELES, 2010, p. 103). 

 Se nos ativermos aos procedimentos aristotélicos de classificação, Aristóteles parte sempre das 

categorias mais gerais para as categorias mais específicas. No âmbito das ciências produtivas, o único produto 

estudado com maior interesse pelo filósofo foi aquele que é feito a partir do exercício das palavras, a epopeia 

e a tragédia. Junto da poesia ditirâmbica, da aulética e da citarística, o gênero épico e trágico são imitações 

de “caracteres, afetos e ações”, realizando suas imitações ora com o ritmo, a linguagem e a harmonia, ora 

combinando esses modos de imitação (ARISTÓTELES, 2010, p. 103). O poema, nesse sentido, está 

comprometido com a categoria de poesia, sendo nomeadamente o nome genérico de suas diferentes 

espécies, como o poema ditirâmbico, épico ou trágico. Ele designa um artefato discursivo “quer metrificado 

ou não” (ARISTÓTELES, 2010, p. 104). No entanto, antes de ser um produto feito por uma linguagem que visa 

imitar “caracteres, afetos e ações”, o poema é simplesmente um produto feito pelo homem, e considerado 

apenas nesse aspecto, não difere dos outros produtos. Portanto, de acordo com o procedimento de 

categorização aristotélica, antes de se perguntar por um determinado produto, no caso, o poema, a primeira 

pergunta seria sobre o produto em geral, sem nenhum outro atributo que não fosse a sua condição de 

produto. Essa pergunta implicaria na implantação de uma nova poética. 

 

 CONCLUSÃO 

A insistência para com essa palavra, poíésis, a insistência para com seu sentido de processo de 

produção, tendo em conta a filosofia de Aristóteles, se justifica acima de tudo pelo fato dela se encontrar em 

partes fundamentais da filosofia aristotélica, como na formulação do conceito de potência, sendo o próprio 
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conceito de potência fundamental para uma compreensão da poíésis, conforme já foi visto. 

 Como consequência de nosso estudo sobre a Poética aristotélica, e antes dela sobre um sentido geral 

de poética, concebido a partir dos conceitos de poíésis e tékhnê,   concluímos nesta pesquisa que as ciências 

produtivas, se levadas a execução de sua potencialidade disciplinar, conforme o procedimento que é habitual 

nos escritos mais rigorosos de Aristóteles, começariam destacando o que há de mais geral numa poíésis: o 

produto. Essa atitude inauguraria uma nova poética, aquela que teria como principal finalidade reunir 

fundamentos gerais para poéticas particulares, a partir de sua competência teórica. Um caminho seria 

traçado entre os problemas que concernem ao produto unicamente enquanto produto, e o produto como 

uma especificidade (como a Poética de Aristóteles) de um produtor e uma poíésis específica. 
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Resumo 

Este artigo é uma extensão da pesquisa científica “Como a crítica literária marginalizou a figura de Gilka 

Machado” que está sendo realizada com auxílio do programa PIBIC/Mackenzie. O intuito é evidenciar as 

permanências históricas patriarcais que sofreram rupturas na literatura e na política nos últimos cem anos. 

A análise é feita a partir da poeta Gilka Machado, que teve papel importante nessas duas esferas, colocando 

seu contexto em paralelo ao contexto atual. 

Palavras-chave: política; literatura; mulher; permanências; rupturas 

 

 INTRODUÇÃO 

  Nos dias atuais, o feminismo vem ganhando cada vez mais espaço e colocando a mulher nas 

discussões sociais. O movimento busca incentivar a sociedade feminina a lutar pelos seus direitos, não mais 

em um grau de igualdade, mas sim de equidade. Um dos artifícios usados para que a mensagem do 

movimento chegue às mulheres é a arte. A literatura, sendo uma manifestação artística das mais comuns, é 

uma das vertentes da arte mais utilizadas. A poeta Gilka Machado (1873-1980) foi a precursora no 

desenvolvimento da poesia erótica feminina no Brasil. Apesar de ter feito parte de movimentos pró-mulher 

em sua época (a luta pelo sufrágio feminino e a criação Partido Republicano Feminino) e apesar do seu 

pioneirismo literário na liberdade da mulher, enfrenta certo esquecimento. Pouco material sobre a autora é 

disponibilizado. Tudo o que se sabe sobre Gilka está em suas Poesias Completas, lançadas duas vezes (em 

1978 e 1992). Na internet, onde há acesso livre a muito conteúdo, não se encontra quase nada sobre Gilka. 

São sempre os mesmos livros ou poemas avulsos que se fazem presentes. Além disso, a biografia da poeta é 

escassa em informações  

Pode-se dizer que o esquecimento de Gilka no contexto político e literário deve-se à falta de 

documentação de suas contribuições de uma forma mais histórica. Diferentemente de Pagu, por exemplo, 

que teve sua produção na mesma época que Gilka e continua tendo sua história explorada. O pouco que se 

tem sobre a poeta nessa posição histórica é de difícil acesso e pouco aprofundamento. Sabe-se que, depois 

de sua morte, a família dificultou muito a produção editorial e acadêmica sobre ela. Segundo Luiza Lobo 

(1997), professora da UFRJ e realizadora de diversos trabalhos sobre Gilka, a filha Eros – detentora de direitos 

autorais – queria manter uma imagem idealizada da mãe e não deixava que dissecassem essa imagem. Tal 

fato deve-se à família não gostar de falar sobre a erotização dos poemas de Gilka e sua característica 

revolucionária para a época. Podemos apontar que esse resguardo da família ocorre por causa das 

manifestações adversas da crítica a sua obra.  

Com as situações sofridas por Gilka há um século na literatura e um pouco mais na política, 

encontra-se referências de como a sociedade machista foi sofrendo mudanças ao longo desses anos.  

 

Na política 

Se hoje a questão de diferença entre gêneros é algo que ainda possui raízes fortes e não há previsão 

de equiparação entre o feminino e o masculino a curto prazo, no século passado isso era ainda mais 

arraigado. É importante lembrar, novamente, que Gilka Machado foi uma das criadoras do Partido 

Republicano Feminino. Ou seja, em uma época na qual até mesmo a participação da mulher na política era 
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vista como ação absurda, escrever poesia com teor erótico era um impulso para a crítica com a mentalidade 

machista da época não poupasse ela de ofensas e calúnias.  

Embora tenha sido concedido o direito de voto às mulheres apenas em 1932, a luta por esse direito 

já era fomentada há algum tempo. Em 1910, um grupo de mulheres se reuniu no Rio de Janeiro para a 

formação do primeiro partido feminino do Brasil, dentre professoras, escritoras e mulheres comuns. Segundo 

Hildete Pereira de Melo e Teresa C. de Novaes Marques, no registro do partido, a união dessas mulheres era 

fruto de uma vontade comum de fazer parte das decisões sociais e seu maior objetivo era conferir a todas o 

direito ao voto: 

O grupo buscava representar as mulheres brasileiras na capital federal e em todos 

os estados do Brasil, promovendo a cooperação entre elas na defesa das causas 

relativas ao progresso do país e de sua cidadania. Assim, o programa do partido 

destacava a luta pelo sufrágio feminino como primeiro passo para a plena 

incorporação das mulheres ao mundo público. (MELO; MARQUES, 1910, p. 1) 

O movimento para a formação do partido foi liderado pela professora Leolinda Daltro e por Gilka 

Machado, que se tornou segunda-secretária do partido. De acordo com Céli Regina Jardim Pinto (2003), 

foram elas duas que “conseguiram colocar na imprensa carioca a questão do voto”.    

 Tendo em vista que era apenas o estopim dos movimentos feministas pelo mundo, inflamados por 

ideias iluministas, a criação de um partido feminino e o gerar a discussão sobre voto foi uma vitória para as 

mulheres. O movimento feminista persiste e cresce, quebrando tabus e buscando acabar com traços 

misóginos da sociedade. Embora haja a permanência da dominação patriarcal em alguns setores, o sexo 

feminino tem sido incorporado na política cada vez mais, por meio de políticas públicas pró-mulher: 

Nos últimos anos, crescem as reflexões, articulações e manifestações do 

movimento de mulheres e feministas, em torno da questão do acesso ao poder e 

do chamado empoderamento das mulheres. Essa também vem sendo a postura da 

bancada feminina no Congresso Nacional que, recorrentemente, articulada com 

diferentes organizações de mulheres, vem realizando ações com o objetivo de 

incentivar a participação de mais mulheres no âmbito do legislativo e nos demais 

espaços de poder. (GROSSI; MIGUEL, 2001, p. 171) 

Há uma discussão contínua e recente sobre uma política de cotas para mulheres no poder. Além 

disso, organizações feministas buscam incentivar o conhecimento da mulher no âmbito político, por meio de 

palestras e aulas, oferecendo material para que elas busquem seu espaço. No pensamento patriarcal, por 

não participarem da vida política, as mulheres nunca necessitaram de informações sobre o assunto. Por isso, 

hoje, as ações que visam expandir esse conhecimento são necessárias, até mesmo porque há uma discussão 

sobre a representatividade, tendo em vista que, embora a mulher seja maioria no eleitorado, 

este poder majoritário do voto não chegou a transformar a representação por 

gênero nos diversos níveis da representação parlamentar. As mulheres brasileiras 

continuam subrrepresentadas no Congresso Nacional, nas Assembléias Legislativas 

e nas Câmaras Municipais. O sexo feminino se tornou majoritário entre o 

eleitorado, mas continuou subrrepresentado nos espaços de poder. (ALVEZ, 2009, 

p. 7) 

Vale ressaltar que essa disparidade é fruto não só do preconceito de gênero na sociedade, mas 

também dentro dos próprios partidos políticos.  Além dos problemas em relação a falta de igualdade de 

gênero no poder, há o problema de como a imagem das mulheres que se envolvem na política é construída. 

Isso demonstra como o machismo está impregnado no Brasil e ainda coloca a mulher como “sexo frágil”. 

Argumentos misóginos são utilizados pela população, pela mídia e pelas oposições para atacar as mulheres 
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de vida pública. Tudo isso surge como efeito da diferença de papeis que é atribuída aos gêneros na sociedade, 

sendo o masculino – ainda hoje - visto como dominante.       

Levando em consideração o ponto de partida da pesquisa, a figura literato-política de Gilka 

Machado, é interessante apontar que a literatura e outras manifestações artísticas foram muito utilizadas ao 

longo do tempo para colocar a mulher na esfera política. A literatura feminina – vista aqui como a literatura 

feita por mulheres, não como gênero literário – utiliza-se muito de figuras que incitam a libertação da mulher 

e a participação dela em vida pública. A própria Gilka Machado cantou a política em seus versos. No poema 

“Alerta, Miseráveis!”, de livro Sublimação (1928), a poeta faz um apelo anticapitalista aos homens de classes 

subjugadas, que podiam fazer algo pela política e ressalta sua angústia por, na época, ainda não haver o 

sufrágio feminino no verso “tudo nos usurpam/deixando-nos/o direito essencial da procriação”. Nele, Gilka 

expõe qual era o papel feminino que davam às mulheres: os de donas de casa e mães, ou seja, de vida privada. 

Hoje, a literatura feminina continua a ter um papel de empoderamento da mulher, colocando-a no lugar 

onde ela quer estar.  

 

Na literatura           

 Por ser mulher e escrever uma poesia dotada de sensualidade, Gilka teve que enfrentar o machismo 

da crítica, que aflorou um pré-julgamento por parte dos leitores, influenciando as opiniões sobre sua obra e, 

principalmente, sobre sua pessoa. De acordo com Humberto de Campos (1945), os críticos atrozes não 

consideravam o conteúdo libidinoso dos versos de Gilka resultado de sua imaginação, mas sim de uma 

suposta vida obscena que a poeta levava. Encontra-se em seu livro Poesias Completas um depoimento da 

própria sobre isso: 

Estreei nas letras vencendo um concurso literário num jornal, A Imprensa, dirigido 

por José do Patrocínio Filho. Logo depois, um crítico famoso escrevia que aqueles 

poemas deveriam ter sido elaborados por uma matrona imoral (...). Aquela 

primeira crítica surpreendeu-me, machucou-me e manchou o meu destino. Em 

compensação, imunizou-me contra a malícia dos adjetivos (MACHADO, 1978, p. IX). 

Foi Afrânio Peixoto o autor dessa crítica. Sabe-se que uma crítica pode ser construtiva ou destrutiva. 

No depoimento de Gilka, fica claro que as críticas opressivas tiveram ambos os papeis em sua vida. Porém, 

se tratando da lacuna que ficou sobre sua obra e figura com o passar dos anos, o papel destrutivo da crítica 

foi, infelizmente, mais efetivo. A crítica é uma forma de jornalismo opinativo, portanto tem uma influência 

muito grande sobre os leitores que alcança, tendo em vista a credibilidade atribuída ao jornalismo. A mídia 

impressa ainda era o grande o meio de comunicação de massa na época do primeiro lançamento de Gilka, 

em 1915, tendo em vista que o rádio chegou ao Brasil na década de 20. Por isso, a literatura ainda era o 

entretenimento da população, disseminada por meio de folhetins. Por tal relevância da literatura, a crítica 

mantinha seu lugar de importância.  

Diante de uma sociedade de cunho patriarcal, era evidente que as críticas a uma mulher que ousara 

escrever sobre desejos femininos em sua poesia revelariam esse machismo. O fato da presença masculina 

ser hegemônica entre os críticos reforçou ainda mais esse caráter.   

Percebe-se, como já citado, que os críticos contrários e grosseiros com Gilka não eram contrários 

pela sua poesia, mas alguns utilizavam a forma de sua poesia para colaborar com a crítica de caráter pessoal. 

Com isso, fica claro que o meio patriarcal do começo do século passado influenciou totalmente as críticas em 

relação a Gilka. E é isso o que torna essas críticas com um caráter muito mais pessoal do que literário. Julio 

César Tavares Dias (2011) cita uma das ocasiões onde utilizaram da poesia de Gilka para a deturpação da 

imagem pessoal da poeta: 
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A crítica não se cansava de lhe maldizer o nome. Um exemplo disso é uma 

caricatura da autora publicada em um jornal do Rio de Janeiro, onde se vê uma 

mulher com a saia levantada e o verso “Sinto que nasci para o pecado”, de um 

soneto da série de poemas Reflexões, do livro Mulher Nua (GOTLIEB, 1982). Com 

certeza, o povo poderia ter feito uma melhor interpretação sobre a autora se fosse 

acrescentado o verso seguinte do soneto: “se é pecado na terra amar o Amor”. 

(DIAS, 2011, p. 372) 

De acordo com Sylvia Paixão (1990), as “críticas destrutivas” eram feitas até mesmo à família de 

Gilka, outro fato pelo qual acredita-se que a família tenha se reservado a falar sobre a poeta e liberar a 

publicação de novos trabalhos sobre ela. Sylvia cita o episódio no qual Lindolfo Gomes atribui o conteúdo da 

obra gilkiana a sua relação com a família, julgando que sua suposta devassidão tem relação com seu horror 

aos antepassados, numa espécie de sublimação, conceito freudiano. Ou seja, para Lindolfo, Gilka transferia 

sua frustração familiar para o sexo. Sendo assim, o crítico culpava a família pela “perversão sexual” da poeta. 

A atmosfera de fragilidade será acentuada por meio de uma atitude paternalista do 

crítico em relação à mulher que escreve, fazendo sobressair, muitas vezes, mais as 

qualidades físicas da mesma do que os seus dotes literários. (PAIXÃO, 1990, p. 54) 

Luiza Lobo (2006) também fala sobre o determinismo usado por críticos para explicar a posição de 

Gilka. Segundo Luiza, eles acreditavam devia-se aplicar o Método de Taine para compreender a autora, pois 

sua “devassidão” seria fruto da inspiração de seu nome em uma bebida alcoólica feita de anis e da sua cor, 

tendo em vista que ela era mulata.  

O crítico José Veríssimo escreveu, em 1907, sobre a relação do machismo no ambiente literário. O 

texto de Veríssimo corrobora com a ideia da “fala-a-menos”, que Sylvia Paixão aborda em seu livro de mesmo 

nome. O crítico aponta o fato das mulheres terem temas pré-estabelecidos para trabalhar a poesia, os quais 

não incluíam a sexualidade, pois isso não daria a elas o título de “senhoras”: 

O mundo não toleraria que uma mulher, mesmo uma grande poeta, lhe viesse para 

a rua como faz o homem, ainda maduro e grave, desembargador, conselheiro, pai 

de família, com as confissões, as declarações dos seus amores, as confidencias das 

suas paixões, das suas alegrias ou dos seus desgostos sentimentais, e, à compita 

com eles, se pusesse a cantar os Anelios, os Marinas, ou os Márcios, como eles tão 

despejadamente, e sem escândalo público fazem. A que o fizesse, resvalaria na 

opinião do mundo às condições das que se não chamam senhoras. Só esta situação 

da mulher poeta lhe estabelece uma manifesta inferioridade, e como as doçuras do 

lar e os encantos dos maridos não têm, parece, nada de especialmente estético, ela 

bastaria para explicar a forçada mediocridade da poesia feminina. (VERÍSSIMO, 

1907, p. 170) 

Não ser considerada uma “senhora” na época significava, basicamente, ser devassa. Se a mulher, 

no começo do século XX, não fosse uma senhora, ela era uma pervertida. A “fala-a-menos” que Sylvia Paixão 

se refere é justamente o fato das mulheres precisarem se policiar naquilo que escreviam – e também na 

forma de se portar perante à sociedade -, para manter uma imagem de “mulher de família”, caso contrário, 

seriam vistas de forma repulsiva e tratadas de forma opressiva. Gilka, sendo a primeira a ter quebrado a regra 

da “fala-a-menos” a qual as mulheres eram impostas perdeu, para alguns críticos e leitores, o seu título de 

“senhora” e fora tratada como “devassa”.    

Várias escritoras e jornalistas já faziam um trabalho literário de cunho feminista antes de Gilka, mas 

nenhuma ainda havia ousado revirar questões carnais. Foi em 1915, com o lançamento do livro Cristais 

Partidos, que Gilka começou a ser perseguida pela crítica da época, pelo teor de seus escritos. Com o 
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falecimento de Eros Volúsia - filha de Gilka e detentora dos direitos da autora -, a obra de Gilka vem sendo 

trazida de volta aos poucos através de trabalhos acadêmicos e livros, porém ainda há certa dificuldade em 

expandir esse conhecimento. Segundo Schumaher e Brazil (2000), isso se deve ao fato de críticos mais jovens 

conseguirem identificar a relevância da proposta de sua escrita, que se diferenciou por falar de anseios e 

instintos.        

Fazendo um paralelo entre a poesia erótica de Gilka em seu tempo e a poesia erótica mais recente, 

percebe-se o quanto a questão da mulher também evoluiu na literatura. Não só mais mulheres ganharam 

espaço na área no geral, mas também mulheres que escrevem de forma sensualizada, erotizada e 

despudorada. Há uma característica da poesia de Gilka, extremamente criticada, que hoje é venerada, por 

exemplo, na obra de Hilda Hilst: atribuir ao ser humano algumas características do mundo animal. A diferença 

entre Gilka e Hilda é o fato de que a poesia de Hilda começou a despontar por volta dos anos 2000, com a 

republicação de suas obras completas pela famigerada editora Globo. Com quase cem anos desde a primeira 

publicação de Gilka até a republicação das obras de Hilda, muitas coisas mudaram. Novamente, vê-se aqui a 

questão das permanências sendo extintas aos poucos. Se antes Gilka foi perseguida pela crítica, por ter um 

teor sexual em sua obra que nos dias de hoje soa pudico, hoje Hilda é venerada pela sua linguagem direta, 

livre e carregada:  

Te vi 

Atravessando as muradas 

Montada no teu cavalo 

Acróbata de guarda-sóis. 

(Eu era noite e não via) 

Te vi levíssima 

Descendo numas aguadas 

Lenta descendo como os anzóis. 

(Eu era peixe e sabia) 

Te vi serpente de som 

E te tomei. Patas, farpas 

Jato de sol, açoite 

Borbulho nas águas frias. 

Tu eras morte. 

(HILST, 2003, p. 46) 

No poema XVIII de Hilda Hilst, retirado do livro Da Morte, Odes Mínimas, essa relação com o 

animalesco é muito bem expressa. Gilka apresenta isso em um de seus poemas mais famosos, Lépida e leve: 

[...] 

És tão mansa e macia, 

que teu nome a ti mesmo acaricia, 

que teu nome por ti roça, flexuosamente, 

como rítmica serpente, 

e se faz menos rudo, 

o vocábulo, ao teu contacto de veludo. 

 

[...] 

 

Língua do meu Amor velosa e doce, 

que me convences de que sou frase, 
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que me contornas, que me veste quase, 

como se o corpo meu de ti vindo me fosse. 

Língua que me cativas, que me enleias 

os surtos de ave estranha, 

em linhas longas de invisíveis teias, 

de que és, há tanto, habilidosa aranha... 

 

[...] 

                                         (MACHADO, 1978, p. 178, 179) 

No hinduísmo, a serpente tem um papel extremamente representativo no que diz respeito à 

sexualidade. A literatura erótica e suas representantes femininas são bastante utilizadas para a libertação da 

mulher hoje. A já citada Hilda Hilst, Ana Cristina César e Alice Ruiz são nomes vistos com frequência, 

explorados por editoras extremamente comerciais. Se Gilka tivesse publicado seus poemas hoje, 

provavelmente seria vista de forma ingênua ao ser comparada com a produção erótica feminina 

contemporânea na literatura. O exemplo de Eunice Arruda, em “Tema II” deixa isso evidente: 

Deliberadamente 

utilizamos 

todas as zonas erógenas 

submissos 

 

aos animais 

que transitavam a pele 

submissos 

a nossa disponibilidade 

imerecida 

sacudida 

por buzinas 

chuvas repentinas confundindo 

as marcas de um caminho já 

percorrido 

 

Deliberadamente 

entre suor e grunhido 

molhado 

o ritual foi cumprido 

 

Só então nos devolvemos. 

(ARRUDA, 1984, p 117) 

O erotismo de Eunice é muito mais explícito do que o utilizado por Gilka, o eu-lírico utiliza “zonas 

erógenas”, deixando a questão do prazer carnal completamente exposta. Porém, para o início do século XX, 

uma mulher mulata, como Gilka, usar termos como “prazer” e “sedução” soava como depravação. 

  

MÉTODO 
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A primeira parte da pesquisa consistiu em leituras sobre vida e obra de Gilka Machado, além de 

críticas. Essa pesquisa foi feita por meio de livros e trabalhos acadêmicos que contêm verbetes, encontrados 

na internet, cedidos pelos autores ou em encontrados em bibliotecas. 

A obra de Gilka é o que revela sua relação com a libertação feminina e o que desperta a crítica, 

portanto, foi indispensável a análise de seus textos para refletir sobre o caráter do impacto que sua escrita 

causou naqueles que leram sua obra na época de sua inserção na literatura.   

As críticas impressas (jornais e revistas) analisadas podem ser encontradas em acervo da família e 

bibliografias de estudiosos, além de livros e trabalhos acadêmicos sobre Gilka Machado. O objetivo foi 

compreender o teor das críticas e identificar os verdadeiros motivos pelos quais as críticas opositoras eram 

tão grosseiras (literatura x opressão machista/racista). 

A família da autora pouco falou sobre a poeta ao longo dos anos e buscava-se esclarecer o motivo 

disso. Por isso, foi mantido contato com o neto de Gilka, único familiar vivo (até o momento da entrevista) 

que conheceu a poeta. A entrevista foi feita no dia 4 de julho de 2015, em sua casa, na Ilha de Guaratiba. 

Amaury faleceu no dia 18 de agosto de 2015. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS          No 

prefácio da primeira edição de Poesias Completas (1978), o crítico Fernando Py já salientava o quanto o 

pioneirismo de Gilka no erotismo lhe custou o nome, que “desapareceu dos manuais de história literária, ou, 

quando mencionado, o vem de maneira condescendente”.  

Foi Gilka quem escolheu assim. Não levou a poesia como ofício, mesmo sendo considerada “a maior 

poetisa do Brasil”, pela revista O Malho, em 1933.  

Depoimentos de familiares também são essenciais para esclarecer como as críticas pesadas 

influenciaram na proteção exagerada da obra da autora, que culminou na não publicação de novas edições 

de seus escritos. Amaury Menezes, neto de Gilka – filho de Helio -, discorreu sobre o assunto, contando que 

as críticas realmente despertaram tristeza em Gilka, o suficiente para que ela não quisesse mais ver sua vida 

exposta. A poeta preferiu o anonimato e teve que buscar formas de sustentar os dois filhos, pois o marido, 

Rodolfo, morrera cedo: 

GM passou a ter grandes dificuldades financeiras e precisou sustentar os dois filhos 

com um salário de diarista na Estrada de Ferro Central do Brasil, emprego 

conseguido com o auxílio do compadre Pereira da Silva. Foi também com sua ajuda 

que a poeta abriu uma pensão em casa, onde cozinhava, complementando o 

salário. (LOBO, 2006, p. 126) 

Nas notas autobiográficas do livro de 1978, o apontamento de Amaury se confirma quando Gilka 

escreve que amou tanto a todos e a tudo, que não sobrou amor para ela mesma. Esse rancor que a poeta 

criou consigo fez com que a filha, Eros, também não desejasse resgatar sua história quando fora detentora 

dos direitos autorais. Já Amaury, que hoje é dono dos direitos, tem interesse na republicação de sua obra, 

sabendo da importância da figura da avó para a história política e a história literária brasileira. Além disso, o 

neto reconhece em Gilka uma figura guerreira e inspiradora, já que foi criado por ela.    

 A vida da autora é uma boa base para se trabalhar a questão dos rompimentos de permanências com 

o passar dos anos e as mudanças que ocorrem em sociedades. No caso da sociedade brasileira, as mudanças 

foram bem expressivas nas duas áreas verificadas: dando liberdade total à mulher na escrita e cada vez mais 

participação em questões do poder. A liberdade sexual e a cooperação na vida pública são apenas alguns 

pontos alcançados pelo movimento feminista, que ainda persiste na luta por mais quebras de permanências.  

O rompimento dos privilégios masculinos é trabalhoso em uma sociedade que se desenvolveu em 

cima de um tapete patriarcal. São as permanências que conservam o preconceito e a desigualdade. Por isso, 
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observar permanências é importante para que elas sejam problematizadas e desmanteladas, seja no campo 

da mulher ou em qualquer âmbito no qual haja opressão.   
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JORNALISMO E SEO13: A INTERNET E OS NOVOS MEIOS DE OBTER INFORMAÇÃO 

 

Aluna: Janine Gaspar Martins 

Orientador: Prof. Carlos Sandano 

 

Resumo                   

 Cada vez mais a internet cresce, mais pessoas publicam conteúdos e ainda mais querem se informar na 

grande rede de computadores. A web é um novo e diferente meio de comunicação, que permite um modo 

inédito de comunicação: a do muitos para muitos. Sendo assim, como esses muitos usuários encontram o 

conteúdo que procuram em meio a tantos disponíveis? Neste contexto, o SEO se faz essencial para quem 

quer crescer na internet. Trata-se de um conjunto de técnicas, que mudam na velocidade da internet, e que 

podem ser aplicadas por jornalistas para tornar seu conteúdo mais relevante e atrativo. Algo que pode 

caminhar em busca de uma linguagem específica da internet por meio de pequenas modificações no texto e 

também por formas de otimizar a programação das páginas online. 

Palavras-chaves: SEO; otimização de busca; jornalismo para web. 

 

INTRODUÇÃO 

A obtenção de informações, e consequentemente o jornalismo, está cada dia mais atrelada às novas 

mídias, sejam as chamadas redes sociais ou plataformas móveis. Cada vez mais pessoas usam a internet, e 

destas, é crescente a quantidade que vê a rede de computadores como sua principal fonte de informação, 

nem sempre correlata a outras mídias. 

Para CASTELLS (2003)14, a internet é uma rede de computadores capaz de estabelecer entre si 

comunicação. É uma tecnologia, sem dúvidas. Contudo, a rede de computadores depende das pessoas que 

estão por trás destas máquinas. Logo, é mais que apenas uma tecnologia, é também um novo e potente meio 

de comunicação, conforme definiu o próprio autor.  É um meio de comunicação que está remodelando a 

sociedade, de diferentes formas e em diferentes proporções. A internet é um veículo revolucionário 

porque provoca, ao redor do mundo e entre todo mundo, a interessante e inovadora comunicação entre 

muitos e por muitos, conforme definiu CASTELLS (2003)15.    

 Exatamente neste contexto, cada vez mais pessoas criam sites, blogs e toda forma de expor conteúdo 

online. Com tanta gente produzindo, e mais gente ainda buscando conteúdo na internet, como achar o bom 

conteúdo, aquele que ao menos responda a um lead básico sobre o assunto? Aliás, o que é um bom conteúdo 

nesse contexto?          

É sobre isso que versa este artigo. As novas técnicas de webwriting para produzir um conteúdo de 

qualidade e fácil de ser encontrado pelo usuário. O que quer dizer: sem repetir exaustivamente palavras-

chaves. Com isso, ser ‘ranqueado’ nos principais sites de busca, que estão entre os mais acessados, quase 

empatados com as mídias sociais – que também interferem nestas buscas.  

 

Os sites de busca: as novas enciclopédias         

Na internet, os facilitadores desta união entre ‘consumidor-produtor’ e ‘produtor-consumidor’ de 

informação na web são, certamente, os buscadores de conteúdo online. Para se ter uma noção da grande 

                                                        
13 A sigla deriva de, em inglês, Search Engine Optimization, que quer dizer, a Otimização de Sites e/ou Otimização para 
Buscas.  
14 CASTELLS, Manuel. Texto Internet e Sociedade em Rede, in “Por uma Outra Comunicação”, Denis de Moraes (org.). 
15 CASTELLS, Manuel, A Galáxia Internet. 2003. 
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procura: em média, o Google, um dos maiores buscadores da rede, rastreia diariamente 20 milhões de 

páginas e 30 trilhões de URLs; por mês, cerca de 100 bilhões de buscas são realizadas em todo o mundo. 

Como os provedores de busca - estes canais para aparecer na Web - organizam quais resultados devem 

aparecer primeiro?        

Aliás, a internet é o espaço onde a relação entre consumidor-produtor está mudando, segundo 

analisa TAPAJÓS16 definiu este novo modelo de consumidor: o prosumer17.  

Antigamente os institutos de marketing, de analise do consumidor, olhavam o 

consumidor apenas como passivo, ele não fazia nada, só consumia. Os produtores 

eram as grandes empresas, os meios de produção de cultura. Agora não, a gente 

produz e consome o que a gente gosta18 (TAPAJOS, 2012)  

Para compreender como este prosumer encontra o que procura na vasta rede de computadores, as 

pesquisas sobre SEO são essenciais. A sigla deriva de, em inglês, Search Engine Optimization, que quer dizer, 

a Otimização para mecanismos de buscas. Ou seja: é a otimização de uma página, ou até do site inteiro e de 

seu conteúdo, para ser melhor compreendido pelas ferramentas de busca. Com estas técnicas, o site será 

melhor posicionado em uma busca orgânica na web.      

 Em meio de controversas versões, o termo foi usado pela primeira vez por John Audette, na página 

de sua empresa, a Multimedia Marketing Group (MMG). O objetivo era realizar métodos que fizessem com 

que um website conseguisse um posicionamento nos resultados de busca melhor do que os concorrentes. O 

registro data de fevereiro de 2007. Segundo dados da Experian Hitwise divulgados pela Serasa Experian em 

julho e agosto de 2012, o Google é o buscador mais usado no Brasil e o Facebook a rede social mais acessada 

no país. À título de mundo, o Google rastreia, em média, 20 milhões de páginas e 30 trilhões de URLs por dia, 

segundo divulgado pela revista Veja19. Já no âmbito do Brasil, estudo divulgado pelo jornal Folha de São Paulo 

destaca que o brasileiro gasta, em média, 8h por mês no Facebook e supera média global de tempo online 

na rede social20. Com esses números estrondosos, não dá para ter muitas dúvidas de onde muitas pessoas 

têm buscado informação. 

 

E qual informação é encontrada?                                  

 Aí entra um quesito interessante. Nas buscas que realizamos os resultados nos são apresentados por 

qual critério? Quem escolhe a ordem pela qual as informações estão lá? De forma geral, quem mais faz isso 

por aqui é o Google, o maior site de buscar do mundo, segundo dados já mencionados aqui. E neste contexto, 

é importante ressaltar a priori que existem dois tipos de resultado: os orgânicos e os pagos. Eles aparecem 

separadamente, e um não interefere no outro. 

A busca paga, também conhecida como links patrocinados, traz seus resultados no topo da 

resultados divulgados logo no início são definidos por várias funções: palavra-chave buscada, relevância, e 

principalmente o valor oferecido pelo anunciante por clique. Isso mesmo, a cada clique em um destes 

resultados, o buscador lucra.         

Em seguida vem os resultados da busca orgânica. Esses não dependem de qualquer vinculo 

financeiro do website com o buscador, e são organizados com base nas varreduras feitas por softwares à 

web. Para estar em uma boa posição nesse campo é preciso um bom conteúdo e cada vez mais uma ação de 

marketing digital e SEO bem definida, traçando objetivos. 

                                                        
16 TAPAJÓS, Pedro. Mestre em comunicação pela Universidade de Brasília (UnB). 
17Termo mencionado pela primeira vez em 1980 por Alvin Toffler, no livro The ThirdWave. 
18Citação feita à mim durante entrevista, em 17 de setembro de 2012. 
19http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/google-100-bilhoes-de-buscas-por-mes, acessado em 30/08/2012. 
20http://www.serasaexperian.com.br/release/noticias/2012/noticia_00883.htm, acessado em 30/08/2012. 

http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/google-100-bilhoes-de-buscas-por-mes
http://www.serasaexperian.com.br/release/noticias/2012/noticia_00883.htm
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Ética e SEO           

 Todos querem aparecer no Google, receber muitos cliques, muitos links e ter seu conteúdo 

espalhado aos sete ventos na web. Entretanto, até mesmo para as técnicas de SEO há um limite, conforme 

elucidado por GABRIEL21 (2010, p. 350). Para que a indexação de conteúdo nos buscadores seja justa, os 

desenvolvedores dos mecanismos de busca vivem aperfeiçoando seus mecanismos para criar um sistema 

mais completo. 

Contudo, existem técnicas ‘negras’ que podem ser executadas por programadores/hackers - como 

esconder palavras nas páginas, duplicar conteúdo, entre outras – que quando descobertas pelos mecanismos 

de busca podem até causar a exclusão do site da base de dados do buscador. Afinal, mais importante que 

uma página programada para ser encontrada e indexada pelos sites de busca é uma página com conteúdo 

realmente relevante, que atenda às expectativas do usuário sem fazê-lo procurar algo que não existe ali. 

 

Diferença entre informação e jornalismo 

Criar um site otimizado para buscas e com um conteúdo relevante não exclui ninguém da quase 

obrigação de estar presente nas mídias sociais. Os valores notícia tanto citados nas teorias do jornalismo são, 

em verdade, cada dia mais individuais. Cada pessoa seleciona o que quer saber, e, por isso, escolhe receber 

em seus e-mails ou redes sociais as informações relevantes para si.  

Nem tudo que acontece vira notícia, como bem pontuou ERBOLATO (2008)22. Mas muitas coisas que 

acontecem e não viram notícia são de interesse das pessoas, mesmo não sendo pauta dos grandes jornais ou 

portais. Por isso, acompanhamos essas informações nas mídias sociais. Seja dos artistas preferidos, seja do 

bairro, ou o que mais venha a interessar o usuário. Isso que acompanhamos nas mídias sociais geralmente é 

apenas a informação. O não quer dizer que não seja uma notícia no sentido de ser um fato novo.  

 Notícia vem do latim, notitia, e tem uma série de significados, que são explorados por JORGE 

(2006)23:  

1 Informação, notificação, conhecimento; 2 Observação, apontamento, nota; 3 

Resumo de um acontecimento; 4  Escrito ou exposição sucinta de um assunto 

qualquer; 5 Novidade, nova; 6 Nota breve sobre um assunto, lembrança (Ferreira, 

1986, p.1200; Koogan/Houaiss, 1999, p.1149). Mas ela pode ser tudo isso em 

conjunto ou cada item isoladamente, daí o problema de saber quando se está 

falando de um objeto (informação, por exemplo), quando de outro (nota, 

notificação). 

Os valores-notícia fazem parte de uma das teorias da comunicação mais estudadas, a teoria do 

newsmaking. Segundo JORGE, o problema que causa a indefinição entre a notícia e o que a difere da 

informação simples é que isso não é muito questionado de forma prática. A notícia é noticiável porque o 

jornalista de plantão escolheu institivamente, sabendo dos valores notícia, mas não pensando sobre isso. Ele 

se pautou ou foi pautado, e ponto.  

Nesse contexto, a informação é sim uma novidade, a matéria-prima da notícia. Contudo, em uma 

primeira apresentação esse fato não tem o trato jornalístico, nem as técnicas de produção de uma notícia: 

como a popular pirâmide invertida, o lead, entre outras, em especial a apuração.  

                                                        
21 GABRIEL, Martha. Maketing na Era Digital. Ed. NOVATEC, São Paulo. 2010. 
22 ERBOLATO, Mário L., em Técnicas de Codificação em jornalismo – redação captação e edição no jornal diário, lançado 
em 2008 pela editora Ática. 
23 JORGE, Thaís de Mendonça. A notícia e os valores-notícia. O papel do jornalista e dos filtros ideológicos no dia-a-dia 
da imprensa, publicado em julho de 2006. Disponível em: http://www.unirevista.unisinos.br/_pdf/UNIrev_Jorge.pdf, 
acessado em 01/11/2012. 

http://www.unirevista.unisinos.br/_pdf/UNIrev_Jorge.pdf
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O jornalismo é uma atividade que requer mais que saber as informações. Ele exige a confirmação dos 

fatos a serem publicados e responsabilidade com o que está sendo feito, afinal de contas, como já visto em 

casos como o da Escola Base, uma suspeita publicada como verdade pode destruir vidas. 

Todo jornalista é um profissional da comunicação24. Embora nem todo profissional da comunicação 

seja um jornalista. Conforme elucidou KUNCZIK25 (2001, p 50), já buscando uma forma mais exata de definir 

o comunicador, o classificou como “pessoas que produzem o conteúdo dos meios de comunicação dentro de 

uma organização e que podem influenciar esse conteúdo”. Influencia aqui no sentido mais simples dela: 

escolher a imagem que vai ao ar na TV, definir a pauta que fica e a pauta que cai no rádio, escolher a matéria 

de capa do jornal, e por aí vai. 

 

SEO, internet e notícia 

Visto que as pessoas procuram informações e referências nos sites de busca na web, logo, é preciso 

ressaltar que os portais e sites que aparecem primeiro no Google são vistos pelos usuários como mais 

confiáveis. Esses sites, em sua maioria, tiveram um cuidado especial em seu planejamento. São espaços que 

foram desenvolvidos pensando no usuário, levando em conta a UX, expressão que vem do inglês e significa 

a experiência do usuário. Em suma: a usabilidade do site, do aplicativo para smartphone, entre outras 

aplicações interativas. GABRIEL (2010, p. 351)26 define que para um bom resultado nas páginas de busca, 

ações dentro e fora da página devem ser feitas. Mas antes de tudo isso: deve ser oferecido ao usuário um 

conteúdo único, bem elaborado, de qualidade. Cópias, plágios ou conteúdos muito parecidos podem ser 

furada para quem quer ser encontrado pelos mecanismos de busca. Conforme afirma LAMBRECHT 27 , 

“Quando identificamos diversas URLs com conteúdo similar escolhemos a URL que consideramos mais 

relevante para mostrar ao usuário”.       

É interessante lembrar que as técnicas de SEO são experimentais, baseadas em tentativas, já que os 

buscadores não revelam como é o seu funcionamento. Em outras palavras: não contam o segredo, e mesmo 

se descobrirmos a metodologia usada por eles para indexar o conteúdo, é preciso pesquisar e se aperfeiçoar 

sempre, pois os robots e crawlers que escaneiam o conteúdo da web são constantemente 

aperfeiçoadosGABRIEL (2010, P. 353) também analisa que páginas pensadas para SEO são mais facilmente 

encontradas pelos buscadores. Isso porque se sabe que são analisados os códigos, os conteúdos e as 

estruturas das páginas para a classificação, indexação e ranking dos conteúdos. Logo, as técnicas de SEO 

devem ser focadas nestes três aspectos que os buscadores são capazes de ler.    

 Para se produzir um conteúdo jornalístico com abrangência de SEO, deve-se ter em mente palavras 

que possivelmente as pessoas associem aos fatos para buscar. Exemplificando: o recente fenômeno 

meteorológico Sandy, que atingiu os Estados Unidos no fim de outubro de 201228, primeiro foi chamado de 

furação e depois de tempestade pela definição dos estudiosos da área. Logo, pode ser pesquisado pelos 

usuários por estes dois termos. Por isso, mesmo o ‘certo’ sendo chama-lo de tempestade, é importante citar 

                                                        
24 KUNCZIK, Michael. Livro Manual de Comunicação – Conceitos de jornalismo – Norte e sul, página 15. Disponível em: 
http://books.google.com.br/books?hl=pt-
BR&lr=&id=Pt0eIrBMD1gC&oi=fnd&pg=PA11&dq=jornalismo+defini%C3%A7%C3%A3o&ots=skaUvcQVtH&sig=q8W4N
nw07L1V08p7nOyn0MV4DuI#v=onepage&q=jornalismo%20defini%C3%A7%C3%A3o&f=false 
25 Vide referencia n° 6. 
26 GABRIEL, Martha. Maketing na Era Digital. Ed. NOVATEC, São Paulo. 2010. 
27 LAMBRECHT, Arial APUD  RICOTTA, Fábio. In Entrevista com Ariel Lambrecht, publicado em novembro de 2012. 
Disponível em http://www.mestreseo.com.br/entrevistas/entrevista-com-o-ariel-lambrecht-do-google, acessado em 
02/11/2012.  
28 Fique por dentro: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/11/quase-5-milhoes-de-casas-dos-eua-continuam-sem-
luz-apos-sandy.html 

http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=Pt0eIrBMD1gC&oi=fnd&pg=PA11&dq=jornalismo+defini%C3%A7%C3%A3o&ots=skaUvcQVtH&sig=q8W4Nnw07L1V08p7nOyn0MV4DuI#v=onepage&q=jornalismo%20defini%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=Pt0eIrBMD1gC&oi=fnd&pg=PA11&dq=jornalismo+defini%C3%A7%C3%A3o&ots=skaUvcQVtH&sig=q8W4Nnw07L1V08p7nOyn0MV4DuI#v=onepage&q=jornalismo%20defini%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=Pt0eIrBMD1gC&oi=fnd&pg=PA11&dq=jornalismo+defini%C3%A7%C3%A3o&ots=skaUvcQVtH&sig=q8W4Nnw07L1V08p7nOyn0MV4DuI#v=onepage&q=jornalismo%20defini%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://www.mestreseo.com.br/entrevistas/entrevista-com-o-ariel-lambrecht-do-google
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/11/quase-5-milhoes-de-casas-dos-eua-continuam-sem-luz-apos-sandy.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/11/quase-5-milhoes-de-casas-dos-eua-continuam-sem-luz-apos-sandy.html
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a palavra furação no texto, para que o conteúdo também seja achado quando a busca remeter a esta 

nomenclatura. Isso tem a ver com as palavras-chave (keywords), um dos conceitos fundamentais para SEO. 

RICOTTA 29  define alguns fatores que colaboram na indexação dos sites pelas páginas de busca, e, 

consequentemente, um melhor posicionamento nos rankings. O primeiro deles é usar a palavra-chave logo 

no título do conteúdo. Isso porque no título, a palavra aparece em um local privilegiado, que tem mais 

visibilidade tanto para os leitores quando para os buscadores, já que estes se baseiam também em UX, sigla 

que vem do inglês e quer dizer a Experiência do Usuário, um termo muito bem definido por NIIDE (2011, p. 

2)30: “UX é fazer as coisas o melhor possível para um perfil específico de usuário. Não necessariamente 

melhor quer dizer o mais simples, o mais usável, o mais óbvio, mas sim o mais adequado ao seu 

usuário”.COUTINHO 31  enuncia outro fator importante para um bom posicionamento de páginas: a 

quantidade de links que elas recebem. Aí, entram várias categorias: o compartilhamento do conteúdo nas 

redes sociais, os links internos (sim! Quando determinado site, blog, portal te sugere leituras e links 

relacionados à matéria que você acabou de ler, ela está utilizando este recurso: criando links internos) e os 

links externos. 

Cada link que aponta para seu site é lido pelos buscadores de conteúdo como um voto. Essa técnica 

também é chamada link building. Neste contexto, os links internos também fazem a diferença. Claro que não 

quer dizer ficar colocando links a torto e a direito. O objetivo desta técnica no jornalismo é poder produzir 

um conteúdo específico para a web. Melhor pensado, planejado e que ofereça ao usuário uma experiência 

plena. Assim, quando o internauta estiver lendo uma matéria jornalística ou até mesmo um post, os conceitos 

e outras informações estarão embutidos em links, e não precisaram estar no discorrer do texto, o que poderia 

produzir um conteúdo inchado e cansativo. 

Deste modo, todos os leitores tem um conteúdo completo e fluído. Quem já conhece os conceitos 

e/ou as outras informações sugeridas pode continuar lendo o conteúdo sem perda de tempo. Quem não 

sabe e/ou conhece, terá a oportunidade de clicar, ser direcionado a uma nova página e se inteirar sobre o 

assunto. Não é prático? Com certeza algo que leva em conta a experiência do usuário.   

 Essa técnica de link building tem também um outro lado, na maioria das vezes preconizado por 

gestores de web. É a indicação externa, ou seja, quando outro site aponta para o seu domínio. Curioso, é algo 

que faz com que pessoas que produzem conteúdo para o mesmo nicho – também conhecido como público 

alvo – se indiquem, algo como as relações públicas na web. RICOTTA32 comenta a importância de ter, neste 

contexto, uma “vizinhança” de qualidade: 

Crie links para sites de qualidade, que possuem uma boa confiabilidade. Tente não 

cadastrar seus sites em 1001 diretórios aleatórios, escolha aqueles que possuem foco 

no assunto que você fala. Sua vizinhança não é apenas quem você linka, mas de onde 

você é linkado também. 

                                                        
29 RICOTTA, Fábio. Os 5 principais fatores para sucesso no Google, publicado em 21 de setembro de 2007. Disponível 
em: http://www.mestreseo.com.br/seo/os-5-principais-fatores-para-o-sucesso-no-google, acessado em 02/11/2012 
30 NIIDE, Emerson. UX=MKT². Publicado em outubro de 2011. Artigo disponível em: http://www.congressoebai.org/wp-
content/uploads/ebai11/EBAI11_artigo32.pdf, acessado em 02/11/2012 
31 COUTINHO, Rafael. Fatores que influenciam no Posicionamento de Sites nos buscadores, publicado em abril de 2008. 
Disponível em: http://www.mestreseo.com.br/seo/posicionamento-de-sites-nos-buscadores, acessado em 
02/11/2012. 
32 RICOTTA, Fábio. Os 5 principais fatores para sucesso no Google, publicado em 21 de setembro de 2007. Disponível 
em: http://www.mestreseo.com.br/seo/os-5-principais-fatores-para-o-sucesso-no-google, acessado em 02/11/2012. 

http://www.mestreseo.com.br/seo/os-5-principais-fatores-para-o-sucesso-no-google
http://www.congressoebai.org/wp-content/uploads/ebai11/EBAI11_artigo32.pdf
http://www.congressoebai.org/wp-content/uploads/ebai11/EBAI11_artigo32.pdf
http://www.mestreseo.com.br/seo/posicionamento-de-sites-nos-buscadores
http://www.mestreseo.com.br/seo/os-5-principais-fatores-para-o-sucesso-no-google
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Outro fator citado por COUTINHO (2006)33 que influencia no ranqueamento da página é a idade do 

domínio, afinal de contas, um site que está a mais tempo no ar provavelmente é mais confiável. Não basta 

ter o site no ar se ele não for atualizado: a frequência de atualização também é levada em conta, por isso, 

postar conteúdo com frequência é necessário. O texto também é levado em conta. Tanto a quantidade de 

texto, quando a qualidade do conteúdo. Analistas afirmam que um bom texto para SEO tem mais de 300 

palavras. Não precisa ser conteúdo enorme, um conteúdo curto e bem elaborado já preenche os requisitos. 

Outra coisa muito interessante que a gramática correta também é levada em conta pelos buscadores. Outros 

fatores são a organização e alguns indícios mais técnicos, como o número de barras na URL e a validação 

HTML. 

 

Palavras-chave: o Coração do SEO34 

Meninas dos olhos dos analistas de SEO e conteúdo web, essas palavras mágicas tem duas ‘raças’: as 

genéricas e as específicas35. A boa escolha da palavra-chave é importante para a otimização mais precisa do 

conteúdo. Palavras menos específicas - as genéricas – são mais difíceis de se ranquear, afinal de contas, há 

uma quantidade infinitamente maior de conteúdos relacionados a elas. Aí que entra as long tail keywords 

(palavras da cauda longa).     

Esse segundo grupo se caracteriza por ser formado por frases e termos que especificam a busca. 

Exemplificando: alguém pode pesquisar ‘furacão’, uma busca genérica. Mas se usuário resolver refinar mais 

sua pesquisa pode colocar algo como ‘furação Sandy Estados Unidos’.  

Mas como saber quais expressões usar? É importante, antes de tudo, pensar como o usuário. 

Também é válido usar as ferramentas que o próprio buscador, no caso o Google, oferece36. Um destes 

exemplos é o AdWords. Lá é possível procurar termos relacionados ao seu conteúdo, variações de palavras 

partindo de um termo genérico e também medir o nível de buscas médias de cada uma delas, sabendo então 

quais são melhores de se usar para produzir um conteúdo, seja de blog ou jornalístico, que se enquadre nas 

buscas realizadas.     

Isso ajuda, inclusive, o jornalista a ter uma forma de escrita mais próxima de seu leitor, conforme 

afirma JUNGINGER37. Não que vá alterar o estilo de cada comunicador, mas pode orienta-lo sobre quais 

expressões são mais usadas (por meio do número de buscas que cada uma teve), ou seja, quais formas de 

pensar são mais comuns às pessoas. Isso é importante também para planejar um conteúdo que tenha 

expressões fáceis e usadas com mais frequências nas suas notícias, e principalmente para a inclusão de 

palavras e termos muito usados no título da matéria, local privilegiado nas buscas de conteúdo e também 

nas buscas das pessoas. Ou seja: escrever pensando tanto em ser achado pelo usuário quanto em ser de fácil 

compreensão para o leitor.  

Para que o conteúdo apareça, é importante se atentar também ao posicionamento das keywords no 

texto. Primeiro, é preciso ter em mente que repetir excessivamente os termos pode tornar a leitura chata e 

desinteressante, além de ser considerado spam pelos buscadores, conforme pontuou SENNE38. Por isso, é 

                                                        
33 COUTINHO, Rafael. Fatores que influenciam no Posicionamento de Sites nos buscadores, publicado em abril de 2008. 
Disponível em: http://www.mestreseo.com.br/seo/posicionamento-de-sites-nos-buscadores, acessado em 
02/11/2012. 
34 Definição de Martha Gabriel, vide referência nº 13, página 353. 
35 MUNIZ, Ique, in http://www.mestreseo.com.br/keyword/long-tail-resultados-cauda-longa, acessado em 01/11/2012 
36 Vide referência nº 24. 
37  JUNGINGER, Klaus. WEBJORNALISMO: a influência do SEO na redação de notícias online. Disponível em: 
http://computerklaus.com/tcc-seo-redacao-de-noticias-estud, acessado em 02/11/2012. 
38  SENNE, Clara. Search engine ranking factors, publicado em janeiro de 2008. Disponível em 
http://www.mestreseo.com.br/introducao/search-engine-ranking-factors, acessado em 02/11/2012.  

http://www.mestreseo.com.br/seo/posicionamento-de-sites-nos-buscadores
http://www.mestreseo.com.br/keyword/long-tail-resultados-cauda-longa
http://computerklaus.com/tcc-seo-redacao-de-noticias-estud
http://www.mestreseo.com.br/introducao/search-engine-ranking-factors
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importante usar sinônimos, singular e plural, passado e presente, além da ordem inversa, que também pode 

ser uma opção.       

Com base em informações mais técnicas do código HTML, CANDIDO39 afirma que é válido lembrar 

que, além de posicionar a palavra-chave no título, é importante coloca-la logo no início do texto e em média 

uma vez por parágrafo. Outros lugares bem vistos para esta inclusão são nos textos âncoras dos links e nas 

imagens da página, na legenda e/ou nome da imagem. 

Sabendo criar um espaço com usabilidade, um conteúdo atrativo e exclusivo, com técnicas de 

redação para SEO que não são o bicho de sete cabeças que alguns comunicadores pensam, todos podem ser 

unidos aos novos consumidores, os prosumers, por meio dos buscadores de conteúdo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS        

 Lembrando então algumas dicas para SEO: são analisados os códigos, os conteúdos e as estruturas 

das páginas. No quesito conteúdo, o que sofre uma interferência mais direta dos jornalistas, é preciso 

desenvolver uma linguagem simples e prática, facilmente assimilada pelo leitor e questionando quais 

palavras serão buscadas pelo seu público alvo, dando uma atenção especial ao título.   

 Os votos: quantidades de links internos e externos que a página recebe, técnica chamada de link 

building. Também fazem a diferença a idade do domínio, a frequência da atualização e a qualidade do 

conteúdo, inclusive a gramática, conforme já citado. O objetivo desse trabalho é discutir o SEO. Não como 

algo que vai manipular os resultados das buscas ou ser algo complicado para os jornalistas online; mas como 

uma coisa que pedi o desenvolvimento de uma linguagem específica para a internet.  

 Claro que continuaremos a publicar vídeos, fotos e textos – conteúdo também utilizados em outros 

veículos – na web. Mas sabemos que com a grande demanda de conteúdo presente na grande rede de 

computadores, é preciso ter um diferencial para que seu conteúdo fique em evidência. E cada vez mais esse 

diferencial que faz o conteúdo de qualidade se sobressaia aos demais – como visto, cópias são evitadas pelos 

buscadores – pode ser as técnicas de SEO.   

Neste sentido, a internet, tida como uma terra sem lei, mostra que tem também seus regulamentos 

e modos de conduta, e as técnicas de serch engine mostram que nada substitui um conteúdo rico em fontes, 

apuração e criatividade.  
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ENTRE O ÉPICO E A FICÇÃO CIENTÍFICA: O DIALOGISMO EM STAR WARS 
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Resumo               

Fundamentado pelo dialogismo de Bakhtin, o presente artigo pretende apontar elementos e conceitos do 

gênero épico no cinema de ficção científica. A análise visa estabelecer uma relação de interdiscursividade 

entre os dois gêneros, e como esta pode ser observada na franquia Hollywoodiana de filmes Star Wars, 

dirigida por George Lucas a partir da década de 1970. 

Palavras-chave: dialogismo; gênero épico; ficção científica; Star Wars. 

 

INTRODUÇÃO             

O presente artigo trata do gênero épico visando o dialogismo, compreendido como o princípio 

constitutivo de toda linguagem. Segundo a fundamentação de Bakhtin, referência para a constituição deste 

trabalho, compreendamos orientação dialógica como: 

[...] Um fenômeno próprio a todo o discurso. Trata-se da orientação natural de 

qualquer discurso vivo. Em todos os seus caminhos até o objeto, em todas direções, 

o discurso se encontra com o discurso de outrem e não pode deixar de participar, 

com ele, de uma interação viva, tensa (1998,  p. 88). 

Entendendo que não existe enunciado que não seja dialógico, buscar-se-á uma análise da série de 

produções cinematográficas Star Wars sob a ótica do dialogismo, com o objetivo de compreender que os 

discursos épicos e de ficção científica estabelecem uma relação interdiscursiva.    

 A série Star Wars (com o título de Guerra nas Estrelas no Brasil) foi escrita e dirigida até o sexto filme 

por George Lucas, tendo como distribuidora a 20th Century Fox. Em 2012 os estúdios Disney compraram a 

produtora Lucasfilm, que até então detinha os direitos da saga, e anunciaram uma nova leva de filmes da 

série, tendo mais três episódios confirmados até o momento, a serem lançados em 2015, 2018 e 2022. Star 

Wars é composto, até agora, por seis filmes subdivididos por duas trilogias. A primeira abrange os filmes: 

Episódio IV: Uma Nova Esperança (25 de maio de 1977), Episódio V: O Império Contra-ataca (21 de maio de 

1980) e Episódio VI: O Retorno de Jedi (25 de maio de 1983).      

 Esta primeira parte da franquia gira em torno da tentativa de eliminação da Aliança Rebelde pelos 

tiranos comandados pelo Imperador Palpatine. Darth Vader é leal ao imperador e também procura a 

eliminação dos rebeldes. Em meio aos combates, destaca-se a personagem Luke Skywalker, que busca se 

tornar um cavaleiro Jedi e também sua verdadeira identidade, em vista de não saber quem seu pai realmente 

é.          

A segunda trilogia de Star Wars é composta pelos Episódio I: A Ameaça Fantasma (19 de maio de 

1999), Episódio II: Ataque dos Clones (16 de maio de 2002) e Episódio III: A Vingança dos Stih (19 de maio de 

2005). Nesta segunda parte é narrada a trajetória de Anakin Skywalker, encontrado ainda criança no planeta 

Tatooine pela Rainha Padmé Amidala, Obi-Wan Kenobi e pelo jedi Qui-Gon Jinn, que acreditam que o menino 

seja o Escolhido para trazer equilíbrio para a Força. Ao decorrer dos três filmes, mostra-se como o jovem se 

torna cavaleiro Jedi e, por fim, Darth Vader. 

 

JUSTIFICATIVA           

 Em vista da importância cultural que Star Wars cumpre na história do cinema mundial, da sua 

recorrente popularização durante os anos desde a década de 1970 e também do lançamento futuro do 
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sétimo filme, a saga conta não apenas com um roteiro revolucionário em relação à ficção científica (as 

narrativas fílmicas ocorrem em cenários de diversas galáxias e planetas), mas pode ser compreendida 

também como uma trajetória épica por trazer diversos elementos e conceitos que estão presentes nas 

narrativas clássicas.  

 

OBJETIVOS            

 O objetivo desta análise é identificar os conceitos e elementos do gênero épico presentes nos filmes 

da franquia Star Wars e compreender como eles são manifestados. 

MÉTODOS           

 Este trabalho foi realizado a partir da contribuição da fundamentação teórica de Bakhtin sobre 

dialogismo. Para início da pesquisa, buscou-se conhecer os conceitos e características dos dois gêneros, épico 

e ficção científica, para então identificar características semelhantes entre os mesmos. Com os elementos 

identificados, foi realizada uma análise para buscar estes mesmos nos filmes das duas trilogias de Star Wars.

 Para podermos compreender os conceitos e elementos dos dois gêneros a serem trabalhados neste 

artigo (ficção científica e épico), Rosenfeld nos ajuda a compreender de início o conceito de gênero: 

A maneira pela qual é comunicado o mundo imaginário pressupõe certa atitude em 

face deste mundo ou, contrariamente, à atitude exprime-se em certa maneira de 

comunicar. Nos gêneros manifestam-se [...] tipos diversos de imaginação e de 

atitudes em face do mundo (2008, p. 5). 

A franquia de filmes Star Wars está intrinsecamente relacionada às categorias e gêneros de ficção 

científica e fantasia em vista ao seu conteúdo e ambientação. Segundo a definição de Tavares (1986, p. 8), o 

termo é designado pelos seguintes aspectos: 

As imagens típicas da ficção científica são claras [...]: espaçonaves, mutantes, 

cidades submarinas, pistolas desintegradoras, impérios galácticos, viagens no 

tempo, supercomputadores [...]. É através destes elementos que o leitor casual [...] 

consegue identificar [...] obras de ficção científica. 

Estudiosos da área de cinema consideram a saga como um grande marco da história do cinema, que 

revolucionou a sétima arte não só em termos de tecnologia, mas também em termos de visão, com 

capacidade e legitimidade em exprimir verdades universais e sentimentos do ser humano. 

 

RESULTADOS            

Tendo englobadas as duas partes da franquia até o momento (citadas anteriormente), sob a ótica de 

um mesmo ambiente e conteúdo, sob contexto do cinema de ficção científica provenientes da década de 

1970 que se estende até os anos 2000, podemos descrever a história, de modo geral, também como uma 

trajetória épica, uma vez que apresenta diversas características das descrições do gênero: viagem, destino, 

figura heroica, nacionalismo, batalha, presença de seres mitológicos entre outras.  

 Em relação ao gênero épico, Moisés (1989, p. 26) nos traz uma definição que contribui para o 

entendimento da construção narrativa no produto cultural a ser estudado: 

A palavra épica liga-se a epos, que significa 'recitação' em Grego. Seu conteúdo 

revela ação, luta, e, por isso, baseia-se num fato histórico de grande importância, 

transformado, na psicologia do povo, em verdadeiro mito ou lenda. [...] O épico faz-

se representante de Nós, quer dizer, procura fixar o grande feito de transcendência 

pátria, que reflete o apogeu histórico de uma nação. 
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Em vista do conceito de Moisés, e avaliando o enredo geral da narrativa de Star Wars, podemos 

afirmar que há um eco de um texto clássico, épico. Bakhtin (2003, p. 297) nos ajuda a compreender a questão 

do eco em enunciados: 

Cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados com os quais 

está ligado pela identidade da esfera de comunicação discursiva. Cada enunciado 

deve ser visto como uma resposta aos enunciados precedentes de um determinado 

campo: [...] ele os rejeita, confirma, completa, baseia-se neles, subentendo-os 

como conhecidos, de certo modo os leva em conta. [...]. 

Há, portanto, uma bivocalidade presente em Star Wars: a voz do “agora” (visando o cinema 

contemporâneo e seus temas recorrentes no bojo da ficção científica) e a voz anterior (se temos como 

referências as demais obras anteriores à saga, podendo elas ser literárias, cinematográficas e também de 

outras manifestações culturais que abordam a temática épica). Esta característica, que aponta o discurso 

como heterogêneo por apresentar várias “misturas” de textos, é um traço constitutivo do dialogismo. 

 Tavares (1986, p. 14) estreita esta relação da constituição do gênero ficção científica no gênero épico 

no seguinte fragmento: 

Por outro lado, a ficção científica também cultiva o espírito heroico, aventureiro, 

de grandes perigos e gigantescas batalhas – guerras entre impérios galácticos, onde 

bilhões de homens se defrontam no espaço [...]. Mas mesmo as mais rudimentares 

space operas cultivam um sentido de missão, de tarefa [...].  

A tabela a seguir aponta alguns dos elementos e conceitos do gênero épico manifestados no cinema 

de ficção científica em Star Wars: 

 

Viagem Em todos os filmes, sob a perspectiva da 

narrativa, de modo geral, as personagens estão 

em constante viagem (a viagem física, o 

deslocamento) sempre em busca de algo. Os 

Cavaleiros Jedi e outros personagens possuem 

objetivos, como resgate, auxílio, solução de 

problemas políticos, entre outras. 

Um exemplo a ser citado (em Episódio I) é a busca 

de um acordo político por Qui-Gon Jinn e Obi-

Wan Kenobi. Os jedis e a Rainha Amidala partem 

nesta busca a fim de concretizar este e outros 

objetivos (os Jedis também estão protegendo a 

rainha) e enfrentam alguns obstáculos neste 

percurso, como a oposição de forças separatistas 

do Império, ameaça dos Sith, etc. 

Destino O cavaleiro jedi Qui-Gon Jinn descobre Anakin 

Skywalker (Episodio I) e acredita que ele possa ser 

o “escolhido” a trazer o equilíbrio para a Força. 

Ao ter este pressentimento, o jedi recorre ao 

mestre Yoda, que pressente que o menino terá 

um futuro sombrio. 
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Figura Heroica Em Star Wars não há apenas uma figura de herói. 

Podemos citar algumas personagens, como Luke 

Skywalker, Princesa Leia, Han Solo, Obi-Wan 

Kenobi, Qui-Gon Jinn, Rainha Amidala, entre 

outros. Estas são “memorizadas” por suas 

realizações, feitos guerreiros, coragem e 

determinação na busca pelos seus objetivos.  

Nacionalismo As próprias relações da República Galáctica no 

intuído de proteger o povo podem assemelhar-se 

ao caráter nacionalista. 

Batalha A saga, de modo geral, apresenta diversas 

batalhas em todos os seus episódios. Estas 

geralmente são entre jedis, integrantes 

defensores do lado da força e também da 

República Galáctica contra os Sith, integrantes do 

lado negro da força e das Forças Separatistas da 

Confederação dos Sistemas Independentes. 

Uma das batalhas a ser citada como exemplo são 

as Guerras Clônicas (relatadas no Episódio II), 

que, após uma série de eventos envolvendo Obi-

Wan Kenobi, Anakin Skywalker e Padmé, foram 

raptados e condenados em arena. Os Separatistas 

soltaram seu exército de dróides para enfrentar 

as forças dos Jedi. Os Jedi conseguem segurar as 

forças dos dróides até Yoda chegar com os 

soldados clones. Com o reforço o exército da 

República fez os Separatistas retirarem-se. 

Figuras Mitológicas Seres como Mestre Yoda, Chewbacca, Jar Jar 

Binks apresentam fisionomias e espécies distintas 

relativas aos planetas ou galáxias que vieram. 

Estas personagens aparecem na trajetória das 

buscas dos heróis e atuam como mentores ou 

estão dispostos a ajudar. 

Outros seres, como Jabba the Hutt, também 

aparecem na trajetória dos heróis, porém, ao 

contrário dos demais, atrapalha a conquista dos 

objetivos, atuando como desafios ou barreiras. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS         

 Levando em consideração o objeto de estudo deste trabalho, a saga Star Wars pertence ao gênero 

ficção cientifica no cinema, suas temáticas são abordadas de modo que formam uma narrativa épica. Assim, 

podemos dizer que existe uma relação entre os gêneros, conforme nos ensina Bakhtin/Volochinoiv (1997, p. 

106): 
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O gênero sempre é e não é o mesmo, sempre é novo e velho ao mesmo tempo. O 

gênero renasce e se renova em cada nova etapa do desenvolvimento da literatura 

e em cada obra individual de um dado gênero. Nisto consiste a vida do gênero. [...] 

O gênero vive do presente, mas sempre recorda o seu passado, o seu começo. [...] 

É precisamente por isso que tem a capacidade de assegurar a unidade e a 

continuidade desse desenvolvimento.  

Nessas relações dialógicas entre gêneros (podendo haver a mistura como no caso de Star Wars) há 

sempre renovações das tradições. No caso de nosso objeto de estudo, o gênero ficção científica se “mistura” 

com o gênero épico, ou seja, a tradição mantida por este (se compararmos com obras anteriores que também 

abordam os elementos e conceitos como os citados neste trabalho - viagem, destino, figura heroica, 

nacionalismo, batalha, seres mitológicos etc.) renova-se com a inclusão de temas da ficção científica (questão 

do espaço, galáxias, a guerra que envolve diversos seres provenientes de seus planetas, o lado “negro” e o 

lado da “força” etc.).   

For fim, devemos compreender a interdiscursividade como a relação entre discursos que não está 

somente reproduzida no texto, ou seja, o dialogismo é fundamental na constituição do discurso. Diálogo tem 

a ver com as várias camadas de textos anteriores que compõem um texto (no caso, as demais obras 

anteriores que tratam do gênero épico), que é formado pelas diversas camadas culturais intrínsecas a este 

(conceitos contemporâneos tratados em Star Wars, visando o contexto em que a narrativa é contada). 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BAKHTIN, M. M. Estética da criação verbal. Trad. Paulo Bezerra. Pref. Tzvetan Todorov. 4. ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2003. 

______________. Marxismo e filosofia da linguagem: Problemas fundamentais do método sociológico na 

ciência da linguagem. Trad. Michel Lahud e Yara Frateschi Vieira. 8. ed. São Paulo: Hucitec, 1997.  

______________. Problemas da poética de dostoiévski. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1997. 

______________. Questões de literatura e de estética (A Teoria do Romance). Trad. Aurora  Fornoni 

Bernadini et alii.  4. ed. São Paulo: Editora UNESP, 1998. 

BRAIT, Beth (Org). Bakhtin: dialogismo e polifonia. São Paulo: Contexto, 2013. 

MOISÉS, Massaud. A criação literária: poesia: preliminares, conceito de literatura, gêneros literários, poesia 

e prosa, teoria da poesia, espécies poéticas: o lírico e o épico, fôrmas . 11. ed. São Paulo: Cultrix, 1989. 

ROSENFELD, Anatol. O teatro épico. 6. ed. São Paulo: Perspectiva, 2008. 

TAVARES, Braulio. O que é ficção científica. São Paulo: Editora Brasiliense, 1986. 

< http://www.portal-cinema.com/2008/07/filme-da-dcada-de-70.html > Acesso em 19/04/2015 

  

http://www.portal-cinema.com/2008/07/filme-da-dcada-de-70.html


 V FÓRUM DE PESQUISA 
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 

 

ISSN: 2237-4183 
2016 

153 

DE ALDEIA GLOBAL A SIMULACRO DA REALIDADE: O IMPACTO DA INTERNET SEGUNDO PESADORES 

CONTEMPORÂNEOS   

 

Alunos: Andressa Letícia Villagra, Gabriela Lazarato Stockler, Júlia Ferreira Tsachtiris, Kamila Gleice Costa e 

Mariana Rizzuto do Nascimento 

Orientador: Prof. Carlos Sandano 

 

Resumo 

 Artigo apresentado ao V Fórum de Pesquisa do Centro de Comunicação e Letras da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, a fim de divulgar e discutir o trabalho desenvolvido no curso de Jornalismo na 

disciplina de Cibercultura. O foco deste trabalho é discutir os impactos gerados pela internet nos processos 

de aprendizagem e as mudanças que ela provocou no jornalismo, segundo os principais autores estudados 

na disciplina; Marshall McLuhan, Jürgen Habermas, Jean Baudrillard, Manuel Castells, Don Tapscott, João 

Canavilhas e Nicholas Carr, jornalista especialista em tecnologia e cultura, alguns de seus artigos serviram 

artigos serviram de base pare esse trabalho. 

Palavras-chave: Internet; Aldeia Global; Cibercultura 

 

INTRODUÇÃO            

Optamos por dividir o nosso trabalho em três partes. A primeira parte “Transformações que a 

internet causou no mundo” falamos sobre como a internet parece concretizar as visões que McLuhan tinha 

sobre aldeia global, e como ela pode resgatar a nossa consciência tribal perdida com o surgimento da prensa 

de Gutenberg. Entretanto Baudrillard e Habermas não tem uma visão tão positiva da internet, de forma que 

ela pode manipular a nossa realidade.    

Na segunda parte “Impacto da internet na vida das pessoas” com base nos textos, desfazemos o mito 

de que a internet nos deixa pessoas “multitarefas” como se acredita tanto nos dias atuais. Também 

levantamos a principal questão: se ela nos deixa mais inteligentes ou mais burros.    

 E finalmente na terceira parte “Impacto da internet no jornalismo e nos jornalistas” vemos qual foi 

o impacto da internet no jornalismo desde que ambos se encontraram pela primeira vez, até os dias atuais 

quando a era digital ameaça fazer com que os jornais impressos desapareçam, forçando o jornalista a se 

adaptar a essa nova mídia. 

Transformações que a Internet Provocou no Mundo 

A internet é a revolução que marcou radicalmente a forma de comunicação das pessoas no mundo 

recente. Ela teve impacto em toda a sociedade e promete um impacto ainda maior para o futuro. Um dos 

autores que melhor trabalhou essa temática por volta dos anos 60 em sua obra foi Marshall Mcluhan, antes 

mesmo dela se tornar algo palpável.        

A tese central de McLuhan “O meio é a massagem” – tecnologia da qual nós tiramos a informação- 

A mídia, amplamente é definida como extensão dos nossos corpos, exercendo uma profunda influência sobre 

nós. Quando uma nova mídia aparece, ela redefine quem nós somos como indivíduos e como sociedade.  

A televisão e os computadores, segundo McLuhan, iriam nos libertar da dependência do mundo 

impresso. A prensa (prensa aqui se entende como todos os meios impressos) era chamada de “meio quente”, 

pois absorve toda a nossa atenção deixando pouco espaço para participação. O meio que se contrasta com 

ele é chamado de meio frio, que deixa um grande espaço para a nossa participação.  

Para ele, com o surgimento da prensa de Gutenberg - um meio quente, - perdemos a capacidade oral 

de compartilhar informações, já que quando lemos voltamos a nossa atenção para a consciência individual 

ao invés da consciência coletiva, já que ler é uma atividade que depende do nosso próprio entendimento 
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para que as ideias do texto sejam absorvidas. Sendo assim perdemos a nossa consciência tribal, entretanto 

para McLuhan os meios frios, principalmente a internet, poderiam resgatar essa consciência tribal perdida, 

permitindo novamente compartilhamento de informações entre os indivíduos. (CARR, 2007 p. 1) 

            Com o advento da Internet o mundo se tornou uma “Aldeia Global” – conceito da obra de Mcluhan - 

ou seja, recuperamos o que existia nas tribos, as informações veiculadas interessam a todos. Isso se deu ao 

fato de as redes ultrapassarem fronteiras também. O que acontece nas palavras do autor canadense é que 

se formou novamente uma “consciência coletiva”. Vai de encontro com o que Douglas Kellner, seguidor de 

Habermas, diz que a internet permite um novo espaço para discussões da sociedade, uma espécie de ágora 

onde possibilita espalhar ideias, pensamentos, entrementes também permite uma maior chance de 

manipulação, controle em massa, além do fato de que, em razão das diferenças econômicas e sociais, quem 

não tem acesso à rede se mantém de fora dessa aldeia virtual, consequentemente esses indivíduos com 

pouco acesso à informação estão mais suscetíveis à manipulação. (MORENO, 2013 p.62) 

Contudo, algumas questões parecem se contrapor a visão de McLuhan, os computadores por 

exemplo, ao invés de nos libertarem do mundo impresso, tornaram os textos mais presentes do que nunca. 

No envio de mensagens, lendo notícias na internet, estamos envoltos em um verdadeiro casulo de textos.  A 

internet também não se enquadra nas definições de meio quente ou frio. Ela encoraja participação, mas 

também suga nossa atenção e domina nossos sentidos. Quando olhamos para a tela de um computador nos 

desligamos de todo o resto.  

A internet de certa forma parece concretizar a visão de McLuhan. Ela encoraja participação em uma 

escala nunca antes vista, com a explosão de blogs, vídeos e conteúdo produzidos pelo próprio usuário. Se há 

uma aldeia global surgindo, com certeza é na internet. (CARR, 2007 p. 2) 

No entanto, há visões negativas acerca das transformações sociais depois do surgimento do mundo 

virtual. Baudrillard, por exemplo, quando se refere em sua teoria que a sociedade em que vivíamos antes do 

advento da internet era uma simulação. Ou seja, a projeção de uma realidade que só existe no campo da 

imaginação social e que, na verdade, esconde a verdadeira realidade. Para ele a chegada do Word Wide Web 

é apenas uma continuação disso, mas de maneira intensificada.  

 José Carlos Moreno em seu texto "A Internet em McLuhan, Baudrillard e Habermas" exemplifica a 

prática atual de tal realidade inventada pós surgimento da internet. “Os ecrãs que nos servem a internet são 

os mesmos que nos serviam e servem os mass media. E a sua natureza de construtores de uma hiper-

realidade é a mesma” (NUNES, 1995, p. 2). A forma como através da internet podemos “viajar” para vários 

locais diferentes sem sair do mesmo lugar representa, para Baudrillard, a materialização mais evidente de 

uma presença que esconde, precisamente, a sua ausência” (NUNES, 1995, p.4). De forma que se perde a 

noção do que é verdadeiro ou falso. Baudrillard acredita que os seres humanos vivem uma alucinação 

coletiva. Entretanto, ele propõe uma discussão a respeito da funcionalidade da internet, se ela veio para 

reforçar ou desmascarar a hiper-realidade. 

Juntamente como o sociólogo francês Habermas, ambos veem um lado negativo nas redes. Ele centra 

suas pesquisas na esfera pública. Sendo que esta é um espaço em que os indivíduos de uma sociedade 

discutem e tentam formar uma opinião pública. E a forma como esta for colocada em ação, mudará os 

contextos até então presentes.  Para ele, o que acontece no mundo é o que ele chama de lifeworld que é a 

maneira como todos vivem e como suas escolhas, não só subjetivas, vão determinar o âmbito público.  E a 

visão de mundo dita o motivo pelo qual escolhemos uma coisa e não outra.  

  Habermas tem uma visão bem crítica com relação ao mass media. Segundo o sociólogo, eles 

representam os interesses de um grupo seleto e que farão recortes da realidade, emoldurando-os conforme 

a vontade deles. Moreno novamente oferece uma análise em seu texto " A Internet em McLuhan, Baudrillard 

e Habermas" sobre isso "Os mass media servem como ponto de convergência dos interesses de 
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determinados grupos sócio profissionais, de interesses econômicos e de interesses políticos veiculados por 

partidos” (MORENO, 1991, p.176). E, na confluência desses interesses, estabelece-se uma aparência de 

debate e, consequente, decisão coletiva, quase sempre com a espetacularização característica dos modernos 

mass media. Moreno não vê utilidade na internet a não ser na luta contra a censura em alguns países.  

  

Impacto da Internet na Vida das Pessoas 

Com a enorme quantidade de informações presentes dentro da internet, ficou difícil para os 

indivíduos diferenciar o que é bom conteúdo ou não. A grande quantidade de informações traz a 

possibilidade às pessoas de buscarem informações mais rápido, porém, isso não as torna mais inteligentes. 

Criam-se teoricamente pessoas “multitarefas”. Todavia, na tese de Nicholas Carr - Does the Internet Make 

You Dumber? - não nos tornamos esses seres “multitarefas”, na verdade, nos tornamos pessoas mais 

dispersas, pois precisamos do dobro de atenção para entender um texto que se lêssemos em um livro 

compreenderíamos melhor.  

“Enquanto encorajar a multitarefa, a internet estará nos deixando menos inteligentes” (CARR, 2014, 

p. 3), pois sempre que fazemos várias coisas ao mesmo tempo, podemos até conseguir terminá-las, mas não 

será feito de maneira realmente eficiente. Para Carr, as mídias apesar de ajudarem a desenvolver as 

habilidades visuais da pessoa ao mesmo tempo interferem na capacidade de a pessoa conseguir formular e 

lidar com um pensamento crítico, vocabulários mais complicados, reflexões e imaginação. “A forma de 

contra-atacar essa superficialidade seria passar mais tempo lendo livros e revistas” (CARR, 2014, p. 3). 

Outro problema, relacionado à quantidade de informações que a internet nos proporciona, é a 

quantidade de abas que deixamos abertas ao mesmo tempo e os hiperlinks que muitas vezes estão presentes 

em um texto na web. As abas abertas e o hiperlinks fazem a concentração sumir rapidamente já que a pessoa 

para o que está fazendo para ir na outra aba, atender a um chamado em alguma rede social ou clicar em um 

hiperlink, por exemplo. Além do estresse e da ansiedade de não conseguir prestar atenção da maneira 

adequada e, assim, não conseguindo aprender e compreender corretamente. “Se há muitas informações 

concorrendo para serem lidas ao mesmo tempo, ou se elas chegam muito rapidamente, fica muito mais 

difícil. Necessitamos de atenção para que possamos aprender” (CARR, 2014, p. 3), 

A “memória curta” dos indivíduos, ou seja, a sinapse (ligação entre neurônios), fica afetada com a 

falta de foco. Para que ela se consolide, a memória precisa ser exercitada, portanto, temos que voltar a 

memória várias vezes. Quando ficamos na internet e vemos várias coisas ao mesmo tempo, o cérebro não 

consegue assimilar tudo, e o seu foco não consegue ficar 100%, e por isso você não conseguirá acessar a 

memória de tudo que viu ou leu. Não conseguindo acessar, a sinapse pode travar e ficar afetada. Carr afirma 

isso, mas aponta que não sabe o quanto a internet pode chegar a comprometer. 

 “É possível que o mecanismo de produção de proteínas e sinapses trave quando 

não conseguimos manter o foco. Para lembrar-se de algo a longo prazo, você 

precisa prestar atenção e processar aquela informação profundamente. Nós não 

sabemos até que grau isso é comprometido quando usamos a internet” (CARR, 

2014, p. 4) 

Por outro lado, percebemos que a internet acrescenta e facilita a vida das pessoas. Mesmo com as 

questões das distrações ainda assim podemos notar que a oportunidade de aprendizado aumentou. 

Principalmente devemos levar em consideração que a internet vai ser produtiva dependendo do que o 

indivíduo faz dentro dela.  

Don Tapscott, investigador, consultor e professor universitário defende a internet e a tecnologia. 

‘Depois da extensa investigação, Tapscott chegou à conclusão de que a maioria das críticas às novas 

tecnologias é infundada. Mas defende serem precisas muitas mudanças para se aproveitar o potencial da 
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geração que já cresceu online”. (TAPSCOTT, 2010, p. 1) Ele não acredita que a internet esteja deixando as 

pessoas menos atenciosas, preguiçosas ou menos inteligentes, pois “os jovens estão mais espertos do que 

nunca, o QI está ao nível mais alto de sempre, há mais estudantes a licenciarem-se. Sou contra os argumentos 

de que os jovens só pensam em 140 caracteres (o limite de caracteres para as mensagens no Twitter) ou têm 

o nível de atenção de uma mosca”. (TAPSCOTT, 2010, p. 2) 

O investigador também defende que as ferramentas da tecnologia não são um desperdício de tempo. 

As pessoas tendem a confundir a televisão com o computador, mas eles estimulam o cérebro de maneiras 

diferentes. A tecnologia não é o problema de o jovem estar se distraindo no Facebook durante o trabalho, 

por exemplo, mas sim da falta de supervisão dos chefes, motivação que os levem a ficar mais atentos. “Minha 

geração não entende a cultura de colaboração, não entende as novas ferramentas e não entende a nova 

geração. Os blogues, redes sociais, wikis são o novo sistema operativo das empresas” (TAPSCOTT, 2010, p. 

6). E não é relevante quem determina o funcionamento das ferramentas tecnológicas, mas sim quem as usa, 

e por isso, mesmo que alguém de 50 anos tenha feito a ferramenta, o que importa é o jovem que vai usá-la.  

O período mais importante é entre os 8 e os 18. “Quem passa 24 horas por semana a ser um receptor 

passivo de televisão tem um determinado tipo de cérebro. Quem passa esse tempo a ser um utilizador activo 

de informação, tem outro tipo de cérebro, que é um cérebro melhor, mais apropriado ao século XXI” 

(TAPSCOTT, 2010, p. 7). Ou seja, passar mais tempo na internet e receber mais informações enquanto está 

crescendo e treinando seu cérebro é melhor para o século em que vivemos. 

Outro ponto é as gerações que hoje em dia conseguem estar mais próximas uma da outra. Tapscott 

conta que não há um grande fosso entre gerações porque a maioria dos seus 11 mil entrevistados de sua 

pesquisa/investigação, sobre o impacto das novas tecnologias na sociedade, se dão muito bem com seus 

pais. O próprio Tapscott fala que o iPod dele e dos filhos tem muitas canções parecidas, e isso só mostra 

como os gostos, valores, ficaram mais próximos entre pais e filhos. Outro argumento usado é o conhecimento 

que a maioria dos jovens falam que os seus pais são seus heróis, sendo que antigamente não era assim. Os 

heróis eram figuras públicas famosas, personagens, cantores, atores. (TAPSCOTT, 2010, p. 4) 

Além de tudo isso, a tecnologia é capaz de fazer com que os poucos interessados em política 

comecem a se interessar mais e ficarem mais ligados no assunto. Na maioria do mundo os jovens votam 

pouco, exceto nos EUA. Mas a diferença está na campanha de Obama que se dirigia para os jovens. Além de 

seu próprio discurso, ele usou meios da internet para se comunicar e interagir, como Twitter e Facebook, e 

por isso conseguiu ganhar a eleição, em 2008, e conquistar o apoio de toda essa juventude. “Estes jovens 

estão a crescer de forma interactiva, habituados a colaborar e a serem activos”. (TAPSCOTT, 2010, p. 5) 

Por fim, Don Tapscott aponta que mesmo sendo a favor que a tecnologia é útil e boa, sempre haverá 

vários tipos de problemas, e que ao longo do tempo precisam ser arrumados. Um deles é a perda do equilíbrio 

tão necessário. Um adolescente que fica mais de 40 horas por semana em um jogo online, por exemplo, não 

conseguirá desfrutar de todas as ferramentas excelentes que a tecnologia tem à disposição. Outro problema 

é a privacidade. Muitos jovens acabam colocando informações demais em seus perfis na internet, e isso pode 

prejudicá-los de alguma forma, como não ser aceitos em um emprego por terem alguma informação 

desnecessária ao acesso de qualquer um. Entretanto, isso são coisas que ao longo do tempo serão mudadas, 

e que só irão deixar a internet e a tecnologia melhor ainda para todos. (TAPSCOTT, 2010, p. 3) 

Em nosso entendimento, Don Tapscott está correto ao defender a tese de que a internet e a 

tecnologia não nos deixam mais burros, e sim mais inteligentes, porque como jovens dessa época podemos 

constatar que nossa memória não fica menor ou mais prejudicada por causa das dezenas de informações 

que recebemos quando estamos acessando a internet; que mesmo que fiquemos mais desatentos, já que 

nossa concentração está ligada em várias coisas ao mesmo tempo, isso não quer dizer que perdemos a 

capacidade de ler sem nos distrair, de fazer críticas construtivas, de sermos criativos, de entender textos com 
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um vocabulário mais difícil e abstrato; que, na realidade, a interação que a internet nos proporciona só nos 

deixa mais astutos, com mais bases, mais informações úteis que possivelmente iremos usar em algum 

momento de nossas vidas; e que é com a internet que muitas vezes conseguimos ter uma base mínima sobre 

diversos assuntos, como política, e por isso também conseguimos interagir melhor com asa pessoas das 

gerações anteriores. Consideramos que o problema não está na internet e na tecnologia em si, mas em como 

as pessoas se utilizam dela. E um dos fatores é a falta de equilíbrio citada por Tapscott em uma das respostas 

da sua entrevista a João Pedro Pereira.  

 

 Impacto da Internet no Jornalismo e nos Jornalistas  

As transformações que o compartilhamento de informações em rede trouxe à sociedade é eminente, 

mas acarretou também impacto significativo nos meios de comunicação e, principalmente, no jornalismo, 

que atualmente lida diariamente com esse novo meio de informação. A tecnologia desde a prensa de 

Gutenberg vem mudando drasticamente o jornalismo, que já passou pelo telégrafo, fotografia, telefone, 

rádio, fax, telex, etc., até chegar na internet atual. Diante de tantas mudanças, os jornalistas devem pensam 

sobre sua profissão no meio delas que deram lugar ao mundo cibercultural em que nos encontramos. Qual 

a função do profissional desse ramo tendo em vista o mundo em rede?  

Para começarmos a refletir essas questões, temos que voltar ao início, no momento em que ambos 

se encontram, computador e jornalismo. O meio eletrônico esteve ligado a ele desde antes da massificação 

da Internet. Já no final dos anos 80, a mídia impressa iniciava o processo de implantação da era digital na 

redação. Então, a transição dos meios de comunicação tradicionais para os meios onlines foi realizada sem 

grandes custos adicionais para as empresas, facilitando a inserção da Internet no Jornalismo. (CANAVILHAS, 

2007, p. 38) 

Houve um progresso na forma como os jornalistas manuseiam esse meio eletrônico. Como mostra a 

autora Anabela Gradim em um de seus textos, antes, o webjornalismo era usado apenas como meio de 

disponibilizar a versão online das matérias que já estavam prontas para a mídia escrita, sem alteração. Em 

uma fase seguinte, novos produtos são lançados com a finalidade de ser uma extensão dos meios físicos, já 

com o auxílio de fotos, vídeos e áudios para a interação maior com o internauta. Na fase que vivemos hoje, 

podemos observar a produção de textos inteiramente feitos para serem “subidos” para a internet, e nas 

palavras da própria autora são “conteúdos desenvolvidos exclusivamente para a web, tirando partido de 

todas as suas características.” (GRADIM, 2007, p. 79).  

A prática de redação mais ensinada para o jornalista e talvez a mais usada pelas grandes mídias é a 

tão famosa pirâmide invertida, na qual os fatos considerados mais importantes pelo produtor da notícia estão 

sempre no começo da mesma, seguindo com os dados em uma linha decrescente de importância. Essa 

técnica, que responde rapidamente as perguntas “O quê?”, “Por quê?”, “Como?”, “Quem?”, “Quando?” e 

“Onde?”, entra em cheque com o advento do webjornalismo. O leitor, que antes podia apenas seguir uma 

linha de leitura pré-determinada pelo jornalista, agora pode escolher uma própria que quiser seguir de 

acordo com seus interesses. (CANAVILHAS, 2007, p. 23) 

As técnicas de redação são altamente valorizadas pelos métodos de ensino jornalístico, sendo, por 

vezes, consideradas regras para um bom jornalismo. A pirâmide invertida, criada por jornalistas americanos 

por volta dos anos de 1860, é tida como essencial para a práxis jornalística positivista. Essa prática, no 

entanto, faz com que o jornalismo pareça algo fácil de se executar, ao apenas encaixar um texto em um 

modelo pré-estabelecido. A técnica ainda mantém a difusão rápida e eficaz das informações, entretanto, em 

um ambiente digital, é preciso que o jornalista transforme sua notícia em um material mais interessante e 

atrativo para o seu leitor. É necessário aproveitar ao máximo o espaço ilimitado que a Internet lhe oferece 

para o desenvolvimento aprofundado de sua notícia, deixando a criatividade transparecer. Assim, o 
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webjornalismo permite aos leitores um grande volume de informação e a decisão deles próprios em escolher 

entre o que lhes é oferecido. 

Em contrapartida à imprensa escrita, na web há abundância de espaço, por meio do qual o jornalista 

encontra oportunidade de liberdade em aprofundamento ou contextualização. Algo que o profissional dessa 

área busca e deseja, espaço ilimitado, está a sua disposição, agora, com o webjornalismo, através de um click 

que pode direcionar o leitor para onde ele quiser, por mais e mais páginas. O espaço em rede é um ambiente 

que abarca a informações em níveis, que o leitor tem a liberdade de desdobrar sozinho. A reportagem 

multimídia deixa espaço para o desenvolvimento de vários elementos que ajudam o jornalista a passar as 

informações de maneira interativa e interessante.  

No webjornalismo, assim como em “comunidades virtuais” trata-se de uma “comunicação 

horizontal”, onde a quantidade de informação é significativa e deve ser organizada baseada em uma linha 

horizontal (CASTELLS, 2001, p. 48). Essa organização resulta numa técnica de pirâmide deitada, expressa nas 

palavras de João Canavilhas em seu texto do livro Jornalismo Digital de Terceira Geração: “Por aproximação 

à representação gráfica da técnica da pirâmide invertida, verificamos que esta arquitetura sugere uma 

pirâmide deitada.” Seguindo a lógica da comunicação horizontal, essa sugestão de nova prática jornalística 

começa com a notícia normal, assim como a de um jornal por exemplo, e segue com links para outras páginas 

que possibilitam ao leitor explicações, contextualizações e exploração, desdobramentos que o jornal não 

conseguiria suprir apenas com o papel. (CANAVILHAS, 2007, p. 34) 

Em meio a isso, a profissão jornalística se vê obrigada a adaptar-se a tais mudanças em seu âmbito 

de trabalho e a criar um novo padrão que lide de um modo eficaz com as mesmas. O aperfeiçoamento 

constante das técnicas do mundo cibercultural, almejado frequentemente pelos detentores dos códigos de 

informação de rede, está ligado à evolução do webjornalismo.  

Portanto, diante de tantas mudanças que a tecnologia trouxe ao mundo e ao jornalismo, cabe ao 

jornalista adequar as técnicas de redação ao meio de comunicação com que  ele está trabalhando, de acordo 

com o que o meio oferece.  Se para a mídia escrita, com espaço limitado, a pirâmide invertida mostra muita 

eficiência, para os meios multimídias, com grande espaço a ser explorado, uma nova maneira de lidar com 

as notícias deve ser empregada. Sob o aspecto de interatividade que a Internet proporciona à relação entre 

jornalista e leitor, o jornalismo deve aproveitar das diversas opções que são oferecidas nesse meio ainda 

pouco explorado. Em última análise, podemos observar que o webjornalismo necessita da criação de um 

novo modelo de jornalista, que estimule o espírito de liberdade em escrever e a criatividade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A internet não nos deixa mais burros ou mais inteligentes, ela facilita o acesso a informação, mas a 

qualidade do aprendizado e do aprofundamento de determinado conhecimento depende unicamente do 

empenho do usuário, do tempo que ele dedica estudando determinado assunto, se informando e se 

aprofundando. Depende da quantidade e da qualidade de atenção que ele dá para aprender sobre aquele 

conteúdo. 

 Em nosso entendimento, Don Tapscott está correto ao defender a tese de que a internet e a 

tecnologia nos deixam mais inteligentes, porque como jovens dessa época podemos constatar que nossa 

memória não fica menor ou mais prejudicada por causa das dezenas de informações que recebemos quando 

estamos acessando a internet; que mesmo que fiquemos mais desatentos, já que nossa concentração está 

ligada em várias coisas ao mesmo tempo, isso não quer dizer que perdemos a capacidade de ler sem nos 

distrair, de fazer críticas construtivas, de sermos criativos, de entender textos com um vocabulário mais difícil 

e abstrato; que, na realidade, a interação que a internet nos proporciona só nos deixa mais astutos, com mais 

bases, mais informações úteis que possivelmente iremos usar em algum momento de nossas vidas; e que é 



 V FÓRUM DE PESQUISA 
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 

 

ISSN: 2237-4183 
2016 

159 

com a internet que muitas vezes conseguimos ter uma base mínima sobre diversos assuntos, como política, 

e por isso também conseguimos interagir melhor com asa pessoas das gerações anteriores. Consideramos 

que o problema não está na internet e na tecnologia em si, mas em como as pessoas se utilizam dela. E um 

dos fatores é a falta de equilíbrio citada por Tapscott. 

Tanto McLuhan como Habermas veem que a mídia eletrônica está sujeita a manipulação pelas elites 

para o controle das massas. Entendemos a missão do jornalismo é intervir para um uso mais democrático 

dos meios e agir em favor das minorias contra a manipulação. 

Se para alguns especialistas a internet pode ser superficial sem aprofundamento de conteúdo, no 

jornalismo ela não poderia ser mais explorada. Com o surgimento de reportagens interativas, auxilio de fotos 

e vídeos que podem ser acessados de qualquer aparelho celular dessa geração, a internet juntamente com a 

evolução da tecnologia contribui  para uma nova forma de se produzir e disseminar notícias, pesquisas e 

conhecimento de uma forma geral, alterando a forma de como fazer jornalismo como conhecemos. Não 

estamos vivendo o fim do jornalismo, mas o renascimento dele.  
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Resumo               

O presente artigo científico consiste em analisar a sequência de procedimentos que permeiam a construção 

da relação docente-discente em centros educacionais específicos, as escolas de línguas estrangeiras.  Busca-

se estudar ainda, de que maneira é construído o processo de aprendizagem de Língua Inglesa nesses 

ambientes e como o estabelecimento de relações de proximidade entre professor e aluno contribui de forma 

positiva para a otimização do aprendizado do alunado. Por meio da apresentação detalhada do histórico de 

ensino de Língua Inglesa no Brasil e a discussão a respeito dos métodos existentes no seguimento, somados 

à pesquisa de campo realizada com alunos de um centro de línguas pré-determinado, o objetivo principal do 

trabalho é observar e refletir a respeito da relação professor-aluno nos centros de línguas, que possuem 

características distintas das escolas de Educação Básica regulares.  

Palavras-chave: professor; aluno; ensino-aprendizagem; centros de línguas; relações humanas. 

 

INTRODUÇÃO 

Data de 1808, com a chegada da família real ao território brasileiro, o primeiro indício da necessidade 

do ensino da Língua Inglesa no país. Os laços comerciais entre Inglaterra e Portugal fortaleceram-se e a vinda 

de estabelecimentos comerciais de origem inglesa para o Brasil tornou imprescindível que os trabalhadores 

dominassem o idioma. Foi nesse período que ocorreu a criação do primeiro curso de Inglês em terras 

brasileiras, e, de acordo com Chaves (2004, p. 05), “É muito provável que os primeiros professores de inglês 

tenham surgido nesse momento”. 

Já no ano de 1809, em 22 de junho, D. João VI assina o decreto que ordena a criação de duas escolas 

de Língua Estrangeira, sendo uma de Francês e a outra de Inglês. O ensino de Língua Inglesa torna-se formal 

em território nacional brasileiro.  

E, sendo, outrossim, tão geral e notoriamente conhecida a necessidade de utilizar 

das línguas francesa e inglesa, como aquelas que entre as vivas têm mais distinto 

lugar, e é de muita utilidade ao estado, para aumento e prosperidade da instrução 

pública, que se crie na Corte uma cadeira de língua francesa e outra de inglesa. 

(OLIVEIRA apud CHAVES, 2004, p. 05). 

Em 1837, a fundação do Colégio D. Pedro II insere no currículo das escolas regulares as aulas dessas 

duas línguas. Porém, o ensino apresentava deficiências devido à falta de uma metodologia adequada. “A 

metodologia para o ensino das chamadas línguas vivas era a mesma das línguas mortas: tradução e análise 

gramatical” (LEFFA, 1999, p. 03). 

Passado quase um século, na década de 1930 houve a grande ascensão do ensino de Língua Inglesa 

no Brasil, com a criação de diversos cursos de idiomas livres. O contexto histórico trazia o governo de Getúlio 

Vargas e um momento político conturbado motivado pela II Guerra Mundial.  “A língua inglesa era difundida 

como necessidade estratégica para contrabalançar o prestígio internacional da Alemanha devido à imigração 

alemã ocorrida no século anterior” (SHÜTZ,1999, p. 22).       

 No mesmo período foi criado o Ministério da Educação, e, com ele, ocorreu a reforma Francisco de 

Campos, que introduziu significativas mudanças no conteúdo, mas principalmente na metodologia do ensino 

de línguas estrangeiras. Acontece também nesse momento da história, a oficialização do ensino de língua 
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estrangeira por meio da própria língua, que recebe o nome de “método direto”, e seria a partir de agora, 

amplamente utilizado nos centros de ensino.    

Foi na década de 1960 que tornou-se efetiva a grande popularização do ensino de Inglês, período 

histórico em que começam a serem criados os grandes e mais conhecidos centros de idiomas especializados 

no ensino da língua. Houve, devido à ineficiência do ensino de línguas estrangeiras em colégios e a 

necessidade cada vez maior do domínio do Inglês, a “proliferação dos cursos comerciais operando em redes 

de franquia” (SCHÜTZ, 1999, p. 24). Ainda, segundo Schütz, atualmente o Brasil oferece três tipos de cursos 

de Língua Inglesa: os cursos franqueados, os institutos binacionais e as escolas independentes.  

 

OBJETIVO 

 O objetivo geral desta pesquisa é compreender os processos que permeiam a construção da relação 

entre professor/aluno nos ambientes de centro de línguas, identificando e relatando a maneira como esta 

relação, quando alcançada de forma positiva, possibilita a melhora efetiva da aprendizagem dos discentes. 

 

JUSTIFICATIVA 

 A realização da presente pesquisa contribui para a área educacional à medida que estudar os 

processos que permeiam a relação professor-aluno e ensino-aprendizagem possibilitarão a otimização do 

trabalho docente, a busca por constantes caminhos de aproximação entre educador e educando e a 

consequente inovação dos métodos de ensino da Língua Inglesa. 

 

MÉTODO 

As escolas de Inglês encontradas no Brasil podem ser classificadas como: institutos binacionais, 

cursos franqueados e escolas independentes.  

Os institutos binacionais caracterizam-se por uma metodologia mais tradicional, atrelada a um plano 

didático. A promoção da cultura dos países da língua ensinada é o objetivo principal, por isso a preocupação 

com a expansão comercial-financeira torna-se secundária. O foco é o estreitamento das relações culturais 

dos países nativos com a cultura brasileira.    

Os cursos franqueados são aqueles estruturados, como diz o nome, em sistemas de franquias. A 

franquia envolve a concessão de uma marca e serviços, como sistema operacional e de tecnologia próprios 

e, no caso do ensino, material didático e recursos de aprendizagem personalizados, sempre vinculados a uma 

editora que representa o curso franqueado. Essa modalidade de curso de línguas caracteriza-se também pela 

ampla divulgação de sua marca, com extensiva exposição nas mais diversas mídias, como televisão, rádio, 

internet e outdoors.   

Já as escolas independentes são fundadas por profissionais que trabalham com línguas, portanto, 

são financeiramente autossuficientes e funcionam segundo a abordagem dos próprios professores, que pode 

ter influência de uma ampla rede de metodologias de ensino presentes no mercado.   

 Em qualquer um dos sistemas que o ensino de línguas disponha, atualmente, o papel do professor 

mostra-se fundamental nos cursos de idiomas livres. É o docente que estabelece com os alunos uma 

convivência contínua, que quanto mais prazerosa, mais favorece o aprendizado dos discentes.  

 É sabido que de maneira distinta é edificada a relação entre o professor e o aluno nos centros de 

ensino de línguas, objeto principal de estudo dessa pesquisa acadêmica. Teoricamente, a função do docente 

nessas instituições seria puramente a transmissão dos conhecimentos, visto que o aluno paga pela retenção 

de um conteúdo que lhe é necessário. Não há, por exemplo, a obrigação moral, existente na escola regular, 

do educador de formar cidadãos que intervenham positivamente no mundo em que habitam, da qual 

nenhum docente pode eximir-se.     
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Porém, como é citado por Paulo Freire em sua obra Pedagogia da Autonomia, “ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (1996, p.22). 

O autor alerta ainda: “se se respeita a natureza do ser humano, o ensino dos conteúdos não pode dar-se 

alheio à formação moral do educando” (1996, p.33).    

Por se tratar de um ensino particular, é restrito àqueles que podem arcar com o investimento. Tal 

dado reflete diretamente no número de alunos por sala de aula, que gira em torno de 15 estudantes no 

máximo. Uma realidade como essa possibilita ao docente uma efetiva maior aproximação junto aos alunos, 

e a oportunidade viável de dar a cada um deles uma atenção especial. Quando se leciona em uma classe com 

um pequeno número de alunos, o professor tem a chance de avaliar mais adequadamente o reflexo de seu 

trabalho e, ainda, o modo como os alunos reagem aos estímulos propostos e são motivados por eles. 

É fato que o trabalho do professor acontece em conjunto com o aluno. O docente aprimora 

ininterruptamente sua prática pedagógica. O dia a dia em sala de aula é repleto de desafios e descobertas a 

cada instante. O educador nunca é o dono do saber, é, sim, aquele que desperta nos estudantes a ânsia da 

busca incessante pelo conhecimento, e, deste modo, não apenas ensina, também aprende com os alunos na 

medida em que a relação estabelecida entre estes dois agentes do processo educativo é permeada por trocas 

constantes não só de conhecimentos, mas de experiências pessoais e vivências trazidas por ambas as partes. 

 Sobre a relação docente-discente, Freire afirma: 

Não há docência sem discência, as duas se aplicam e seus sujeitos apesar das 

diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. 

Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. (FREIRE, 

1996, p. 23). 

O estabelecimento de laços e uma relação saudável entre professor e aluno favorece o aprendizado 

dos conteúdos programáticos apresentados pelo educador. Observar e relatar que, mesmo tratando-se de 

um âmbito de ensino distinto como caracterizam-se as escolas de línguas, com regras e preceitos 

completamente divergentes quanto aos pregados nas escolas tradicionais, esse princípio também aplica-se, 

e muitas vezes de maneira ainda mais eficaz do que se pode pensar.  

Às vezes, mal se imagina o que pode passar a representar na vida de um aluno um 

simples gesto do professor. O que pode um gesto aparentemente insignificante 

valer como força formadora ou como contribuição moral à do educando por si 

mesmo. (FREIRE, 1996, p. 42).  

É de fundamental importância ressaltar que, da mesma forma que o processo de aproximação entre 

professor e aluno nos centros de idiomas pode ocorrer de maneira mais viável, possibilitando assim a 

otimização do conhecimento, a criação deste vínculo pode ser dificultada, justamente pelos encargos de que 

é incumbido o professor de idiomas de apenas transferir seus conhecimentos linguísticos ao alunado. 

 É neste território que reside um dos maiores desafios do professor de línguas. Criar meios para que 

essa aproximação e identificação com a turma aconteça de forma natural, espontânea e verdadeiramente 

afetuosa. Procurar a união do grupo, respeitando as diferenças e limitações de cada um dos membros 

favorece a criação de um ambiente agradável em sala de aula, que comprovadamente auxilia na condução 

do trabalho docente e dos futuros resultados positivos que se busca alcançar. Para tanto, é necessário que o 

professor reflita constantemente sobre sua prática didático-pedagógica, como salienta o patrono da 

educação brasileira: 

Ao pensar sobre o dever que tenho, como professor, de respeitar a dignidade do 

educando, sua autonomia, sua identidade em processo, devo pensar também, 

como já salientei, em como ter uma prática educativa em que aquele respeito, que 

sei dever ter ao educando, se realize em lugar de ser negado. Isso exige de mim 
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uma reflexão crítica permanente sobre minha prática através da qual vou fazendo 

a avaliação do meu próprio fazer com os educandos. (FREIRE, 1996, p. 38). 

Contemporaneamente, os cursos livres de idiomas dominam o mercado de ensino particular de 

línguas estrangeiras e são cada vez mais procurados por um número grande de alunos em busca de uma 

melhor capacitação profissional por meio do domínio de um segundo idioma além de sua língua materna.

 Existem basicamente três tipos de metodologia possíveis de serem encontradas no histórico do 

ensino de línguas: Tradução e Gramática, Método Direto e Audiolingual. O método Tradução e Gramática, 

existente desde o século XVII, é composto da memorização de vocabulários e regras gramaticais, bem como 

da tradução de textos, sem nenhum interesse na prática oral. Esse era o método utilizado para o ensino das 

línguas clássicas, como Latim e Grego, por isso focado nas regras normativas, com longos exercícios 

gramaticais apresentados completamente fora de qualquer contexto de uso cotidiano da língua.  

 No século XIX, surge o Método Direto, criado por Charles Berlitz, o qual considerava que o 

aprendizado de uma segunda língua concretizar-se-ia de maneira mais satisfatória se comparado e 

aproximado ao modo como adquire-se a língua materna, ou seja, por meio da exposição ao idioma. 

O procedimento estabelece associação direta de palavras e frases com objetos e 

ações; o uso da língua materna e a tradução são praticamente proibidos nessa 

concepção. Ênfase maior é dada à pronúncia e à gramática corretas, essa última 

ensinada de maneira intuitiva. (HANNA, 2012, p. 35). 

O método Audiolingual iniciou-se nos Estados Unidos e começou a ser difundido no Brasil a partir da 

década de 1960. O audiolingualismo considera a proximidade latente entre a estrutura da língua estrangeira 

e o contexto em que ela é utilizada. Por isso, privilegia a expressão oral, o uso da própria língua no processo 

de aprendizagem. A teoria considera que o ensino de línguas ocorre por meio de um processo de 

condicionamento de uso do idioma.       

Nesse método, a repetição e memorização são amplamente exploradas, a fim de que o aluno adquira 

automatismo na língua estudada. O ensino da gramática é realizado de maneira gradativa, e o vocabulário é 

apresentado sempre em situações coditidianas de uso do idioma.   

As demais competências (leitura e escrita) são exploradas apenas após a aquisição de uma 

consistente base vocabular e gramatical. É inserido o recurso audiovisual em sala de aula, com 

retroprojetores, CD’s e DVD’s, além da constante prática no laboratório de línguas, buscando alcançar 

perfeição na pronúncia, a maior preocupação do método. A separação da língua por competências passa a 

vigorar nesse momento, em que se apresentam as quatro habilidades a serem desenvolvidas no ensino de 

língua estrangeira: audição, fala, leitura e escrita, seguindo o mesmo processo de aprendizagem do falante 

em sua língua materna.  

Segundo Richards e Rodgers (1990), o método Audiolingual é resultado do interesse 

em repensar as metodologias do ensino de línguas; eles anotam que é nesse 

período que nasce o que chamaram de uma das maiores “indústrias” americanas” 

voltadas para as pesquisas em linguística aplicada, com comparações sistemáticas 

do inglês com outras línguas, acompanhadas de publicações que visavam à 

resolução de problemas fundamentais desse aprendizado. (HANNA, 2012, p. 37) 

Estudos desenvolvidos a partir de 1950 mostraram o interesse cada vez mais crescente em 

desenvolver as capacidades linguísticas no ensino de idiomas. Por isso, em meados de 1970, surge uma nova 

abordagem denominada Abordagem Comunicativa, que parte da teoria da língua como prioritariamente um 

meio de comunicação entre falantes.        

A abordagem comunicativa é a que está sendo utilizada atualmente no Ensino de Língua Inglesa na 

maior parte dos centros de línguas. O ensino do idioma a partir de agora é guiado por objetivos voltados ao 
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uso da fala, portanto, a prática em sala de aula busca atividades didático-pedagógicas que possibilitem a 

comunicação dos alunos e  o desenvolvimento cada vez maior da fluência linguística. Segundo Hanna (2012, 

p. 45): “Analisar a Abordagem Comunicativa no Ensino de Línguas e delinear os princípios que a norteiam 

significa compreender o significado de uma metodologia pragmática em que a comunicação real é o centro 

das atividades.”   

É importante atentar que, apesar de privilegiar a comunicação no processo de aprendizado, o ensino 

de gramática não é desconsiderado. Ele torna-se parte integrante da sequência didática, deixando apenas de 

ser o foco da aula de língua estrangeira. O ensino comunicativo visa o contínuo uso e prática da língua em 

sala de aula, considerando contextos situacionais reais de comunicação. Nesse sentido, Hanna (2012, p. 51) 

destaca que: 

Os constitutivos norteadores de uma aula comunicativa opõem-se aos de um 

ensino fragmentado, no que diz respeito a uma real preocupação em promover um 

aprendizado com caráter mais duradouro e não somente para o uso imediato em 

tarefas de sala de aula. 

A abordagem comunicativa vem sendo amplamente utilizada nos centros de idiomas para o ensino 

de línguas justamente por privilegiar a comunicação e possibilitar com isso que os alunos estabeleçam 

contato com a língua e frequentem um ambiente voltado à prática do idioma desde o primeiro dia de aula. 

A exposição à língua mostra-se uma forma efetiva de incentivar a prática e o aprimoramento das quatro 

habilidades linguísticas, adquirindo assim, completo domínio do idioma estudado.   

 A escolha da mais adequada metodologia pelo aluno é parte primordial do processo de 

aprendizagem. São comuns falhas no decurso de aquisição do conhecimento devido à falta de 

adaptação/adequação do estudante ao método. Muitas vezes, os alunos escolhem o centro de idiomas em 

que estudarão pelo preço do curso, e não por questões metodológicas ou pedagógicas, o que pode ocasionar 

em frustração e consequente desistência futura dos estudos. Por isso, é essencial que o aprendiz faça uma 

pesquisa e conheça a organização das aulas nos mais diversos centros de idiomas disponíveis, para que 

realize uma escolha acertada do método de aprendizagem.      

 Verificar como se dá a criação dos vínculos entre docente e discente, a forma como é conduzida a 

aprendizagem e retenção de conteúdo nestes conhecidos centros de idiomas, que possuem uma abordagem 

diferenciada das escolas de Ensino regular, e ainda o levantamento e análise dos resultados positivos de todo 

este percurso educacional complementam as razões da apresentação do presente artigo.  

 Para essa análise, a metodologia utilizada é uma pesquisa de campo quantitativa com alunos de uma 

rede de centro de línguas específica, localizada em Barueri, zona Oeste da cidade de São Paulo. A coleta de 

dados busca identificar características e comportamentos que os alunos admiram em seus professores, e 

como eles enxergam a construção dessa relação afetuosa com o mestre. Pretende-se inferir ainda qual a 

imagem que o professor de Língua Inglesa transmite para os alunos no contexto das escolas de idiomas, e se 

essa figura difere muito da que encontramos com relação aos professores de Inglês das escolas de Ensino 

regular.   

Os resultados apresentar-se-ão convertidos em porcentagem, técnica que garante uma visualização 

mais clara dos números obtidos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

1) Qual das características abaixo você 

considera que um bom professor deve 

possuir? 

a) Simpatia 

b) Domínio do conteúdo 

c) Dinamismo 
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d) Todas as anteriores 

e) Outras: ___________________ 

 

2) Sobre ser próximo de seus professores de 

língua estrangeira: 

a) Sempre fui 

b) Nunca fui 

c) O professor não permitia 

d) Nunca quis  

e) Outros: __________________ 

 

3) Você acredita que ser próximo do 

professor de línguas: 

a) Facilita o aprendizado 

b) Dificulta o aprendizado 

c) Torna o aprendizado mais prazeroso 

d) Não interfere no aprendizado 

e) Outros: ____________________ 

 

4) Você gosta de trabalhos com materiais 

diferenciados propostos pelo professor 

em sala de aula como músicas e jogos? Por 

quê? 

a) Sim 

b) Não 

Observações: 

_____________________________________

_____________________________________

___________________ 

5) Qual momento da aula de língua 

estrangeira é o mais interessante para 

você? Por quê? 

a) Listening 

b) Speaking 

c) Reading 

 

Observações: 

_____________________________________

_____________________________________

___________________ 

6) Você percebe a evolução do seu 

aprendizado? Como? 

a) Sim 

b) Não  

 

7) Qual o grau de importância da simpatia do 

professor de idiomas para você? Por quê? 

a) Alto  

b) Baixo 

c) Indiferente 

d) Mediano 

e) Outro:_________________________

____________________
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100%

4) Você gosta de trabalhos com 

materiais diferenciados propostos 
pelo professor em sala de aula como 

músicas e jogos? 

Sim Não
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa de campo foi realizada em um conhecido centro de línguas localizado em Barueri, zona 

Oeste da cidade de São Paulo. A escola contempla um número significativo de alunos, sendo a imensa maioria 

pertencente à classe C, reconhecida como a nova classe consumidora do Brasil, a qual representa, 

atualmente, grande parte da população do país. 

O perfil econômico dessa massa de estudantes demonstra que a maioria, se não a totalidade desses alunos, 

escolhem o curso/centro de idiomas em que irão estudar pelo custo do serviço, buscando unir qualidade de 

ensino a um preço acessível.  

Por conseguinte, destaca-se  a figura do docente como a que exerce papel primordial dentro desse 

processo. O professor torna-se a imagem central  da escola. É por meio dele que o aluno conhecerá a 

metodologia adotada no estabelecimento de ensino. Desse modo, quanto mais carismático, cativante, 

simpático e na mesma medida competente for o educador, maior será o número de alunos que darão 

prosseguimento ao curso nos semestres seguintes, levando em consideração, obviamente, as questões 

socioeconômicas. 

É interessante salientar que, muitas vezes, não são questões metodológicas que mantém alunos na 

escola e, sim, a didática adotada pelos docentes pertencentes àquela empresa, que permitem a identificação 

do aluno com a prática pedagógica do mestre em particular. 

A partir disso, podemos concluir que a figura do professor de Inglês das escolas de idiomas não se 

distancia tanto da exibida pelo professor de Língua Inglesa nas escolas de Educação Básica regular, mesmo 

com todas as diferenças que conotam esses dois profissionais, no que tange principalmente à condução do 

processo de ensino-aprendizagem.  

Apesar de executarem seu trabalho seguindo diferentes regras, devido ao contexto em que se 

encontram colocados, no que diz respeito à figura do professor em si, ambos caracterizam-se como 

formadores de opinião, disseminadores de ideias e preceitos e, ainda, podem exercer o papel de exemplo 

aos seus alunos, ou seja, tanto o professor de escolas de línguas quanto o educador de escolas regulares de 

ensino podem ser vistos como modelos morais e éticos para seus educandos, contrariando a tese 

amplamente difundida no âmbito acadêmico de que o professor de línguas em centros de idiomas seria um 

mero “transmissor de conhecimentos”, o qual não estabeleceria um maior e mais profundo contato com seu 

público alvo, a ponto de criar um vínculo fraterno com os estudantes, por exemplo. 
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Após a tabulação dos dados, foi possível tecer reflexões que confirmam a ideia previamente 

defendida nesta pesquisa de que a proximidade entre docente e discente favorece o processo de 

aprendizagem. 

Dos 50 estudantes entrevistados, 39 acreditam que um bom professor deve possuir essencialmente 

simpatia, dinamismo e demonstrar domínio do conteúdo, além de criatividade, citada por um dos alunos. 

No que tange à proximidade entre educador e educando, percebe-se que, para a maioria deles, esse 

contato torna o aprendizado da língua estrangeira mais prazeroso. É extremamente positivo constatar 

também que boa parte dos estudantes buscou estabelecer essa relação com seus professores ao longo dos 

anos de estudo de línguas. 

Outro resultado importante apontado pela pesquisa é que os alunos apreciam significativamente o 

trabalho com técnicas diferenciadas em sala de aula como, por exemplo, o uso de músicas e jogos no ensino 

de língua estrangeira. Cem por cento deles dizem que esse tipo de atividade transforma o estilo de aula, 

torna dinâmico e mais divertido o aprendizado, além de permitir a interação entre os colegas de classe e dos 

alunos para com o docente, criando uma atmosfera agradável à aprendizagem, o que permite um importante 

apontamento a respeito das metodologias utilizadas nos centros de línguas.  Na maioria das vezes, as escolas 

apresentam um cronograma rígido e inflexível ao professor, com diversos conteúdos a serem abordados em 

um curto período de tempo, o que não permite ao educador adicionar às aulas já programadas para o curso 

atividades diversificadas como as citadas, que os alunos comprovadamente tanto apreciam.  

Os estudantes consideram o momento da prática oral como a parte mais interessante da aula de 

Língua Inglesa, pois é nesse período que, segundo eles, é possível praticar o que foi aprendido, fixar o 

conteúdo de forma definitiva, estabelecer contato com as outras pessoas e, ainda, aprender novas palavras 

por meio da colaboração do professor. Alguns citaram que a fala é a parte da aula em que há a certeza com 

relação àquilo que lhes foi apresentado anteriormente, ou seja, adquire-se a confiança para expressar-se em 

língua estrangeira. A parte destinada à leitura e audição foi comentada por uma minoria, sob o argumento 

de que ao ouvir há o contato direto com o modo de fala de nativos no idioma, e ao ler ocorre a efetiva prática 

da pronúncia dos vocabulários apresentados durante o curso. 

A maioria esmagadora - noventa e oito por cento - dos entrevistados afirmou ter a percepção de seu 

aprendizado por conseguir realizar os exercícios propostos pelo curso, entender conversas entre nativos em 

filmes, seriados e compreender a letra de músicas, mídias com as quais os alunos possuem intenso contato 

em seu cotidiano. 

Um dos dados mais significativos é o grau de importância da simpatia do professor para os 

educandos. Quarenta e dois dos estudantes consideram essa característica muito importante no professor 

de idiomas. Dentre as razões citadas para justificar tal opinião, os alunos explanam que um professor 

simpático cativa a turma e torna o processo de aprendizado mais leve. Alguns acreditam que a simpatia do 

professor colabora para o estabelecimento de uma relação próxima com o docente, e o aluno sente-se mais 

confortável em sala de aula para tirar dúvidas. Foi dito ainda que um professor carismático possibilita que os 

alunos interessem-se de maneira mais profunda pelos estudos e, consequentemente, aprendam de modo 

mais significativo. 

Para os alunos, a simpatia do professor está ligada não à sua figura pessoal, mas sim às ferramentas 

lúdicas utilizadas por ele em sala de aula. Um professor considerado por eles como “simpático” é aquele que 

faz uso de diferentes técnicas de ensino-aprendizagem, no sentido da ampliação ao tradicional e aposta em 

alternativas didáticas e atualizadas no ato de lecionar. 

Os resultados apresentados mostram que os alunos de língua estrangeira valorizam a proximidade 

com o docente. Uma relação afetuosa entre eles colabora de forma extremamente positiva na condução 

satisfatória do processo de ensino-aprendizagem.  
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A pesquisa mostrou ainda que os alunos observam todas as posturas adotadas pelo professor em sala, no 

que diz respeito ao domínio do conteúdo, técnicas de ensino utilizadas, trato com os estudantes e a própria 

apresentação física do docente, o que corrobora com a fala de Freire, que atenta: 

A responsabilidade do professor, de que as vezes não nos damos conta, é sempre 

grande. A natureza mesma de sua prática eminentemente formadora sublinha a 

maneira como a realiza. Sua presença na sala é de tal maneira exemplar que 

nenhum professor ou professora escapa ao juízo que dele ou dela fazem os alunos. 

(FREIRE, 1996, p. 73) 

Os dados confirmam que alunos de centros de idiomas buscam adquirir fluência na língua estrangeira 

de forma prazerosa, divertida, arrojada, pois apreciam técnicas de ensino inovadoras que possibilitem a 

interação e a comunicação entre as pessoas. Trata-se de um perfil de alunado que valoriza a criatividade, 

dinamismo e modernização do trabalho docente. 

Por tudo o que foi explanado e comprovado pela pesquisa de campo realizada, é evidente que a troca 

contínua de conhecimentos dar-se-á de maneira extremamente significativa e proveitosa para professores e 

alunos quando ambos, conscientes da importância de seus papéis, relacionem-se de modo a propiciar a 

criação de genuínos laços de afeto, respeito e carinho, que preencham o ciclo do processo educacional por 

momentos de crescimento e amadurecimento profissional e pessoal, a fim de que seja cumprido o principal 

e genuíno objetivo da Educação: formar cidadãos pensantes, conscientes de seus direitos e deveres, dotados 

de senso crítico e de justiça, que atuem como agentes de grandes transformações sociais nos devidos 

cenários em que encontrarem-se inseridos. 
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COMUNICAÇÃO FOCADA EM SUSTENTABILIDADE PARA A “LINHA SOU” DA NATURA: DISCURSO OU 

COMPROMISSO DE TODOS? 

 

Aluna: Kerstin Buck 

Orientadora: Maria de Lourdes Bacha 

 

Resumo 

O artigo aborda as estratégias adotadas pela Natura no lançamento da linha SOU. O principal objetivo será 

analisar como as estratégias de lançamento da linha SOU atingiram seu target.  Foram analisados estratégias 

do conceito, produção, venda e promoção da linha, focadas em produzir uma linha com impactos ambientais 

reduzidos, ou seja, sustentável. Por essa razão, é importante descobrir se tais estratégias realmente 

mudaram e instigaram os consumidores adotarem hábitos de consumo mais conscientes com o meio 

ambiente. Para isso, serão analisados o perfil do target, conhecimento do consumidor sobre 

sustentabilidade, como isso afeta seu estilo de vida. A pesquisa utilizará como base teórica conceitos sobre 

Sustentabilidade e irá relacioná-los com a linha SOU, evidenciando a importância do consumo consciente. 

Palavras-chave: Natura; Sustentabilidade; Linha SOU. 

 

INTRODUÇÃO 

O tema deste projeto refere-se aos desafios comunicacionais focados em sustentabilidade para a 

Linha Sou da Natura.            A 

Natura Cosméticos S/A, é a maior fabricante brasileira de cosméticos e se destaca por suas ações em busca 

da responsabilidade socioambiental, é uma empresa que prioriza um modo sustentável de produção. 

Fundada em 1969 por Luiz Seabra, a empresa é líder, com índice de 44% na preferência dos consumidores 

no segmento de higiene, perfumaria e cosmética. Em 2004, a Natura abriu capital na bolsa de valores. Além 

disso, a empresa está presente com suas operações na Argentina, Chile, México, Peru, Colômbia e França. 

Seu compromisso com a sustentabilidade vai desde projetos até mudanças em sua produção e na cadeia 

produtiva. Um exemplo disso é a construção do Ecoparque em Benevides (PA), complexo industrial que tem 

o intuito de gerar negócios sustentáveis a partir da sociobiodiversidade amazônica e impulsionar o 

empreendedorismo local. Para distribuição de seus produtos, a Natura optou por venda através de 

consultoras(es), de modo a melhorar sua comunicação sobre a empresa junto a seus consumidores (NATURA 

HISTÓRIA, 2015).            

Em 2013, a marca criou a linha SOU, que promove reflexão sobre o consumo consciente em todos os 

processos, desde a concepção do produto, produção (redução do impacto ambiental da matéria prima ao 

pós-consumo) e da comunicação com os consumidores finais. Através da sua linha SOU, a Natura pretende 

promover uma consciência em seus consumidores sobre o impacto ambiental no seu consumo (NATURA 

HISTÓRIA, 2015).        

Segundo a Gerente de Marca e Produto da linha SOU, para atingir esse objetivo é necessário envolver 

através de conceitos restritivos e panfletários, que promovem sentimento de culpa nos consumidores na 

hora da compra. Por esse motivo a marca SOU busca diálogo, um convite para uma vida mais equilibrada e 

mais consciente em relação ao coletivo (SEMINÁRIO ADMINISTRAÇÃO, 2015).    

 Para promover esse novo conceito e aumentar a penetração no mercado, a Natura já antes do 

lançamento da linha, envolveu todos os consultores com palestras e apresentações sobre consumo 

consciente, além disso, enviaram amostras para eles terem a chance de experimentar o novo produto. O 

envolvimento dessas pessoas é crucial, já que são grandes influenciadores no ato da compra (SEMINÁRIO 

ADMINISTRAÇÃO, 2015).      
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Além dos canais tradicionais, a Natura utilizou o meio digital para a divulgação da nova linha, já que 

possui menos impacto ambiental, possibilita uma conexão com as pessoas que pensam da mesma maneira e 

ainda aumenta o potencial de expansão. Podemos notar que a estratégia, a principio, foi efetiva já que a 

página oficial do Facebook da marca recebeu mais “curtidas” do que outras marcas da Natura ou mesmo da 

própria empresa. (SEMINÁRIO ADMINISTRAÇÃO, 2015). 

 

PROBLEMA DE PESQUISA          

 O presente estudo busca responder à seguinte questão: como e por que a Natura consegue atingir 

seu consumidor da linha Sou, através da comunicação focada em sustentabilidade? 

 

OBJETIVO PRINCIPAL           O 

principal objetivo será investigar como e por que a Natura consegue atingir seu consumidor da linha Sou, 

através da comunicação focada em sustentabilidade. 

 

OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

Entre os objetivos secundários podem-se considerar:  

o Avaliar as mensagens; 

o Avaliar como o consumidor entende a mensagem sobre sustentabilidade;  

o Analisar o grau de conhecimento do consumidor sobre sustentabilidade; 

o Analisar o grau de conhecimento dos elementos que compõem a identidade da marca, tipos, cores 

das logomarcas, slogans;  

o Avaliar a credibilidade na mensagem; 

o Analisar a influência da mensagem no comportamento consciente do consumidor; 

o Analisar lembrança de propaganda e estratégias comunicativas; 

o Analisar quem compra produtos da linha SOU; 

o Analisar por que o consumidor compra produtos da linha SOU; 

o Analisar se o estilo de vida do consumidor é considerado sustentável (alimentação, rotina, etc.); 

o Comprovar a hipótese de que o perfil do consumidor se encaixa no perfil transformador, que além 

de ser conectado à internet, o perfil decide sua compra pelo papel de responsabilidade, tanto em 

relação à ecologia quanto social, que a empresa tem no mercado. 

 

JUSTIFICATIVA             

O estudo se justifica em primeiro lugar pela importância e pioneirismo da Natura na questão da 

sustentabilidade. Em segundo lugar, verificou-se uma lacuna na produção acadêmica quanto ao enfoque 

escolhido para este tema, lacuna esta verificada em pesquisas realizadas em bases de dados de dissertações 

e teses e anais de periódicos e congressos.   

 

REFERENCIAL TEÓRICO          

 Para atender aos objetivos propostos, a abordagem teórica será a de produção e consumo 

sustentáveis, que busca minimizar os impactos de atuação de empresas sobre a sociedade e sobre os 

ecossistemas, dessa forma o referencial teórico estará apoiado em dois eixos: conceito de sustentabilidade 

e as características do consumo consciente.        

As análises deixaram transparecer diferentes correntes de pensamento em relação aos enfoques de 

sustentabilidade, bem como contradições e ambiguidades da expressão desenvolvimento sustentável. De 

maneira geral, as definições procuram integrar viabilidade econômica, com prudência ecológica e justiça 
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social, nas três dimensões conhecidas como TRIPPLE BOTTOM LINE (ALMEIDA, 2002; MOURA, 2002; BACHA, 

SANTOS,SCHAUN,  2010).  

A semântica da palavra é empregada no sentido de progresso e há tensão entre crescimento 

econômico ilimitado e a finitude dos recursos ambientais. Existem duas correntes com enfoques distintos, a 

ecotecnocrática ou economia verde e a ecossocial e pessimista (MOURA, 2002).   

Sustentabilidade seria fruto de um movimento histórico recente que passa a questionar a sociedade 

industrial enquanto modo de desenvolvimento. Seria o conceito síntese desta sociedade cujo modelo se 

mostra esgotado. A sustentabilidade pode ser considerada um conceito importado da ecologia, mas cuja 

operacionalidade ainda precisa ser provada nas sociedades humanas (ROSA, 2007).   

 O termo sustentabilidade remete ao vocábulo sustentar, no qual a dimensão longo prazo se encontra 

incorporada. Há necessidade de encontrar mecanismos de interação nas sociedades humanas que ocorram 

em relação harmoniosa com a natureza. “Numa sociedade sustentável, o progresso é medido pela qualidade 

de vida (saúde, longevidade, maturidade psicológica, educação, ambiente limpo, espírito comunitário e lazer 

criativo) ao invés de puro consumo material” (FERREIRA, 2005).      

 Segundo Bacha, Santos, Schaun (2010), a revisão da literatura mostrou também que há vários 

enfoques para as dimensões da sustentabilidade, são elas: 

a) Sachs (1994) social, ambiental, econômica, geográfica e cultural; 

b) Darolt (2000) sociocultural, técnico-agronômica, econômica, ecológica e político- institucional; 

c) Costabeber (1989) aspectos econômicos, sociológicos, ecológicos, geográficos e tecnológicos; 

d) Carvalho (1999) econômica, social, ambiental, política, cultural e institucional; 

e) Carmano e Muller (1993), multidimensional: justiça social, viabilidade econômica, sustentabilidade 

ambiental, democracia, solidariedade e ética. 

Barros e Costa (2003) salientam que ainda não há um consenso sobre o que é consumo consciente. 

Segundo as autoras o “dono/autor” de tal definição no Brasil é o próprio Instituto Akatu. O Instituto Akatu 

(2010) conceitua o consumo consciente como o ato ou decisão de consumo praticado por um individuo, 

levando em conta o equilíbrio entre sua satisfação pessoal, as possibilidades ambientais  e os efeitos sociais 

de sua decisão, sendo que não deve ser confundido com não consumo.  O consumo consciente pode ser 

praticado no dia-a-dia, por meio de gestos simples, que levem em conta os impactos da compra, uso ou 

descarte de produtos ou serviços, ou pela escolha das empresas da qual comprar, em função de seu 

compromisso com o desenvolvimento sustentável.         

 Desta forma, o consumo consciente pode ser resumido como contribuição voluntária quotidiana, 

solidária para garantir a sustentabilidade da vida do planeta (INSTITUTOS AKATU, ETHOS. 2010). Segundo o 

Instituto Akatu (2010) há dez princípios norteadores com relação ao consumo consciente: planejamento das 

compras, avaliação do impacto do consumo no meio ambiente e na sociedade, consumo do necessário, 

verificando as necessidades reais, reutilização de produtos e embalagens, separação do lixo, uso do crédito 

conscientemente, conhecimento e valorização de práticas de responsabilidade social das empresas; boicote 

a compra de produtos piratas ou contrabandeados, contribuição para a melhoria de produtos e serviços e 

divulgação do consumo consciente (BACHA, SANTOS, SCHAUN, 2010). 

 

O Caso Linha SOU da Natura  

A Natura             

 A Natura está presente em sete países da América Latina e França. A empresa é líder no mercado 

brasileiro de cosméticos, fragrâncias, higiene pessoal e venda direta. A Natura tem o intuito de mobilizar 

pessoas capazes de integrar conhecimento científico e o uso sustentável da biodiversidade botânica brasileira 

(NATURA HISTÓRIA, 2015).     
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Em 1969, a Natura foi fundada. Já em 1974, a empresa optou pela venda direta através da 

consultoria. Em 1979, lançou a linha de produtos para homens. Em 1983, foi a primeira empresa de 

cosméticos que oferece refil de seus produtos, além disso, também lança a linha de óleos de banho Sève. Foi 

lançado o sabonete Erva-Doce, em 1984, um clássico da marca. Em 1986, criou a linha Chronos. A linha 

Mamãe e Bebê foi lançada em 1993. Logo em 1994, a Natura começou sua operação na Argentina, iniciando 

sua internacionalização. A Natura criou, em 1995, uma linha Crer para Ver de produtos não cosméticos, cujo 

lucro é revertido em ações educacionais. No mesmo ano, ela lança o perfume internacional Essencial.  

 Em 1999, a empresa inicia relações com as comunidades tradicionais, pequenos agricultores e 

famílias extrativistas, para estes fornecerem insumos da biodiversidade. Lançamento da linha Ekos, em 2000 

(NATURA HISTÓRIA, 2015). Outro grande passo da Natura foi abertura de capital na bolsa de valores em 2004, 

(com cerca de 40% das ações listadas no Novo Mercado, o mais alto nível de governança corporativa da Bolsa 

de Valores de São Paulo (Bovespa), e figurando por cinco anos consecutivos no Índice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE). Em 2005, foi criado o Movimento Natura, o qual engaja os consultores Natura em causas 

socioambientais.    

Outra criação no mesmo ano foi o programa Natura Musical, investindo e apoiando talentos 

nacionais. Em 2006, a empresa encerrou seus testes com animais, utilizando apenas materiais sintéticos. Com 

o objetivo de reduzir seu impacto ambiental a Natura lançou o programa Carbono Neutro, pelo qual se 

compromete a reduzir sua emissão de CO2 em toda sua cadeia produtiva. No mesmo ano, ela cria a Tabela 

Ambiental, a qual informa a origem e impacto das formulações e embalagens de seus produtos com o 

propósito de sensibilizar seu consumidor (NATURA HISTÓRIA, 2015).     

 Em 2010, a empresa criou o Instituto Natura para aumentar sua contribuição na melhoria da 

educação pública. No mesmo ano, ampliou sua produção local na Argentina, Colômbia e México, além de 

iniciar suas operações no Chile e Peru. A Natura lança, em 2011, o Programa Natura, o qual tem o objetivo 

de tornar a região um polo de inovação, tecnologia e sustentabilidade. Em 2012, a empresa adquire a marca 

australiana Aesop, presente nos Estados Unidos, em países da Europa e da Ásia (NATURA SOBRE, 2015). 

Durante o mesmo período, a Natura inaugurou o NINA (Núcleo de Inovação Natura na Amazônia) em 

Manaus (AM). É criada a linha SOU, em 2013, que promove o consumo consciente, desde a concepção do 

produto, produção (redução do impacto ambiental da matéria-prima ao pós-consumo) e da comunicação 

com os consumidores finais. Em 2014, inaugura o Ecoparque Benevides (PA), um complexo industrial que 

pretende gerar negócios sustentáveis a partir da sociobiodiversidade amazônica e impulsionar o 

empreendedorismo local (NATURA HISTÓRIA , 2015).       

 Recentemente a Natura recebeu o certificado B corp. Este certificado avalia as empresas e 

organizações globais, que associam crescimento econômico à promoção do bem-estar social e ambiental, o 

que fortalece o compromisso com a sustentabilidade da empresa e permite que ela ocupe uma posição de 

destaque no mercado (NATURA SUSTENTABILIDADE, 2015).  

Segundo seu Relatório Anual de 2014, sua receita líquida foi de R$ 7,4 bilhões, um crescimento de 

5,7% em comparação com 2013. Interbrand considera a Natura como a marca de varejo mais valiosa na 

América Latina (INFORMAÇÕES NATURA, 2015).      

A missão da empresa é criar e comercializar produtos que promovam o Bem-Estar e o Estar Bem. O 

Bem-Estar significa a relação harmoniosa do indivíduo consigo mesmo, com seu corpo, e Estar Bem é a 

relação empática, bem sucedida e prazerosa do indivíduo com o outro, com a natureza da qual faz parte e 

com o todo (SEMINÁRIO ADMINISTRAÇÃO, 2015). 

 

Linha SOU 
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A marca SOU se propõe a questionar as formas como consumimos. De acordo com Fontelle (2006) e 

Instituto Akatu (2002), nota-se que muitas pessoas estão cada vez mais dispostas a contribuir para a 

construção de uma sociedade mais sustentável, mas talvez ainda não tenham encontrado a melhor forma de 

fazer isso. A solução, então, passa a ser a forma como as empresas produzem suas mercadorias e a forma 

como as pessoas os consomem (SEMINÁRIO ADMINISTRAÇÃO, 2015).     

 A proposta dessa linha de produtos é consumir de forma consciente, ou seja, consumir sem 

desperdício. Com base nesse ideal, sua fórmula é sem excesso, sua produção inteligente evita desperdícios, 

e sua embalagem possui 70% menos plástico. A linha com mais de 30 produtos não possui corante em sua 

fórmula. Durante sua produção o gasto de energia e de tempo foi reduzido e a embalagem foi desenhada 

para melhor transporte e estoque. A reformulação de toda sua produção permitiu que os produtos da linha 

emitissem 60% menos carbono na atmosfera (LINHA SOU, 2015). 

 

Conceito            

 A marca SOU buscou, já na definição de seu nome, carregar protagonismo e consciência, por meio 

de verbo SER na primeira pessoa do singular: SOU. Foi escolhido para mostrar que consumir de uma maneira 

diferente da escolha de cada um. Além disso, quando se le sob outro ponto de vista, o nome transforma o 

singular em plural: NÓS. “SOU/NÓS” é um nome pertencente, que cada pessoa se torna individualmente 

protagonista do coletivo (SEMINÁRIO ADMINISTRAÇÃO, 2015). 

 

 
Imagem 1: Campanha evidenciando o conceito da linha SOU. 

 

Segmentação de Mercado         

 Segundo Janice Rodrigues, Gerente de Marca e Produto de SOU entrevistada no 2º semestre de 2013, 

SOU é uma marca feita para todos, tanto homens e mulheres de todas as classes. O perfil sociodemográfico 

é bem amplo, abrangendo pessoas das classes sociais A, B, C, D (sem rejeição dos homens) e de todas as 

idades (SEMINÁRIO ADMINISTRAÇÃO, 2015). Como perfil comportamental, buscou atingir o consumidor 

que valoriza a boa relação custo/benefício na compra dos produtos. Dentro dele, o foco está nas pessoas que 

procuram consumir de forma consciente, gerando o mínimo impacto, mas sem abrir mão do prazer e 

qualidade (SEMINÁRIO ADMINISTRAÇÃO, 2015). 
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Posicionamento da Marca          

 A Gerente de Marca e Produto de SOU destaca que para transformar o modo de consumir das 

pessoas, é necessário envolve-las, por isso que a marca SOU busca um diálogo, um convite para que que 

todos busquem uma nova atitude. Ela convida a um consumo com mais sentido, que equilibra o prazer 

individual com a vida do coletivo; inspira um jeito novo de viver: mais leve e descomplicado. É uma marca 

que se posiciona como moderna, democrática e inclusiva – “para todos nós” (SEMINÁRIO ADMINISTRAÇÃO, 

2015).         

A marca escolheu trabalhar com as categorias cabelo, hidratantes, para corpo e sabonetes, e se 

posicionou em uma faixa de preço intermediária do mercado. Segundo uma pesquisa realizada pela Ideia 

Sustentável (2009), um dos maiores entraves para a difusão dos produtos sustentáveis no Brasil é a questão 

de preço, e SOU está sendo lançada também para quebrar esse mito, sendo a marca de menor nível de preço 

da Natura atualmente. Tal posicionamento foi possível graças ao ganho de eficiência e redução dos excessos 

do processo produtivo, ou seja, a economia gerada pelo novo processo produtivo resultou também em 

economia para o consumidor. Seus principais concorrentes são marcas globais, como Pantene, Dove, Nívea 

e Johnson&Johnson, que se posicionam por meio de benefícios funcionais explícitos e com alto investimento 

em marketing, bem distantes dos atributos de sustentabilidade (SEMINÁRIO ADMINISTRAÇÃO, 2015). 

 

Desenvolvimento do Produto e Impactos Relacionados        

O grande desafio enfrentado pela Natura foi o de tangibilizar o conceito de consumo consciente nas 

características dos produtos. Para isso a empresa envolveu toda a cadeia de produção e distribuição para 

chegar a um processo totalmente novo que foi pensado, do início ao fim, para atingir suas metas, utilizando-

se dos princípios do ecodesign. O que buscavam, de maneira geral, era um processo que: gerasse menos lixo, 

tivesse um menor consumo de energia, demandasse menos transporte e, consequentemente, gerasse menos 

poluição, e diminuísse o tempo de fabricação do produto (SEMINÁRIO ADMINISTRAÇÃO, 2015).  

 A fórmula da linha não tem uso de corantes e a frangãncia é única para toda a linha. Isso implica em 

ter menos ingredientes no fórmula, e menos necessidade de transporte dos fornecedores de matéria prima 

para a Natura e também diminui a necessidade de lavagem dos tanques que produzem as formulações, 

gastando menos tempo, energia e água. Os benefícios alcançados foram: redução de 16% de matérias primas 

em relação a outros produtos similares da Natura, assim a linha apresenta uma redução média de 16% na 

emissão de gases do efeito estufa em relação à média de produtos similares da Natura (SEMINÁRIO 

ADMINISTRAÇÃO, 2015). 

Em relação a embalagem, a empresa criou um modelo inovador e único para todos os produtos da 

linha. Ela foi desenhada para utilizar menos plástico e vem em rolo para Natura assim demanda menos 

transporte do fornecedor para a empresa. Com menos plástico e sendo mais flexível é necessário menos 

transporte para os Centros de Distribuição da Natura: para cada 1.000 embalagens de SOU, seria possível 

transportar somente 28 das embalagens tradicionais do mercado; gera 3,7 vezes menos resíduo que as 

embalagens convencionais. A nova embalagem consome 70% menos plástico do que a média dos produtos 

do mercado e representa emissão 60% menor de gases do efeito estufa (SEMINÁRIO ADMINISTRAÇÃO, 2015). 

 

Estratégia de Promoção e Distribuição          

O último desafio do lançamento de SOU foi a estratégia de lançamento e sustentação da marca. A 

distribuição continuará usando o canal de consultoras da empresa, por meio do modelo de venda direta 

(SEMINÁRIO ADMINISTRAÇÃO, 2015).        

O lançamento oficial para o consumidor final foi n o ciclo 11/2013, em meados de julho de 2013, 

tendo sido foco de todos os canais de comunicação da Natura do período (o catálogo de vendas, sites, 
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reuniões de vendas, etc). O envolvimento da força de vendas da empresa começou já em fevereiro, no 

primeiro evento de vendas, momento em que foram promovidas palestras, apresentações e vivências sobre 

o consumo consciente. O próximo público envolvido foram as Consultoras Natura Orientadoras (CNOs), 

pessoas que não são funcionárias registradas da Natura, mas possuem a função de gestão de grupos que 

variam de 20 a 170 Consultoras (CNs), que são a ponta da cadeia de vendas. A adesão e entendimento dessas 

pessoas ao conceito da marca era fundamental, dado que são grandes influenciadoras das CNs. A estratégia 

foi estar presente nos eventos regionais realizados para as CNOs (cerca de 40 eventos em todo o Brasil), com 

apresentações dos gestores da marca. A divulgação da marca para as CNs começou a ser feita no ciclo 

09/2013, com uma breve apresentação da marca nos diversos pontos de contato que a Natura possui com 

esse público e com o envio de um hidratante e um sabonete líquido para todas que fizessem um pedido 

naquele ciclo (cerca de 70% do total de consultoras), com o objetivo de gerar experimentação dos produtos 

(SEMINÁRIO ADMINISTRAÇÃO, 2015).     

Além dos canais tradicionais de comunicação já utilizados pela Natura, a marca SOU colocou como 

umas de suas prioridades o meio digital, que possui menos impacto ambiental. Esse meio possibilita a 

conexão com pessoas que pensam da mesma forma, e aumenta seu potencial de expansão (SEMINÁRIO 

ADMINISTRAÇÃO, 2015).        

Para acompanhar as mudanças no comportamento da sociedade, a Natura procurou um 

desenvolvimento mais sustentável. Com o lançamento de Natura SOU, a empresa mudou todo seu processo 

produtivo, envolvendo todos seus steakholders, desde fornecedores de matéria prima até seus consumidores 

finais. Sua mudança no processo produtivo gerou redução dos impactos ambientais, uma nova forma de 

produção de um produto cosmético. Para envolver seus consumidores finais a marca convidou à todos a 

encarar de uma nova forma o consumo. A grande questão é saber se todas as estratégias adotadas no 

lançamento dessa linha inovadora realmente atingiu seu consumidor no consumo e até na forma de viver 

mais sustentável. A pesquisa ainda está em desenvolvimento. 

 

MÉTODO 

Escolha da metodologia: A metodologia escolhida é qualitativa, com utilização de estudo de caso.  

Escolha do tipo de pesquisa: trata de pesquisa exploratória, em face da lacuna de estudos sobre o 

tema.  De acordo com Mattar (2002), são vários os métodos para realização de uma pesquisa exploratória, 

dentre eles o estudo de caso, por meio do qual se pode obter dados em um grande nível de profundidade, o 

que permite caracterizar e explicar com detalhes os aspectos únicos do caso analisado.  

Para Gil (1995), o estudo de caso pode ser entendido como um estudo profundo e exaustivo, que 

permite um conhecimento amplo e detalhado de um ou mais fatos, contrapondo-se. Yin (2005) afirma que 

um estudo de caso não necessita de uma explanação completa, pois seu objetivo principal é constituir uma 

linha para discussão e debate. 

 De acordo com Yin (2005, p. 32) o estudo de caso pode ser tecnicamente definido como “uma 

investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”, ou seja, 

cuida de condições contextuais pertinentes ao fenômeno analisado.  

Conforme Yin (2010), cinco componentes de um projeto de pesquisa são especialmente importantes 

em um estudo de caso, dentre eles: - questões de pesquisa, provavelmente do tipo “como e por quê?”; - suas 

proposições ou seu propósito, no caso de estudos exploratórios; - suas unidades de análise, cuja definição 

está relacionada à maneira pela qual as questões iniciais de pesquisa foram definidas; - a lógica de ligação 

dos dados às proposições; - os critérios para interpretação dos resultados. Frequentemente, o problema em 

estudo se preocupa mais em estabelecer as similaridades entre situações e, a partir daí, estabelecer uma 
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base para generalização, o que muitas vezes justifica a generalização de um caso para outro, muito mais do 

que para uma população de casos. A utilização de um único caso é apropriada em algumas circunstâncias: 

quando se utiliza o caso para se determinar se as proposições de uma teoria são corretas; quando o caso em 

estudo é raro ou extremo, ou seja, não existem muitas situações semelhantes para que sejam feitos estudos 

comparativos; quando o caso é revelador, ou seja, quando o mesmo permite o acesso a informações não 

facilmente disponíveis (YIN, 2010).  

Amostragem: Serão realizadas 10 entrevistas em profundidade com consumidores da linha SOU da 

Natura. 

Instrumento: será elaborado roteiro de acordo com os objetivos do estudo.   

Análise e interpretação: os dados serão analisados através de análise de conteúdo, que segundo 

Bardin (1970), é um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção ou recepção (variáveis inferidas) 

destas mensagens.  

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

A pesquisa desenvolver-se-á em seis etapas básicas distribuídas em 12 meses de trabalho, como segue: 

Etapas 1º 

mês 

2º 

mês 

3º 

mês 

4º 

mês 

5º 

mês 

6º 

mês 

7º 

mês 

8º 

mês 

9º 

mês 

10º 

mês 

11º 

mês 

12º 

mês 

Revisão 

bibliográfica 

(Livros, bases 

de dados do 

Mackenzie)  

xx Xx   xx  xx xx xx xx   

Elaboração de 

roteiro e pré-

teste.  

 Xx xx xx         

Impressão dos 

roteiros e 

aplicação.  

    xx xx xx xx     

 Transcrição 

das entrevistas  

      xx xx xx xx   

Utilização de 

analise de 

conteúdo e 

revisão do 

referencial 

teórico, 

Análise final e 

elaboração do 

artigo 

         xx xx Xx 

Entrega do 

artigo 

           Xx 

Fonte: autora 

 



 V FÓRUM DE PESQUISA 
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 

 

ISSN: 2237-4183 
2016 

179 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALMEIDA, F. O bom negócio da sustentabilidade. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002. 

BACHA, M.; SANTOS, J.; SCHAUN, A. Considerações teóricas sobre o conceito de Sustentabilidade, 2010. 

Disponível em http://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos10/31_cons%20teor%20bacha.pdf. Acessado em 

abril de 2015. 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1970.  

BORDA, G.L. A negociação de sentidos sobre participação: um estudo dos processos dialógicos do 

orçamento participativo de Ipatinga-MG, pelo viés da cidadania. Dissertação de mestrado. Psicologia social. 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2005. 

FERREIRA, L C. Sustentabilidade: uma abordagem histórica da sustentabilidade. In: BRASIL. Encontros e 

Caminhos: Formação de Educadoras(es) Ambientais e Coletivos Educadores. Brasília: Ministério do Meio 

Ambiente, 2005. 

INFORMAÇÕES  NATURA, 2015.  Disponível em: 

http://natu.infoinvest.com.br/ptb/5302/RA%20Natura%202014.pdf , acessado em 24 de agosto de 2015. 

INSTITUTO ETHOS. Indicadores Ethos de Responsabilidade Social: valores, transparência e governança. 

Disponível em: <http://www.ethos.org.br/docs/conceitos_praticas/indicadores/ temas/valores.asp>. 

Acessado em: 15 de janeiro de 2010. 

LINHA SOU, 2015. Disponível em: http://www.natura.com.br/www/nossas-marcas/sou/quem-sou/, 

acessado em 3 de maio de 2015. 

MOURA, L. G. V.. Indicadores para a avaliação da sustentabilidade em sistemas de produção da agricultura 

familiar: o caso dos fumicultores de Agudo. Dissertação de mestrado. Desenvolvimento Rural. Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, 2002. 

NATURA HISTÓRIA, 2015. Disponível: http://www.natura.com.br/www/a-natura/sobre-a-natura/historia/, 

acessado em 10 de abril de 2015. 

NATURA SOBRE, 2015. Disponível: http://www.natura.com.br/www/a-natura/sobre-a-natura/, acessado em 

10 de abril de 2015. 

NATURA SUSTENTABILIDADE, 2015. Disponível: http://www.natura.com.br/www/a-

natura/sustentabilidade/natura-b-corp/, acessado em 10 de abril de 2015. 

ROSA, Altair. Rede de governança ambiental na cidade de Curitiba e o papel das tecnologias de informação 

e comunicação. Dissertação de mestrado. Gestão Urbana. Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 2007. 

SEMINÁRIO ADMINISTRAÇÃO, 2015. Disponível: 

http://semead6.tempsite.ws/17semead/resultado/trabalhosPDF/1325.pdf, acessado em 10 de abril de 

2015. 

YIN, R.K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3. ed. Porto Al 

IMAGEM 1. Disponível: http://www.descontoweb.com/blog/wp-

content/uploads/2013/07/revistaciclo11.jpg, acessado em 30 de agosto de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 V FÓRUM DE PESQUISA 
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 

 

ISSN: 2237-4183 
2016 

180 

PROPOSTA LÚDICA PARA O ENSINO DE GÊNEROS TEXTUAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL II 
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Resumo 

O presente trabalho serve-se das aulas de leitura, interpretação e produção textual do Ensino Fundamental 

II, vinculadas a gêneros textuais e unificadas a um tema transversal, a fim de, por meio da elaboração de um 

jogo midiático, refletir-se sobre a relevância de práticas docentes que tornem as aulas de língua estimulantes 

e significativas. Para subsidiar e fundamentar esta pesquisa, foram utilizadas as obras do educador Paulo 

Freire (1999, 2005, 2011 e 2015) e da linguista Irandé Antunes (2003 e 2007). Baseando-se em tais trabalhos 

e nas experiências obtidas por meio do Estágio Curricular Obrigatório, descrever-se-á uma proposta de 

trabalho docente para a Educação Básica.  

Palavras-chave: Educação Básica; gêneros textuais; jogo midiático; tema transversal. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa debruçar-se-á sobre questões relativas ao ensino de Língua Portuguesa a fim de 

ressaltar a magnitude de uma escola formadora e funcional e investigar práticas ineficazes que não propiciem 

um convívio positivo dos educandos com a língua materna.  

Para isso, é fundamental que se compreenda a importância de fornecer, em cursos de formação 

docente, oportunidades de reflexões sobre o exercício pedagógico, assim como, a elaboração supervisionada 

de propostas a serem empregadas na Educação Básica. Dessa maneira, objetivar-se-á a construção de 

estratégias significativas para o enriquecimento estudantil.  

As variadas propostas de trabalho com gêneros textuais em livros didáticos advêm de estudos de 

Linguística desenvolvidos a partir dos anos 1970. Estes pretendiam promover significativas mudanças no 

sistema de trabalho com a língua materna. Sendo assim, os objetivos educacionais deveriam estar voltados 

à promoção de conhecimento e não mais à simples decodificação e memorização de conteúdos.  Nesse 

sentido, a forma normativa com que é aplicada a gramática atualmente, por exemplo, torna-se, por parte da 

maioria dos discentes, referência de uma experiência negativa com a língua materna.  

A utilização de meios digitais em sala de aula, que neste trabalho são vistos como expressiva 

ferramenta para elaboração de propostas de aulas, ainda encontra resistência por parte da maioria das 

escolas. Excluindo-se os casos em que, infelizmente, as condições estruturais e financeiras não permitem a 

elaboração de um trabalho com este apoio, muitas instituições não aproveitam esse riquíssimo recurso para 

voltarem-se à construção de conhecimento, criatividade, informação e, consequentemente, à preparação 

para o mercado de trabalho e formação cidadã.  

Movida por essa problematização, esta pesquisa pretende conceber as aulas de Língua Portuguesa 

como um fértil terreno para a abordagem de conteúdos como gêneros textuais e temas transversais por meio 

da utilização de um jogo midiático e de plataformas digitais de maneira integrada.  

 

JUSTIFICATIVA 

O presente trabalho justifica-se pela necessidade de debruçar-se sobre conteúdos e práticas 

docentes tradicionais que, infelizmente, continuam constituindo-se como referenciais no sistema 

educacional brasileiro, de modo a despertar uma postura crítica e cautelosa sobre a elaboração de propostas 

que corroborem para o exercício da profissão. 
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O cultivar crítico e reflexivo na formação docente, mencionado anteriormente, implica em conceber 

que a principal finalidade da educação deve estar voltada à promoção cidadã.  

Ao admitir a sala de aula como um ambiente favorável à discussão e meditação, considera-se que 

temas como o da crise hídrica são fundamentais para o amadurecimento, a percepção e a compreensão de 

problemas atuais em perspectivas multi e transdisciplinar. Por conseguinte, o trabalho realizado por meio de 

projetos que visem a momentos de enriquecimento e preocupação com o equilíbrio ambiental (seja em 

quaisquer disciplinas) torna-se imprescindível.  

Posto isso, discute-se ainda a ideia de, em aulas de Língua Portuguesa, aproveitar textos de circulação 

social para tornar o educando agente ativo no processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, a integração 

de ferramentas digitais ao ambiente escolar admite uma substancial possibilidade de ampliar noções críticas 

sobre diversos assuntos, além de tornar as aulas de língua estimulantes, lúdicas e dinâmicas. 

 

OBJETIVO 

 Em relação aos textos a serem trabalhados, pretende-se - em situações de aprendizagem norteadas 

por aulas de leitura interpretação e escrita e centradas em notícias, crônicas, campanhas de conscientização, 

tirinhas e charges - levar os alunos a utilizarem conhecimentos sobre a língua e sobre gêneros textuais para 

a elaboração e realização de atividades que sugiram o estabelecimento de projetos de estudo sobre o tema 

transversal proposto. 

Além de aprimorar a capacidade dos educandos em buscarem, selecionarem e interpretarem 

criticamente diferentes informações, objetiva-se construir um material temático, prático e funcional que 

auxilie os docentes no processo de letramento dos alunos e proporcione a estes um contato mais vultoso 

com a língua estudada.  

A proposta de se trabalhar com os gêneros textuais por meio do estabelecimento e criação de um 

jogo midiático visa à necessidade de se cultivar reflexões direcionadas ao uso deste recurso, tão presente nos 

dias atuais, para a construção de conhecimentos.     

 

MÉTODOS 

Primeiramente, para desenvolver a proposta didático-metodológica em que se baseia a presente 

pesquisa foi necessário estabelecer em qual conteúdo da área de Língua Portuguesa trabalhar-se-ia, o 

público-alvo e o método de abordagem das aulas propostas.  

Visando a servir-se das aulas de leitura, interpretação e produção de textos do 9o. ano do Ensino 

Fundamental II, procurou-se estabelecer uma variedade de textos autênticos que permitissem aos alunos a 

apreensão do conteúdo pretendido de modo a consolidar o uso de recursos digitais e, principalmente, 

estabelecer relações com temas que os levassem à reflexão.   

Sendo assim, surgiu a ideia de se trabalhar com gêneros textuais que aprimorassem diversas 

habilidades cognitivas, sendo estes: notícia, crônica, tirinhas, charges e campanhas de conscientização. 

O critério de escolha dos gêneros pretendeu a utilização de uma gama de textos que pudessem 

colaborar para o desenvolvimento do tema da água - além de serem utilizados no jogo midiático a ser 

elaborado de forma lúdica e instrumentalizada. 

Sobre o tema da água, notou-se, durante a realização do curso de Letras, a necessidade e 

possibilidade de ampliar reflexões e posicionamentos críticos dos discentes por meio de projetos ligados a 

temas transversais. Fonte de discussões polêmicas por parte da mídia e Estado, esse tema é essencial no 

cotidiano escolar posto a urgência de se cultivar práticas de economia e uso responsável da água, além de 

cuidados ao meio ambiente.  
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Ao unir a aplicação de gêneros textuais ao tema da água, pôde-se discutir a apropriação de recursos 

digitais para veicular tais conteúdos, constituindo-se, portanto, como um material de apoio a ser utilizado 

sempre que for necessário - desde que aprimorado sempre que o docente considerar necessário.  

Durante o desenvolvimento do jogo midiático, por sua vez, atentou-se para a criação de um método 

inteligente, prático e que conseguisse agregar práticas educativas a um ambiente favorável para a assimilação 

de novos conhecimentos. Assim, foram utilizados vídeos, imagens e textos que despertassem o interesse dos 

aprendentes ao conteúdo ministrado e promovessem reflexões sobre o mesmo.     

Para abordar os gêneros textuais no subsídio desta pesquisa, avaliou-se a variedade destes em livros 

didáticos, os valores lúdicos que estes veiculam e as diversas possibilidades de abordagem em âmbito escolar.  

Ao analisar o histórico de ensino da Língua Portuguesa para fundamentar este trabalho, percebeu-se 

que as práticas equivocadas, constantemente observadas nas salas de aula atualmente - por meio dos 

Estágios Curriculares Supervisionados -, são provenientes de uma época anterior aos estudos que 

possibilitaram traçar e desenvolver novas e mais coerentes habilidades estudantis. Para que o trabalho com 

gêneros textuais ocorra de maneira satisfatória, os docentes devem estar suficientemente informados sobre 

as teorias que os auxiliam na compreensão e desenvolvimento do trabalho coerente com textos.  

Sendo assim, foram consultados, principalmente, os trabalhos da linguista Irandé Antunes (2003 e 

2007) para que as reflexões teóricas sobre os gêneros textuais fossem aliadas à prática educacional. 

Além disso, durante a realização desta pesquisa, refletiu-se sobre obras de educadores que, por meio 

de novas propostas e olhares, promoveram significativas mudanças na educação. Notou-se também a 

validade em agregar tais ensinamentos à proposta didático-metodológica idealizada - visto sua importante 

contribuição para a formação docência.  Neste sentido, obras de Freire (1999, 2005, 2011 e 2015), de Cortella 

(2015) e documentos do Ministério da Educação constituíram-se, portanto, como importante ferramenta 

para conceber a proposta descrita e torná-la conveniente ao meio estudantil e à área da educação.  

A sequência didática a ser desenvolvida está dividida em temas que compreendem cada um dos 

gêneros. Na primeira aula elaborada, por exemplo, o docente deve trabalhar com o jornal, de modo a 

apresentar todos os gêneros a serem desenvolvidos durante a aplicação do projeto e sensibilizá-los a agir de 

maneira participativa na construção de conhecimentos.  

As aulas subsequentes propõem o trabalho com cada um dos gêneros de maneira individualizada. 

Durante a abordagem dos gêneros, será necessário promover discussões sobre a água. Portanto, devem-se 

propiciar momentos nos quais os alunos discutam sobre o tema, tragam suas impressões e reinterprete-as 

de acordo com novas informações.  

Após a abordagem dos gêneros, o docente contará com o jogo midiático para reforçar os conteúdos 

ministrados e, principalmente, promover um ambiente de conforto e estímulo ao tema e ao uso desse 

recurso em sala de aula. 

Objetivando instrumentalizar e ressaltar a importância da tecnologia, presente no dia a dia da 

sociedade moderna, a proposta indica que o professor deve promover momentos em que os alunos entrem 

em contato com o laboratório de informática, pois nesse momento este trocará conhecimentos com os 

discentes, ressaltando a tênue relação entre ensinar-aprender.   

 

RESULTADOS 

É de conhecimento de todos que determinadas práticas conservadoras e ainda recorrentes, 

especialmente no ensino Língua Portuguesa, mostram-se ineficazes, principalmente, quando os estudos 

linguísticos e do texto centram-se a conteúdos de pura análise e classificação de elementos gramaticais e à 

tarefa mecânica de reproduzir informações encontradas no texto de forma a transcrevê-las (dadas como 

“interpretativas”).  
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Envolto às perspectivas da teoria da concepção bancária do ensino, concebida na obra Pedagogia do 

Oprimido, Freire (2005, p. 66) discorre que:  

A narração, de que o educador é sujeito, conduz os educandos à memorização 

mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os transforma em 

“vasilhas”, em recipientes a serem “enchidos” pelo educador. Quanto mais vá 

“enchendo” os recipientes com seus “depósitos”, tanto melhor educador será. 

Quanto mais se deixem docilmente “encher”, tanto melhores educandos serão.  

A partir de uma perspectiva pedagógica progressista, Freire (2005) aborda concepções de ensino 

como transferência de conhecimento que culminarão em uma tensa relação entre opressor e oprimido. 

Consoante ao que Freire conceitua, percebe-se que tais práticas conteudistas são responsáveis 

(conscientemente ou não) pela manutenção do protagonismo docente, que pelo autor é ironicamente 

qualificado como “sujeito”.  

Por meio da observação de aulas de Língua Portuguesa e Inglesa, ao longo do Estágio Curricular 

Obrigatório - obrigatoriedade legal que todo licenciando tem de cumprir para receber ao final da graduação 

o diploma de licenciatura plena que permite ao formando ministrar aulas na Educação Básica regular 

brasileira. -, é possível afirmar que, ao estabelecer determinados métodos tradicionais de condução do 

trabalho pedagógico, o ensino, pautado em bases extremamente artificiais e na visão determinista de que 

ensino é a relação entre sujeito, conteúdo narrado e “recipientes a serem enchidos” (FREIRE, 2005, p. 23), 

normalmente:  

- não desperta o interesse dos discentes pelo estudo;  

- não promove uma relação positiva entre o conteúdo a ser desenvolvido e práticas sociais relevantes para a 

formação e exercício social dos alunos. Sendo assim, desconsideram-se as necessidades reais dos educandos 

ao não aprimorar capacidades essenciais para torná-los aptos a posicionarem-se reflexiva e criticamente em 

sociedade; 

- torna os discentes agentes passivos no processo de ensino-aprendizagem e estabelece propósitos de 

“vasilhas” (FREIRE, 2005) a serem cheias pelo educador. Consequentemente, há a anulação do processo de 

desenvolvimento dos educandos. 

Embora, segundo Cortella (2015, p. 56), o principal papel da escola seja “fazer com que a prática dos 

princípios não seja nem automática, nem robótica, nem alienada, nem fingida”, lamentavelmente, ainda nos 

dias de hoje, a função desempenhada pelos estudantes é essencialmente passiva, o que anula qualquer tipo 

de posicionamento de argumentação e possível oposição. Freire (2005, p. 73), por sua vez, pondera que: 

Nas aulas verbalistas, nos métodos de avaliação dos “conhecimentos”, no chamado 

“controle de leitura”, na distância entre o educador e os educandos, nos critérios 

de promoção, na indicação bibliográfica, em tudo, há sempre a conotação 

“digestiva” e a proibição do pensar verdadeiro.  

Podem-se traçar relações entre o que Freire afirma em uma esfera global de perspectiva do ensino 

ao observado em aulas de Língua Portuguesa, nas quais, um dos principais pontos de disseminação de tais 

práticas encontra-se no ensino equivocado da gramática, tanto é que os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(1998) encarregaram-se de tratar do assunto, objetivando tornar claro que tais concepções não devem 

condizer com o principal propósito educacional de Língua Portuguesa. No item intitulado de Reflexão 

gramatical na prática pedagógica, o documento governamental expõe que:  

Assim, não se justifica tratar o ensino gramatical desarticulado das práticas de 

linguagem. É o caso, por exemplo, da gramática que, ensinada de forma 

descontextualizada, tornou-se emblemática de um conteúdo estritamente escolar, 

do tipo que só serve para ir bem na prova e passar de ano, uma prática pedagógica 
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que vai da metalíngua para a língua por meio de exemplificação, exercícios de 

reconhecimento e memorização de terminologia. Em função disso, discute-se se há 

ou não necessidade de ensinar gramática. Mas essa é uma falsa questão: a questão 

verdadeira é o que, para que e como ensiná-la (BRASIL, 1998a, p. 27-8). 

Nota-se que um dos documentos norteadores do ensino brasileiro demonstra uma preocupação em 

abdicar dessas práticas para que o professor volte-se para o que deveria constituir-se como objetivos reais 

de ensino - que não se restringem ao mero conteudismo e à reprodução de teorias como processo de ensino-

aprendizagem. Nos PCN, por exemplo, o primeiro objetivo do Ensino Fundamental é tornar os discentes 

capazes de: “compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício de direitos 

e deveres políticos, civis e sociais” (BRASIL, 1998a, p. 07).  

É evidente, dessa forma, uma visão voltada ao interesse em formar educandos preparados e 

conscientes para o exercício pleno de cidadania, o que deveria representar a principal preocupação da 

educação brasileira. Para alcançar tais objetivos, o exercício pedagógico deve pautar-se em trabalhar para a 

criação de condições que propiciem ao educando consciência de seu papel em sociedade, ampliando, assim, 

as condições de registrar suas reflexões e seus argumentos. Sobre tal perspectiva, Antunes (2007, p. 38) 

afirma que: 

À medida que tento desfazer cada equívoco, focalizo o ensino específico da língua, 

a fim de mostrar como de outras concepções podem resultar práticas pedagógicas 

bem mais relevantes e produtivas tanto do ponto de vista do desenvolvimento das 

capacidades de cada um, como do ponto de vista do desenvolvimento da inserção 

do sujeito no grupo social onde ele exerce sua condição política de pessoa e de 

cidadão.  

Nessa perspectiva, o ensino de qualquer disciplina é inerente à formação pessoal, social e política 

dos educandos. Nas palavras de Freire (2015, p. 09):  

Este é outro saber indispensável à prática docente. O saber da impossibilidade de 

desunir o ensino dos conteúdos da formação ética dos educandos. De separar 

prática de teoria, autoridade de liberdade, ignorância de saber, respeito ao 

professor de respeito aos alunos, ensinar de aprender. 

Na obra Aula de Português (2003, p. 45), Antunes explica que: “não há conhecimento linguístico 

(lexical ou gramatical) que supra a deficiência do ‘não ter o que dizer’ ”. Estudar, de maneira ostensiva, 

elementos de análise e classificação gramatical, por meio de uma “memorização mecânica do conteúdo 

narrado” (FREIRE, 2005, p. 66), não garantirá a formação plena de leitura, de interpretação e de escrita dos 

educandos.  

Perde-se, portanto, muito tempo com um trabalho insistente que valoriza apenas conteúdos e 

nomenclaturas que, comprovadamente, não suprem as necessidades para um enriquecimento estudantil e 

constantes cobranças sociais. 

Ainda que existam documentos de referência curricular para a Educação Básica Nacional - como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais -, diversos estudos que se debruçam sobre o que deve ser prioritário no 

exercício docente e na mobilização de saberes dos educandos e inúmeras ações governamentais, promovidas 

pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), muito precisa ser revisto e repensado nas 

salas de aula brasileiras. 

Para investigar e fazer considerações sobre o trabalho com o texto em âmbito escolar, necessita-se 

analisar os elementos essenciais que esse procedimento implica. Tendo estabelecido em quais eixos devem 

fundamentar-se esse processo (uso e reflexão, descrito pelos PCN), consegue-se estabelecer um parâmetro 

avaliativo sobre as condições em que as aulas voltadas ao ensino de língua pautam-se, além das capacidades 
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a serem desenvolvidas no trabalho com a linguagem. Para Antunes (2003, p. 62), as “propostas para que os 

alunos escrevam textos devem corresponder aos diferentes usos sociais da escrita, ou seja, devem 

corresponder àquilo que, na verdade, se escreve fora da escola”. 

Os PCN (1998, p. 40) também indicam que o trabalho com o texto em aulas de Língua Portuguesa 

deve basear-se na aplicação de gêneros textuais, portanto, evidenciando-se a necessidade de se trabalhar 

com textos autênticos, dispostos e difundidos socialmente em diversas situações de uso (extraclasse): 

Organizados em torno do eixo USO à REFLEXÃO à USO e reintroduzidos nas práticas 

de escuta de textos orais e de leitura de textos escritos, de produção de textos orais 

e escritos e de análise linguística, os conteúdos de Língua Portuguesa apresentam 

estreita relação com os usos efetivos da linguagem socialmente construídos nas 

múltiplas práticas discursivas. Isso significa que também são conteúdos da área os 

modos como, por meio da palavra, a sociedade vem construindo suas 

representações a respeito do mundo. Não há como separar o plano do conteúdo, 

do plano da expressão. 

Sendo assim, discute-se a validade de textos exclusivamente utilizados em âmbito escolar devido à 

sua ausência de objetivos que levem os educandos a uma aproximação que vise à socialização destes por 

meio de práticas discursivas promulgadas socialmente. Acerca disso, Antunes (2003, p. 63) disserta que o 

“professor não pode, sob nenhum pretexto, insistir na prática de uma escrita escolar sem leitor, sem 

destinatário; sem referência, portanto, para se decidir sobre o que vai ser escrito”.  

Dessa forma, ao abordar a questão de gêneros textuais, uma das principais finalidades da presente 

pesquisa relaciona-se à reflexão e discussão dos discentes sobre o valor de recursos implícitos no texto para, 

assim, aprimorar a consciência dos educandos em relação ao emprego dessas técnicas e as implicaturas 

inerentes aos atos de escrever, ler e interpretar.            

Para diversos linguistas que se pautam nas implicações dos gêneros no ensino de língua, o trabalho 

deve ser conduzido, prioritariamente, de modo a despertar a consciência do aluno a aspectos funcionais dos 

gêneros e não se limitar apenas à estrutura e à disposição do texto.  

Na obra Gêneros Textuais & ensino, Marcuschi (2010, p. 20) afirma que estes “caracterizam-se muito 

mais por suas funções comunicativas, cognitivas e institucionais do que por suas peculiaridades linguísticas e 

estruturais”. Tendo isso determinado, as aulas de leitura, de intepretação e de produção textual centram-se 

na função do texto e abdicam de elementos que, possivelmente, levariam o aluno a, simplesmente, decorar 

conteúdos e não refletir sobre os mesmos. 

Para os Parâmetros Curriculares Nacionais, o processo de seleção dos textos deve contemplar as 

ocorrências que aparecem constantemente na vida social do aluno, não se esquecendo de que existe um 

número infinito de gêneros textuais, além do grau de complexidade de cada um. Sendo assim, justifica-se a 

necessidade de se estabelecer alguns gêneros textuais para se obter um conteúdo relevante socialmente 

para o aluno. 

Em Educação como prática da liberdade, Freire (1999, p. 52) pondera que “apesar de seu disfarce 

de iniciativa e otimismo, o homem moderno está esmagado por um profundo sentimento de impotência que 

o faz olhar fixamente e, como que paralisado, para as catástrofes que se avizinham.” Deve-se, portanto, 

conceber o processo de ensino-aprendizagem, o estabelecimento de determinados conteúdos e seus 

propósitos educacionais como oportunidades de reflexão sobre questões essenciais para a formação cidadã 

dos discentes.  Os PCN (BRASIL, 1998b, p. 35) asseguram que:  

A inclusão dos Temas Transversais exige, portanto, uma tomada de posição diante 

de problemas fundamentais e urgentes da vida social, o que requer uma reflexão 
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sobre o ensino e a aprendizagem de seus conteúdos: valores, procedimentos e 

concepções a eles relacionados.  

Além do trabalho em sala de aula, como produto final, pretende-se obter a produção de um desses 

gêneros - cabendo aos educandos escolherem com qual texto eles se identificam e expressam-se melhor.  

Ainda em relação à prática de projetos em âmbito escolar por meio de temas transversais, os PCN (BRASIL, 

1998b, p.41) asseveram:  

Esse tipo de organização permite que se dê relevância às questões dos Temas 

Transversais, pois os projetos podem se desenvolver em torno deles e serem 

direcionados para metas objetivas, com a produção de algo que sirva como 

instrumento de intervenção nas situações reais (como um jornal, por exemplo).  

Sendo assim, as questões abordadas pelas aulas destinadas ao estudo de textos, previstas neste 

trabalho, além de evidenciarem os múltiplos modos de apresentar um mesmo tema, permitem despertar a 

consciência dos educandos quanto à diversidade de argumentação e tomadas de posição sobre um assunto 

análogo. A escolha desses gêneros pretende veicular conteúdos que possibilitam o amadurecimento dos 

educandos e compreensão sobre os problemas ambientais atuais, de modo a instrumentalizá-lo, por meio 

do texto, a interferir socialmente.  

Ressalta-se, ainda, que a proposta de aplicação dos gêneros textuais entrelaça-se ao 

desenvolvimento de um jogo midiático que aborde o tema água à medida que se notou a validade e 

necessidade de agregar práticas mais atrativas, inteligentes e lúdicas aos conteúdos de Língua Portuguesa. 

Constituindo-se como recursos didáticos que possibilitam o aprimoramento de diversas capacidades 

cognitivas dos educandos, os jogos em salas de aula têm demonstrado uma importante eficácia em integrar 

essas abordagens a determinados conteúdos escolares. Há anos, Freire (2011, p. 52) já idealizava “uma escola 

sem medo de conviver com eles [jogos]”. 

O uso de recursos digitais, extremamente comuns à sociedade moderna, confere ao processo de 

ensino-aprendizagem a possibilidade de ampliar noções críticas sobre diversos assuntos de modo a 

aproveitar os benefícios, já descritos, na integração desses instrumentos ao âmbito escolar.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A elaboração de jogos midiáticos para fins educativos exige do docente um olhar rigoroso acerca dos 

objetivos e benefícios adquiridos na aplicação deste recurso. Negar a inserção de ferramentas digitais no 

processo de ensino-aprendizagem é, também, não preparar os estudantes para as exigências sociais, 

privando-os de acesso ao conhecimento.  

O uso da tecnologia em âmbito escolar deve abranger a formação de alunos capazes de dominá-la 

cientificamente e enxergá-la como uma prática social e cultural. Constituindo-se, portanto, uma possibilidade 

de desenvolvimento dos conteúdos previstos no currículo escolar.  

Por meio do trabalho com textos, refletiu-se sobre a visão criteriosa que exige a aplicação desse 

conteúdo. Selecionar textos que abarquem reflexões e informações relevantes aos aprendentes torna a sala 

de aula um ambiente favorável à promoção do prazer por práticas humanas antigas (escrita e leitura) e 

essenciais para relacionar-se com a realidade.  

Assim sendo, o cultivar de propostas significativas para o processo de ensino-aprendizagem, ao qual 

a presente pesquisa refere-se, será atingido satisfatoriamente.   
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Resumo 

O presente trabalho tem por meta analisar, de acordo com as experiências obtidas por meio do Estágio 

Curricular Supervisionado obrigatório, como o aprendizado de língua estrangeira efetua-se em escolas 

públicas e privadas e de que maneira os docentes se empenham em prol da real aquisição de um novo idioma, 

no caso a Língua Inglesa, na Educação Básica. Esta pesquisa tem como pressuposto teórico os PCN 

(Parâmetros Curriculares Nacionais) e outros autores (HANNA, 2013; MARTINEZ, 2009) que trabalham a 

abordagem comunicativa em suas obras. Com base nas obras, serão analisadas as práticas docentes nas aulas 

de Língua Inglesa. Ademais, também será ofertado como possibilidade um jogo midiático para o ensino de 

verb tenses. 

Palavras-chave: Língua Inglesa, verb tenses, aprendizagem, jogo midiático. 

 

INTRODUÇÃO 

É cada vez mais evidente a dificuldade que os alunos de escolas públicas e privadas do sistema da 

Educação Básica brasileira apresentam ao longo de todo o processo de ensino-aprendizagem. Em um 

universo em que também se discute muito essa questão, por que tal realidade ainda é tão marcante? 

São inúmeras as respostas para essa questão. Entretanto, inicialmente, é importante lembrar que um 

dos atores principais de todo esse cenário pedagógico é o educador, que tem, ou deveria ter, o papel de 

detectar e solucionar os problemas que surgem em sala de aula.  

Atualmente, há inúmeros casos de alunos que concluem o Ensino Médio com um conhecimento 

escasso ou até mesmo insuficiente para ingressar em determinadas áreas do meio profissional e acadêmico, 

muitas vezes, por uma educação falha e pela falta de preparação e apoio dos docentes. 

Considerando tais temáticas, e, principalmente, as aulas de Língua Inglesa, pode-se constatar que os 

discentes possuem uma aprendizagem ineficiente ou até mesmo inexistente, embora essa disciplina seja 

parte da grade curricular desde a Educação Básica.  

O educador que ministra as aulas de Língua Inglesa nem sempre possui formação proficiente ou 

avançada do idioma. Lamentavelmente e com frequência, as aulas são atribuídos a docentes apenas pela 

pontuação que estes conseguem atingir, ao longo de anos, na rede pública de ensino ou por ter cursado 

Letras com licenciatura em Língua Portuguesa e Inglesa em uma universidade. Todavia, infelizmente, hoje 

também se sabe que não são todas as universidades que formam plenamente os graduandos.  

Esta ausência de domínio do conteúdo e de proficiência na língua estrangeira acarreta no 

descumprimento quase total dos conteúdos previstos para o ano letivo, levando à falta de credibilidade da 

matéria, e, consequentemente, à falta de interesse do aluno pela disciplina. A ideia geradora deste artigo 

surgiu exatamente a partir destas lacunas. 

 

JUSTIFICATIVA 

Por ocasião do planejamento, o professor precisa, inicialmente, da competência conteudística, isto 

é, ele precisa conhecer o conteúdo da disciplina que irá ensinar: desde a Fonologia, a Morfossintaxe, a 

Sintaxe, ao nível da Linguística, até os aspectos da Pragmática e da Sociolinguística da língua, de forma que 

possa nortear a seleção daqueles aspectos da língua que sejam relevantes, em termos comunicativos, para 
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constituir o processo de ensino-aprendizagem. Todavia, esta não é a realidade que se vê na maioria das 

escolas brasileiras. 

Os estudantes que se incomodam com a falta de estrutura do ensino do idioma na escola regular e 

realmente querem tornar-se fluentes, por sua vez, dirigem-se a escolas de idiomas ou aulas particulares. Os 

alunos que possuem ciência da importância do aprendizado de um novo idioma têm consciência de que: o 

desconhecimento de uma língua estrangeira constitui, muitas vezes, um entrave que fecha o acesso ao 

mundo moderno, que impede o consumo de conhecimento produzidos no estrangeiro, além de cercear a 

contribuição ativa e eficiente na produção e no desenvolvimento científico e tecnológico internacional 

(CELANI, 1996). 

O ensino efetivo de gramática, de produção oral, escrita e interpretação cai no esquecimento e tudo 

o que importa para a equipe pedagógica é que o aluno atinja a média estipulada pela escola e que os docentes 

sejam bonificados e a única bagagem que o educando possui ao sair do colégio é saber traduzir textos ao pé 

da letra e usar o dicionário. Dessa forma, não tomam conhecimento da verdadeira importância, por exemplo, 

dos verbos para a idioma, além de gerar grandes confusões de regras dessa classe gramatical. 

O presente trabalho justifica-se, portanto, pela necessidade cada vez mais emergencial de se discutir 

a respeito da memorização e aprendizado de um idioma através de uma abordagem mais lúdica e 

comunicativa. 

 

OBJETIVOS 

Foi a partir desse preocupante problema didático-metodológico, recorrente nas aulas de Língua 

Inglesa, que surgiu a ideia geradora desta pesquisa. Com este trabalho, propõe-se o ensino dos regular e 

irregular verbs, para os discentes do 6o. ano do Ensino Fundamental II, por meio de um jogo midiático, 

composto por vários gêneros textuais, tais como, charges, HQs, músicas, textos literários, sites de 

relacionamentos, jornais e revistas. 

Objetiva-se levar o estudante a:  

- Aprimorar as habilidades de fala e de escrita em Língua Inglesa que contribuem para a educação global do 

educando. 

- Aumentar a capacidade cognitiva relacionada ao processo de ensino-aprendizagem da Língua Inglesa. 

- Promover a utilização de recursos midiáticos em prol do desenvolvimento da Língua Inglesa.  

- Envolver-se com um ensino mais lúdico, efetivo e prazeroso. 

- Interessar-se pelo aprendizado de língua estrangeira. 

 

MÉTODOS 

Primeiramente, para a elaboração da proposta descrita neste artigo, recorreu-se a uma revisão 

bibliográfica sobre os pressupostos que envolvem o aprendizado de uma língua estrangeira. A 

implementação do projeto pretende seguir uma abordagem progressista de educação e do que se espera 

dela. Dessa forma, as afirmações feitas baseiam-se, principalmente, nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN). 

Considerando as aulas de Língua Inglesa assistidas em escolas públicas, em função do Estágio 

Curricular Supervisionado - obrigatoriedade legal que todo licenciando tem de cumprir para, ao final da 

graduação, obter a autorização para ministrar aulas na Educação Básica - infelizmente, podemos afirmar que, 

de forma geral, os docentes não possuem conteúdos e metodologias eficazes para que o aluno tenha uma 

forte base do idioma.  

Frequentemente, os professores limitam-se ao ensino da gramática, baseada por tradução e 

memorização de regras e vocábulos, tornando as aulas extremamente maçantes. Muitos alunos até decoram 
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regras, vocábulos e estruturas gramaticais, porém, decorar não é garantia de domínio do idioma nem leva o 

estudante a obter uma boa interação verbal cotidiana. 

 Tomando ainda como base as aulas observadas durante o Estágio Curricular Supervisionado, há uma 

extensa lista de motivos que justifica porque muitas aulas de língua estrangeira são tão ineficazes.  

 A falta de fluência dos docentes, por exemplo, é evidenciada pela falta de confiança e nervosismo 

dos mesmos ao se depararem com alguém na sala de aula que domina o idioma, sendo que, muitas vezes, 

essa figura é protagonizada pelo estagiário ou até mesmo pelo aluno que já possui formação em escola de 

idiomas. 

 Ademais, embora não sejam oralmente fluentes, há a possibilidade de que os professores dominem 

as regras gramaticais da língua. Em função disso, esses professores recorrem a enormes e incompreensíveis 

textos de livros de gramáticas antigas que, frequentemente, possuem exemplos que já caíram em desuso.   

 O material didático usado nas aulas também é de suma importância para facilitar e impulsionar a 

aquisição da língua estrangeira, pois, uma vez que este não seja condizente com a linguagem e faixa etária 

do público discente que o utilizará, será somente um enigma que os educandos tentarão decifrar, além de 

não exercer a principal função que estes materiais se encargam.  

 Quanto às formas de abordagem e utilização de materiais das aulas, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais discorrem que:  

A maioria das propostas situam-se na abordagem comunicativa de ensino de 

línguas, mas os exercícios propostos, em geral, exploram pontos ou estruturas 

gramaticais descontextualizados. A concepção de avaliação, no entanto, contempla 

aspectos formativos que parecem adequados. Todas as propostas apontam para as 

circunstâncias difíceis em que se dá o ensino e aprendizagem de Língua Estrangeira: 

falta de materiais adequados, classes excessivamente numerosas, número reduzido 

de aulas por semana, tempo insuficiente dedicado à matéria no currículo e ausência 

de ações formativas contínuas junto ao corpo docente (BRASIL, 1998, p. 24). 

“Cultura é comunicação e comunicação é cultura” (p. 53), proclamou o antropólogo americano 

Edward T. Hall (1988). Sendo assim, segundo Hanna (2013), o professor de línguas não deve mais exercer 

apenas o papel de condutor, facilitador do processo de aprendizagem, mas, sim, adotar a função de 

catalisador de uma sempre crescente competência cultural crítica. Todavia, muitas vezes, os mestres não 

conhecem cultura e expressões idiomáticas do país cuja língua pretendem ensinar.  

 Na temática do aprendizado intrínseco à cultura, os PCN de língua estrangeira, em seu trecho 

intitulado “O inglês como língua estrangeira hegemônica” (BRASIL, 1998, p. 39), dizem que:  

Nesse sentido, a aprendizagem do inglês, tendo em vista o seu papel hegemônico 

nas trocas internacionais, desde que haja consciência crítica desse fato, pode 

colaborar na formulação de contra- discursos em relação às desigualdades entre 

países e entre grupos sociais (homens e mulheres, brancos e negros, falantes de 

línguas hegemônicas e não hegemônicas etc.). Assim, os indivíduos passam de 

meros consumidores passivos de cultura e de conhecimento a criadores ativos: o 

uso de uma Língua Estrangeira é uma forma de agir no mundo para transformá-lo. 

A ausência dessa consciência crítica no processo de ensino e aprendizagem de 

inglês, no entanto, influi na manutenção do status quo ao invés de cooperar para 

sua transformação.  
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Mas por que essa realidade é tão constante? As problemáticas de ineficácia das aulas de inglês, 

justifica-se, muitas vezes, pela má formação dos professores. O graduando estuda por quase quatro anos 

para se tornar professor, mas, frequentemente, não desenvolve a proficiência na língua escolhida.  

 Constantemente, o que se vê nos cursos de Letras, com habilitação em Língua Inglesa, é que os 

calouros entram na graduação sem nenhum domínio do idioma estrangeiro. Muitos nem ao menos o tiveram 

ao longo da Educação Básica. Assim, ou o professor universitário inicia o conteúdo das aulas de língua inglesa 

do início ou grande parte dos alunos de uma turma de primeiro semestre fica reprovada. 

 A partir de todos esses pressupostos foi possível avaliar a atual situação das aulas de Língua Inglesa 

na Educação Básica brasileira e elaborar uma proposta lúdica que pudesse oferecer possibilidades para os 

docentes que ministram aulas de língua estrangeira. 

 

RESULTADOS 

A partir da atual realidade que caracteriza o difícil dia a dia docente nas aulas de Língua Inglesa na 

Educação Básica, seria cabível que o corpo docente das licenciaturas em Língua Inglesa fizessem um trabalho 

intenso logo nos primeiros semestres do curso para que, de forma geral, os alunos atingissem um equilíbrio 

de aproveitamento das aulas de língua estrangeira nos semestres seguintes. Todavia, não é isso que sempre 

acontece. 

Outro aspecto muito importante para o enriquecimento em sala de aula é o investimento na 

formação continuada do educador, porém, poucos também optam por fazê-la. Alguns não o fazem, 

evidentemente, por falta de recursos financeiros. Entretanto, é grande o número de educadores que se forma 

e que nunca mais escolhe cursar alguma capacitação para aprimoramento da prática docente porque 

simplesmente não tem vontade de fazê-la. 

Quando trata do ensino de língua estrangeira na escola, Margarete Schlatter (2009, p. 12), explica 

que:  

Em consonância com a proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino 

Fundamental (Brasil, 1998) e, mais recentemente com as Orientações Curriculares 

para o Ensino Médio (2006), entende-se que o ensino de LE na escola deve focalizar 

atividades que promovam o letramento, ou seja, a participação em diferentes 

práticas sociais que envolvem a leitura e a escrita na língua materna e na LE. Isso 

significa que a aula de LE deve criar condições para que o educando possa engajar-

se em atividades que demandam o uso da língua a partir de temáticas relevantes 

ao seu contexto e de gêneros discursivos variados. As atividades propostas devem 

levar em conta o papel da LE na vida do aluno, de que forma ele já se relaciona (ou 

não) com essa língua e o que essa LE pode dizer em relação a sua língua e cultura 

maternas. Em última análise, aprender a ler e escrever (e também ouvir e falar) em 

determinadas situações de comunicação da LE tem como meta ampliar a 

participação do educando nas práticas sociais em sua língua e em sua cultura, 

contribuindo para o seu desenvolvimento como cidadão. 

A proposta apresentada pelos PCN e por Margarete, dificilmente, é aplicada, fazendo com que as 

aulas de Língua Inglesa sejam somente “mais uma disciplina” para preenchimento da carga horária do 

aprendiz.  

É importante lembrar que, ao final de 1970, foram rompidas as práticas de recitar diálogos 

descontextualizados e memorizados sem significância social. A partir de então, o enfoque começou a mudar. 

O foco das atividades da sala de aula se deslocou da forma (correção gramatical) para o sentido (fluência 

comunicativa) e as estruturas da língua e o uso do vocabulário passaram a ser encarados como ferramentas 
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para o fazer e não como fatos por conhecer (SAVIGNON, 1983). Contudo, na prática real de sala de aula pouco 

mudou efetivamente. 

Existe uma noção de que as aulas de gramática devem priorizar o falar e escrever bem, de forma que 

os docentes mostram em sala preocupação excessiva com questões de nomenclatura e classificação 

(ANTUNES, 2013). Entretanto, não é o conhecimento das estruturas que fará o aluno capaz de comunicar-se 

melhor (ANTUNES, 2013), mas, sim, ver essas estruturas contextualizadas no corpo dos textos.  

Muito mais útil na formação dos alunos seria empregar mais tempo e energia na explicação ao que 

se refere à produção de gêneros. Afinal, só os textos são capazes de “constituir o objeto relevante de estudo 

da língua” (ANTUNES, 2013, p. 44).  

Tomando a língua como interação verbal, enquanto espaço de produção de sentidos marcado por 

relações contextuais de poder, o Conteúdo Estruturante será aquele que traz de forma dinâmica o discurso 

enquanto prática social, efetivado por meio das práticas discursivas, as quais envolvem a leitura, a oralidade 

e a escrita. O trabalho em aula deve partir de um texto de linguagem em um contexto em uso, sob a proposta 

de construção de significados por meio do engajamento discursivo e não apenas pela prática de estruturas 

linguísticas. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998, p. 19) expõem que: 

A aprendizagem de uma língua estrangeira deve garantir ao aluno seu engajamento 

discursivo, ou seja, a capacidade de se envolver e envolver outros no discurso. Isso 

pode ser viabilizado em sala de aula por meio de atividades pedagógicas centradas 

na constituição do aluno como ser discursivo, ou seja, sua construção como sujeito 

do discurso via Língua Estrangeira. Essa construção passa pelo envolvimento do 

aluno com os processos sociais de criar significados por intermédio da utilização de 

uma língua estrangeira. 

Ainda imersos no âmbito da abordagem comunicativa, concordamos dizer que a emergência de um 

corpo da doutrina comunicativa, procede de uma demanda desde os anos 1970 até a atualidade. Martinez 

(2009, p. 73) cita em sua obra Didática de línguas estrangeiras, que “os intercâmbios, em forte incremento 

com a construção progressista daquilo que hoje é a Comunidade Europeia, parecem ter criado a necessidade 

de um ensino de línguas à altura das novas necessidades”. 

Ao aprender por meio de uma abordagem comunicativa, apoiada em teorias de referência, a didática 

faz a busca da autenticidade, uma das palavras-chave para esse método. O aprendiz é posto na situação de 

ser o agente autônomo de sua aprendizagem. Martinez (2009, p. 76) explica que: “a expressão pessoal e a 

experiência, vão encontrar lugar em situações que tendem a adotar um sentido social aceitável: 

representação de jogos de papéis em um quadro frequentemente humorístico, simulações que visam à 

resolução de um problema, etc”. 

Finalmente, Martinez (2009, p. 88) propõe na abordagem comunicativa quatro grandes orientações: 

- uma “retomada do sentido”, com uma “gramática nocional, gramatica das noções, 

das ideias e da organização de sentido” e avanços mais flexíveis; 

- uma “pedagogia menos repetitiva”, com menos exercícios formais em proveito 

“de exercícios de comunicação real ou simulada muito mais interativos”, porque “é 

comunicando que aprendemos a nos comunicar”; 

- A “centralização no aprendiz”, quando o aluno é “o agente principal de sua 

aprendizagem” e “o sujeito ativo e comprometido da comunicação”;  

- “aspectos sócias e pragmáticos da comunicação” inovadores, dado que não são os 

saberes, mas o saber fazer que é diretamente tomado como “objetivo da aula”. 
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Dessa forma, os jogos midiáticos podem representar uma excelente ferramenta didático-

metodológica para dar suporte ao aluno e fazer com que este compreenda de forma significativa os 

conteúdos gramaticais, tais como estruturas e tempos verbais, e ao mesmo tempo, tornando, ainda, seu 

aprendizado lúdico e prazeroso.  

 Muitos alunos, por exemplo, assistem ao Programa Mega Senha, da RedeTV. Trata-se de um game 

show brasileiro produzido em parceria com a FremantleMedia, cuja versão original, de 1961, da rede CBS, 

chamava-se Password. Na prática, é um teste de conhecimento, raciocínio rápido e trabalho em equipe. Dois 

times, cada um formado por uma pessoa de grande notoriedade pública e um participante, disputam o jogo 

para comprovar quem tem o melhor raciocínio e vocabulário. Há até mesmo uma versão editorial à venda no 

mercado da marca Estrela: 

 

 
Fig. 1 Caixa do jogo Mega Senha da Estrela. 

 
Fig. 2 Tabuleiro do jogo Mega Senha da Estrela. 

 

Na primeira etapa do jogo, que envolve quatro rodadas eliminatórias, um dos membros da dupla dá 

dicas para que o outro descubra qual é a palavra secreta (Mega Senha) daquela rodada. O participante que 
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acertar o maior número de palavras ao final das rodadas eliminatórias passa para a etapa seguinte. Um dos 

participantes, por exemplo, dá as seguintes dicas:  

Dica 1) é usado na escola 

Dica 2) tomar notas 

Dica 3) escrever 

A resposta é caderno, ou seja, a pessoa tem de seguir as dicas até descobrir que a resposta é caderno. 

Depois, a segunda etapa do jogo, por sua vez, consiste em seis rodadas, nas quais a dupla precisa acertar 

cinco palavras em um minuto e meio. A cada rodada, o desafio fica maior, já que o número de dicas diminui. 

Se no primeiro round o time precisa acertar cinco Mega Senhas dentre as dez ofertadas, no sexto e último 

round, que vale o prêmio máximo do programa, são apenas cinco palavras disponíveis e todas têm de ser 

adivinhadas corretamente. 

 Se esse programa faz tanto sucesso entre as pessoas, por que não adaptá-lo para as aulas de Língua 

Inglesa? Basta fazer adaptações para o universo da língua estrangeira. Assim, o professor de Língua Inglesa 

pode elaborar um jogo a partir do qual ele dará dicas aos alunos e os educandos precisarão acertar de qual 

verbo (na forma infinitiva) se trata. Esta seria a primeira rodada. Segue um exemplo inicial: 

 

 
Fig. 3 Abertura do jogo. 

 

Apresentadora:  

Leiliane Beltrão  
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Fig. 4 Tabuleiro inicial do jogo. 

 

Ao clicar em Mega Senha 1, a próxima tela vai aos poucos expondo as dicas: 

 

 

 

 
Fig. 5 Dicas da Mega Senha 1. 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

1 

DICA 1 
Something we do on weekends  

DICA 2 
We usually do on a sunny day 

DICA 3 
We can do it at the park 

DICA 4 
You need to have balance to do that 
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Fig. 6 Tela que oferece a resposta correta. 

 

 Na versão produzida para a proposta aqui descrita, foram criadas 20 questões iniciais. Após esta 

primeira rodada, o aluno é direcionado para a segunda parte do jogo, que também contém 20 questões, na 

qual, além de adivinhar o verbo, o educando tem de criar uma frase ou cantar uma música com aquele verbo 

no tempo solicitado: presente, passado ou futuro. 

 

 

 
Fig. 7 Tela da segunda rodada que solicita que o educando forme uma frase com o verbo no tempo 

escolhido. 

 

 Portanto, vê-se que ao mesmo tempo que se diverte com o jogo, o educando treina a fala, a escuta, 

estuda as estruturas das frases em Língua Inglesa, retoma o vocabulário já estudado e revisa os tempos 

Answer 

Ride a bike 

1 

Now, you have to make a 

sentence in the PAST  

using this verb 

Swim 

21 
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verbais. É evidente que tal proposta não resolve todos os problemas da aula de Língua Inglesa. Todavia, surge 

uma possibilidade simples que pode transformar o dia a dia escolar mais atraente e significativo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Em suma, a abordagem comunicativa pode ser considerada como um sistema voltado para a 

integração de disposições diversificadas e para aquelas que têm como finalidade envolver o aprendiz em uma 

comunicação orientada: 

Isso significa, por exemplo, ler com a intenção de se informar, escrever na intenção 

de satisfazer uma necessidade do imaginário, escutar com a intenção de conhecer 

os desejos de alguém, falar na intenção de exprimir seus próprios sentimentos 

(GERMAIN, LEBLANC, 1988, apud MARTINEZ, p. 72).  

Ademais, as atividades pedagógicas precisam ter o maior grau de ludicidade possível, uma vez que o 

aprendiz já não se interessa pela disciplina nem tem conhecimento de sua importância no âmbito social. É 

necessário que o educador por meio da contextualização da matéria, utilize-se de diversificados gêneros para 

mostrar ao aluno que a Língua Inglesa é fundamental para o acesso à sociedade da informação.  

[...] é fundamental que desde o início da aprendizagem de Língua Estrangeira o 

professor desenvolva, com os alunos, um trabalho que lhes possibilite confiar na 

própria capacidade de aprender, em torno de temas de interesse e interagir de 

forma cooperativa com os colegas. As atividades em grupo podem contribuir 

significativamente no desenvolvimento desse trabalho, à medida que, com a 

mediação do professor, os alunos aprenderão a compreender e respeitar atitudes, 

opiniões, conhecimentos e ritmos diferenciados de aprendizagem (BRASIL, 1998, p. 

54). 

Na prática, todas as reflexões aqui levantadas são de grande importância para a formação de um 

docente de Língua Inglesa comprometido e reflexivo, professor que, talvez, levará para a sala de aula 

propostas didático-metodológicas que almejem o pleno desenvolvimento das habilidades de linguagem de 

seus alunos para que, inclusive, seja possível a real inserção desse discente na sociedade e no mercado de 

trabalho. 
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PERCEPÇÃO E CRIAÇÃO DE IMAGENS: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Aluna: Ana Carla Ferreira da Silva  

Orientador: Mariza de Fátima Reis, PhD. 

 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência discente na disciplina Teoria Semiótica da Imagem 

cursada durante o 1º semestre de 2015. A disciplina propõe, através da leitura de textos sobre o processo de 

percepção e criação de imagens como representação de ideias, levar os futuros publicitários a aplicarem os 

conceitos de percepção de imagens discutidos em sala, primeiramente em análise de campanhas de 

determinada marca escolhida e acompanhada por cada grupo para a seguir, como tarefa final do semestre, 

o grupo criar peça para a marca analisada utilizando os recursos desenvolvidos ao longo do semestre. 

Palavras-chave: Relato de experiência; Semiótica da Imagem; Percepção e criação.  

 

INTRODUÇÃO AO MÉTODO 

Durante o semestre, foi apresentada a disciplina “Teorias Semiótica da Imagem” que teve por 

objetivo apresentar aspectos semióticos sobre percepção de signos imagéticos.  

Foram apresentados os textos: “Semiótica: origem e conceito” (PEREZ, 2004), “Imagens na 

Publicidade” (SANTAELLA, 2012), “A Natureza Emocional da Marca” (MARTINS, 1999) e “Modos de ver” 

(BEGER, 1999). 

Além de livros, foram lidos dois artigos, como: “Ironia e Sarcasmo: Bastardos Inglórios do Humor 

Publicitário” (NETO, 2011) e “Esboço para um Método Híbrido de Análise de Imagem” (DUGNANI, 2015). 

Logo nas primeiras aulas, juntamo-nos em grupo para decidir uma marca que trabalharíamos ao 

longo do semestre. Escolhemos a marca de chocolates M&M’s do grupo MARS. A cada texto lido, escolhíamos 

uma campanha publicitária da marca, para analisar e apresentar em sala de aula, de acordo com os métodos 

estudados. Dessa forma, era possível aprender com os colegas dos outros grupos.  

A análise da campanha se dava da seguinte maneira: eram destacadas duas campanhas da marca, 

fazíamos uma análise visual, explicando cada detalhe da imagem utilizando os conceitos aprendidos nos 

textos lidos, e ao fim, fazíamos uma conclusão com o nosso ponto de vista. Cada passo era acompanhado 

pela Professora, que nos dava um feedback da nossa evolução.  

Conforme as aulas avançavam, nossa contextualização evoluía, pois podíamos utilizar todos os 

métodos aprendidos. Com a carga obtida, foi possível criar nossa própria peça publicitária, que teve como 

tema o dia dos namorados e que será objeto de reflexão nesse artigo.  

 

CONTATANDO OS CONCEITOS 

Segundo Perez (2004, P.140), semiótica é o estudo dos signos, ou melhor, estudo da ação dos signos, 

ou semiose. Concebemos signo como “tudo aquilo que representa algo para alguém. ”. Charles Pierce criou 

a teoria triádica do signo: “Todo signo se estabelece a partir de relações que envolvem seu fundamento, suas 

relações com aquilo a que representa, seu objeto (ou referente) e com efeitos que gera, chamados 

interpretantes. ” Como mostra a imagem abaixo: 
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No texto “Imagens na publicidade” de Lucia Santaella, são apresentadas três estratégias utilizadas na 

linguagem publicitária: a sedução, persuasão e sugestão. “Enquanto a sugestão adiciona a capacidade de 

sentir e a persuasão agrada ao pensamento, a sedução cativa os sentidos. ” (SANTAELLA, 2012, p.139). 

Os arquétipos foram apresentados como outra forma de analisar as imagens. Martins (1999) fez um 

mapeamento emocional do mercado criando 26 padrões de identificação básicos (arquétipos emocionais) e 

classificando-os em uma hierarquia: o instinto, razão, ego e espírito.  

Instinto como fluxo de energia, posse, raiz, etc. A razão caracterizada como cenas do cotidiano, 

racionalização, etc. O ego, muito encontrado em diversas campanhas, foi apresentado como equilíbrio 

estético, jogo de poder, sedução. E por fim, o espírito como idealismo e busca do inconsciente. 

A ironia e o sarcasmo são outras soluções criativas para a mensagem de uma peça publicitária, “basta 

que se tome o cuidado de não dirigir a agressividade contida em ambos, em especial no caso do sarcasmo, 

ao consumidor ou à comunidade, de modo que a peça publicitária não se torne ofensiva” (NETO, 2011, p.13). 

Em “Esboço para um Método Híbrido de Análise de Imagem”, (DUGNANI, 2015), é apresentado um 

método de análise, onde se estuda as qualidades visuais de uma peça publicitária, sem que haja fases ou 

palavras, e mostra o poder da marca de passar uma mensagem sem o uso do verbal.  

 

DESENVOLVIMENTO DAS ANÁLISES – PROCESSO PERCEPTIVO 

         Após a escolha da Marca, foram analisadas diversas campanhas, de acordo com o conteúdo aprendido 

em cada aula. A seguir, a primeira imagem analisada, da marca M&M’s. 
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Na imagem, feita exclusivamente para a Playboy, nota-se ironia e sarcasmo ao relacionar o chocolate 

com as mulheres da revista. Na frase “a única da revista que você pode tirar uma casquinha”, pode-se 

observar que, ao utiliza-la, a peça afirma, de um modo sarcástico, que a possibilidade de ao menos tocar em 

uma mulher da revista é praticamente impossível, persuadindo o leitor a comprar o chocolate, garantindo 

ter um sabor que não é esquecido. 

A personagem usada na propaganda foi batizada de Ms. Green, que representava a multifacetada 

mulher dos anos 90. A personagem viajou pelos Estados Unidos promovendo a sua autobiografia, “Não 

Derreto para Ninguém” (“Melt For No One”). 

 

 
 

Na imagem acima, “Summer: is not for any chocolate”, nota-se, também, ironia e sarcasmo. E 

promove a maior qualidade da marca: o chocolate que não derrete. Na imagem é vinculado o seguinte texto 

(traduzido para o português): o chocolate que derrete na sua boca, não na sua mão.   

A ironia mostrada, refere-se ao chocolate de outra marca derretido dentro do mar, enquanto os 

personagens m&m’s permanecem intactos. Sendo assim, a empresa proprietária da marca, Mars 

Incorporated, conseguiu transmitir humor, de modo suave. Sem agredir diretamente algum concorrente. 

Com a chegada da Páscoa, as campanhas foram escolhidas de acordo com a época. 
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A imagem foi feita utilizando alguns produtos da empresa Mars, e destacando a personagem Ms. 

Green, da marca M&M’s, que usa orelhas de coelho. Dessa forma, é possível entender a sugestão da 

campanha para montar sua cesta de chocolate para a páscoa. A cor azul usada no fundo da imagem, que 

significa “confiança, honestidade e lealdade”, sugere que segurança ao montar sua cesta, pois você estará 

consumindo bons produtos. 

 

 
 

Em “I will NOT wear the nose” a marca busca promover os ovos de páscoa, fantasiando seus 

personagens de coelho. O personagem vermelho usado para reproduzir a frase “eu não usarei o nariz”, é 

conhecido por estar sempre irritado com algo. Segundo pesquisas, a cor preferida pelas crianças é a roxa. E 

a campanha utilizou para atingir seu público-alvo. Com tom de criatividade, a marca M&M’s busca divulgar 

seu produto através de brincadeiras não-ofensivas. 

De acordo com Berger, a publicidade usa, de modo crescente, a sexualidade para vender qualquer 

produto ou serviço. Embora os chocolates da marca m&m’s tenham um público infantil muito grande, a 

campanha foi idealizada para o público jovem, abordando o arquétipo ego e a sexualidade. 
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A personagem está em uma postura demonstrando poder e sensualidade resultando na sedução aos 

homens. Dessa forma, pode-se entender a superioridade da personagem sobre os homens. O jeito ao sentar-

se no sofá e os pés em cima do puff mostra poderosamente a ideia que, “quem manda sou eu”. 

 

 
 

Os personagens estão sem sua “roupa” colorida, demonstrando o íntimo. A intenção da campanha é 

mostrar que o chocolate é melhor com m, de m&m’s. O único personagem que se mostra com vergonha, é o 

Ms. Orange, que se denomina um paranoico obcecado com sua qualidade de ser crocante que faz com que 

todos queiram prová-lo. 

A forma com que estão sentados, mostra que são estrelas e revelam o jogo de poder. A cor usada no 

fundo, o marrom escuro, se refere à qualidade. É uma cor de conforto físico, simplicidade e qualidade. 
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De acordo com Dugnani (2015), usa-se signos repetitivos e redundância na publicidade, dando mais 

espaço para o visual, sendo independente, apenas utilizando a comunicação visual. Desta forma desenvolve-

se um meio único de observação na imagem e principalmente na relação da herança de outras campanhas 

que já temos em mente, isto mostra o quão forte é a marca e que apenas imagem pode fixa-la não precisando 

do verbal. 

Na imagem pode-se observar a campanha voltada para o tema de Halloween, com os chocolates 

M&M’s formando o desenho de uma Abóbora. Também voltado para as cores laranja e preto que dá à 

referência para essa época. A campanha quer transmitir que mesmo sem nenhuma mensagem escrita a 

marca é forte e reconhecida apenas com suas características principais. 

 

PROPOSTA DE PEÇA PUBLICITÁRIA – PROCESSO CRIATIVO     

Com o repertório cheio de textos e referências, foi possível criar nossa própria campanha M&M’s, com o 

tema “dia dos namorados”. 
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A campanha foi focada no público jovem, idealizando o dia dos namorados. A personagem utilizada 

na embalagem, Ms. Green é um símbolo da sensualidade, cujo slogan é “Não Derreto para Ninguém” (“Melt 

For No One”). 

Na imagem de cima, é utilizada a escala de cinza, que mostra a falta de emoção, junto com a frase 

“dia dos namorados sem M&M’s”. As cores utilizadas na campanha inferior, vermelho, rosa e branco 

representam, respectivamente, amor, carinho e tranquilidade que fazem jus a frase “dia dos namorados com 

M&M’s”. 

É possível encontrar o arquétipo ego, percebido no slogan “melhor com M&M’s” demonstrando o 

poder da marca. Há também, um apelo emocional nessa frase, que abre caminho para a persuasão. Encontra-

se ironia e sarcasmo ao entender que o dia dos namorados é melhor com M&M’s. O visual, presente nas 

cores diferentes entre as duas campanhas, representa a comunicação visual, que será interpretada pelo 

leitor.  

 

CONCLUSÃO 

A disciplina propôs, através da leitura de textos, o processo de percepção e criação de imagens como 

representação de ideias. Foi possível compreender cada estágio para chegar a uma mensagem final. Como 

escolha das cores e palavras certas, do modo de tratamento da imagem e o melhor método de persuasão. 

 Dessa forma, a experiência obtida foi significativa não só para a criação de uma peça, como para um 

novo olhar a respeito da publicidade. Ao analisar peças publicitárias, a autora desse relato consegue perceber 

a real mensagem transmitida, de modo que, antes das aulas não era possível. 
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A CASA DAS MÃES 

 

Aluna: Bruna Madeira 

Orientador: Prof. Dr. André Santoro 

 

Resumo 

Este trabalho refere-se a uma produção literária resultante de inúmeras visitas e entrevistas feitas na Casa 

das Mães – Instituição que integra parte da Fundação Casa, em São Paulo – SP, no ano de 2014. O ensaio 

busca, através de um olhar poético, tocar o leitor no que tange aos assuntos de interesse social - como o 

exemplo aqui citado, do menor infrator.  

 

 Palavras-chave: Fundação Casa; Adolescentes; Juventude  

 

Eu nunca havia entrado em um presídio antes. Só em pesadelos ou devaneios tolos.  

Eram duas horas da tarde quando toquei o interfone prestes a descobrir o que havia por detrás 

daqueles muros enormes com cercas e câmeras de vigilância. Não havia um só ser humano naquela rua 

deserta. Fazia muito calor para uma tarde de inverno. Agora não sei dizer se o clima era quente ou se o 

entusiasmo que brotava em mim causava a tórrida sensação.  Revista daqui, revista dalí, documentos, 

fotos, perguntas. Eu estava na Fundação Casa. Era naquele momento que parte de minha vocação a repórter 

– como eu pretensiosamente acreditava ter, seria finalmente testada. Testada no limite da razão e da 

emoção.          

Me acompanhavam um fotógrafo, alguém do tribunal de justiça do Estado, e a diretora da instituição. 

Muita gente prum mero aprendiz a repórter. Mas vamos aos fatos.  

A concentração – se assim posso nomeá-la, da Casa das Mães ficava cerca de quinhentos metros da 

sala do comando central da antiga Febem.         

Os corredores eram frios e as paredes úmidas. Podia ver grandes caixas brancas do tamanho de 

caçambas... fiquei a imaginar o que seria aquilo. Pareciam tanques de frigorífico, talvez fossem. Quando sai 

na porta que ligava os dois prédios, um feixe de luz solar iluminava o ponto exato da próxima porta. Pude ver 

as grades brancas das celas do lado oposto ao que me levavam. Senti um frio na espinha.   

 Muito se ilude quem diz que aquele lugar não é um presídio.      

Na entrada encontrei minha primeira entrevistada.: Blusa branca, calça roxa, chinelo havaiana e, claro, 

um bebê de colo.            

A Casa das Mães Chiquinha Gonzaga é uma unidade da detenção paulistana que abriga menores 

infratores grávidas ou que há pouco tiveram filhos. A unidade da Mooca, objeto de minha visita, conta hoje 

com pouco mais de dez detentas que cumprem as mais variadas penas sócio-educativas. Um drama difícil de 

mensurar por palavras.        

Ágatha tinha um filho lindo e uma timidez – ou devo dizer que se sentia intimidada de alguma forma 

com a minha presença alí? – peculiar. Junto dela e de minhas duas ‘companheiras’, cheguei a sala principal. 

Todas as paredes eram verdes. Verdes de que? De esperança? Ironia do destino... 

No lugar estavam todas elas e alguns dos filhos. Uma tv trinta polegadas passava a novela da tarde. Algumas 

bordavam, algumas conversavam, algumas liam revistas de fofoca e outras fingiam não notar a minha 

presença. O fotografo registrava com fervor cada passo que eu dava. Era tudo impecavelmente limpo, a 

mobília bem simples, mas todas pareciam confortáveis no ambiente.  

A diretora fez um ‘tur’ geral pelas instalações enquanto explicava o funcionamento cotidiano da 

instituição. As mães são responsáveis diretamente pela alimentação dos filhos e por toda a higiene local. Ela 
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me contava que pouco antes de minha chegada, uma das detentas mais antiga da Casa havia recebido 

liberdade – se é que posso dizer que a liberdade se recebe. Mas enfim. Perguntei como era a despedida.  

‘Muito difícil. A gente se apega. Há muitas celebridades na Fundação Casa. Cada um carrega consigo 

uma história diferente que me faz aprender e ver a vida com outros olhos. A reintegração social é uma das 

etapas mais complicadas de todo o programa’.  

Pude ver os olhos de Márcia cheios de lágrimas por detrás das lentes escurecidas pela claridade solar. 

Deu um nó na garganta. Ela tinha mais de vinte anos de profissão e dedicação. Como alguém poderia passar 

tanto tempo entre idas e vindas de pessoas cuja vida foi cruel sem se tornar um pedaço de pedra? Ela era a 

chave da resposta.  

Cerca de meia hora depois passávamos pela sala principal em direção ao refúgio das mães 

adolescentes: o quarto dos bebês. Um berço e uma cama, um berço e uma cama, um berço e uma cama. 

Assim eram feitas as divisões do cômodo. Algumas cortinas coloridas davam graça ao lugar. Chamaram 

Ágatha.              

A moça sentou-se em uma das primeiras camas e posicionou o filho ao lado. Como um escudo a 

protege-las de minhas possíveis e previsíveis duras perguntas. Havia uma bíblia sobre o travesseiro. ‘Logo 

eu’, pensei. Não creio em nada desde que me conheço por gente, e quanto mais o tempo passa, diretamente 

proporcional isso se torna em mim. Talvez Ágatha me fizesse mudar de ideia.     

 Ela tinha acabado de completar dezoito anos e aquele era seu segundo filho. A pena que cumpria 

estava prestes a chegar no sexto mês. SEIS MESES. Cento e oitenta dias. Imaginei como seria estar alí todo 

esse tempo.            

‘Sinto muita falta da minha família e da minha filha mais velha. Muita saudade. Quando ela nasceu eu 

tinha treze anos, fiquei no mundão até engravidar dele e não ví ela crescer. É o que eu mais me arrependo’. 

Todo ser humano está fadado a sofrer por amor. TODO.       

As pontas do cabelo de Ágatha eram loiras e ficavam presas sobre um coque no alto da cabeça, 

causando um contraste curioso com a pele morena. Ela não usava brincos e nenhum outro objeto. ‘A gente 

não pode colocar nada aqui. Eu pintava meu cabelo desde criança, mas quando vim parar aqui não pude 

mais’.           

Além de muitas referencias externas, o cárcere tira a individualidade humana. Você não é você. O 

uniforme branco com roxo deixava todas iguais. Uma dúzia de pessoas cuja única semelhança fora o destino 

cruel por um motivo ou outro. Agora eram todas iguais. Tira-se a identidade de gente em que as histórias de 

vida são impassíveis de ignorarmos. Por mais excluídas que socialmente possam estar.  

Eu tentava entender como foi que chegamos a esse ponto. 

Não sentia medo e nem compaixão por ela. Na verdade, a interna me deixou a vontade para fazer 

perguntas na tentativa de compreender o seu mundo e a sua história. Mas, quanto mais eu mergulhava nisso, 

mais o abismo entre nós se tornava espesso. Fazíamos parte de duas realidades distintas que coexistem.  

O que você faria se ganhasse na loteria? Perguntei.  

(risos). “Eu sairia daqui hoje mesmo”. E faria o que? Iria pra onde? Rebati. Me pareceu que ela não sabia ao 

certo o que responder. É o que acontece quando não se tem um norte, quando não se perde as referencias 

e os sonhos de certa maneira. Ela riu.        

‘Sabe, eu queria estudar advocacia. Minha mãe tem um salãozinho na comunidade. Quando eu sair 

daqui vou trabalhar com ela e continuar estudando. Quando você encontra más companhias você perde 

tudo. Eu não ligava pra mais nada. Não existe um fim pra nada, sabe? Até que você chega no fundo do poço’. 

 Eu não sabia naquele momento o motivo pelo qual Ágatha chegara até a Fundação Casa. ‘Por que 

está aqui?’. Ela baixou a cabeça e um silêncio tomou o espaço que havia entre nós. Fiquei calada, sem saber 

como reagir a reação dela. “Tudo bem se não quiser falar sobre isso”. Depois da questão, era como se a moça 
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com todo ar da graça houvesse desaparecido. Era como se eu estivesse encarando realmente alguém que se 

corrompeu sobre os olhos da sociedade e da nossa hipócrita noção de certo e errado.   

 Mais tarde, a psicóloga responsável pelo tratamento junto às detentas explicou que o procedimento 

pelo qual elas passam funciona como uma espécie de ‘divisão’ de etapas da vida. Como se as moças 

deixassem para trás as coisas ruins que as fizeram chegar até alí. E então, quando um jornalista retoma essas 

lembranças, tudo se torna escuro de novo. 

 ‘A Fundação Casa me ajudou. Hoje eu sei que tudo o que eu fiz foi errado e eu quero um futuro 

melhor quando sair daqui. Coisas ruins acontecem pra gente melhorar’.      

Perguntei sobre a bíblia na cama e sobre Deus. ‘Eu não era evangélica, achava que isso era coisa de 

gente careta. Mas aqui tem missa toda semana e eu acabei indo. Agora acostumei e até gosto de ler’.  

 Ágatha tinha um tatuagem no pulso. Perguntei se era a única. 

Não. Tenho outra aqui [mostrando a parte lateral da barriga]. Fiz quando tinha treze anos, mas não 

sei como, porque morro de medo de agulhas’.         

A gente tinha um ponto em comum.         

 Ela perguntou se eu era casada. Eu tentava imaginar o porque da pergunta. Afinal de contas, ela não 

sabia nem o porque de estar sendo entrevistada por mim, então, que diferença isso faria? Além do mais, pra 

mim era óbvio que eu não era casada. ‘Ninguém com 23 anos é casado’, pensei com a arrogância de quem 

interpreta a vida apenas sobre a própria ótica.      

A gente não tinha um ponto em comum.       

 Ágatha se foi e a diretora chamou a próxima. Pensei quais seriam as surpresas agora.  
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CURADORIA SOBRE A COCA-COLA NA HISTÓRIA DA ARTE CONTEMPORÂNEA 

 

Alunos: César Fernandes, Daniela Inaba, Lígia Fava e Mariana Sant’anna 

Orientadora: Profª Keller Duarte 

 

Resumo 

O Movimento Pop Art rompeu com o conceito de arte clássica, que prezava pelo belo e valorizava 

especificamente as habilidades do artista. Andy Warhol, quebrou esse conceito, usando materiais do 

cotidiano e não usava técnicas tradicionais, usando mais fotografias e serigrafias em seus trabalhos. Além 

disso, esse movimento fazia uma crítica aos valores capitalista que a sociedade estava vivendo, utilizando 

celebridades e objetos do dia-a-dia, como uma garrafa de Coca-Cola. 

Palavras-chave: Pop Art; Andy Warhol; Coca-Cola. 

 

INTRODUÇÃO 

Na década de 50 e 60 o movimento da arte popular (Pop Art) começou a ganhar força. Tratava-se 

de uma arte transitória e consumível, produzida em massa, o que gerava um baixo custo de produção. Além 

disso, chamava a atenção graças a sua estética jovem, sexy e espirituosa. 

A Pop Art tinha como principal objetivo a comunicação direta com o público, através de signos e 

símbolos, os quais eram retirados do imaginário da cultura de massa e da vida cotidiana. 

Em relação as características utilizadas, notamos a incorporação da estética usada nas histórias em 

quadrinho, na publicidade, imagens televisivas e cinema.  

Os principais artistas da época foram: Andy Warhol e Roy Licheteinstein. 

 

JUSTIFICATIVA 

 Este trabalho justifica-se em função da divulgação do movimento da Pop Art, 

um estilo que como principal característica utiliza cenas do cotidiano e objetos da cultura de massa, através 

de um ensaio, inspirado na obra da Coca-Cola do artista Andy Warhol, a qual faz uma crítica ao 

comportamento e essência da sociedade moderna. 

 

OBJETIVO 

 Este ensaio tem o objetivo de promover uma crítica a sociedade de consumo, a qual dá muito valor 

ao dinheiro e ao trabalho, assim se sentem vazias por dentro. Além disso, as pessoas estão cada vez mais 

padronizadas, deixando a sua própria personalidade de lado, para se moldar aos padrões expostos pela mídia. 

 

METODOLOGIA 

O método utilizado é o da prancha do Atlas Mnemosyne, de Aby Warburg. Nesse modelo, a 

metodologia que o autor usava para montar essas pranchas, era selecionar uma obra e usar como tema 

central. Depois ele fazia uma relação de imagens diversas que se relacionavam umas com as outras e com a 

obra principal. 

O primeiro passo para a montagem da prancha era a identificação precisa de todas as imagens 

utilizadas, sob o formato de uma legenda. O segundo passo é elaborar uma proposta de interpretação entre 

essas imagens. Poderia ser através de um sistema de numeração das figuras, dividindo-as em grupo menores, 

nos quais cada um teria um número. Cada grupo, deveria ter uma sequência de imagens que focalizem um 

mesmo objetivo/motivo e constitui-se, então, uma unidade de sentido claramente reconhecível. Outras 

maneiras que poderiam ser utilizadas em cada grupo era: sequência de imagens com a mesma temática ou, 
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agrupamento de imagens que poderiam poderiam ser entendidas através de uma associação. O último passo 

é um resumo temático da prancha, explicando cada um dos grupos. 

 

RESULTADOS 

 

 
 

- O primeiro grupo (figuras 1.1, 1,2 e 1,3) abordam alguns temas em comum, os quais se relacionam com a 

obra de Andy Warhol sobre a Coca-Cola. O primeiro deles é o fato das repetições. Nas três imagens, há uma 

repetição. Esta, não ocorre de forma previsível, pois ela não repete exatamente a mesma imagem e, sim, 

imagens do mesmo gênero (patrocínios de camisetas de futebol, jogadores de futebol e operários). Além 

disso, a disposição dessas imagens, acontece na mesma forma que está na obra de Andy (em linhas e 

colunas). Em relação à sequencia das imagens que utilizamos, seguimos uma ordem de relações: A primeira 

contém apenas o patrocínio de camisetas de futebol, a segunda imagem apresenta os donos dessas camisas 

e a terceira mostra as pessoas que torcem para esses jogadores. 

- O segundo grupo, composto por uma única imagem (fig. 2), que são os Toys de Marcelo Macedo, apresenta 

uma ligação com o grupo anterior, mais especificamente com a última obra (Os Operários de Tarsila do 

Amaral). Essa ligação vem do fato de que esses bonecos são diferentes uns dos outros, mas não tem uma 

aparência de felicidade em seus rostos e todos aparentam ter uma função mecânicas a realizar, devida ao 

fato de estarem carregando pedras. Além disso, esses toys se aproximam da obra de Andy Warhol, pois 

retratam uma geração vazia, onde as pessoas trabalham muito e são insatisfeitas. 

- O grupo seguinte, composto pelas imagens 3.1, 3.2 e 3.3 também apresentam a repetição, mas nesse caso 

é do movimento. Em todas as imagens, todos os elementos estão realizando movimentos similares. Além 

disso, em todas as obras temos a presença somente da figura feminina, podendo fazer referência ao modelo 

da garrafa de Coca-Cola. Outro ponto em comum entre elas é a presença de poucas cores, basicamente preto, 

branco e vermelho, aproximando-se da obra da Coca-Cola, que também apresenta cores mais neutras e o 

destaque do vermelho. O elemento que faz a ligação deste grupo, com o anterior (2) é o estilo 

contemporâneo que eles tem. No grupo 2, foi utilizado o Toy Art, que é um objeto moderno e na figura 3.1, 

o graffiti, o qual é bastante usado para se expressar nos dias de hoje. 

- A obra pertencente ao grupo 4 é o da ilustrator e matemáticos Escher, ela se liga ao grupo anterior e também 

a obra de Warhol pela repetição, também. Porém nessa imagem (fig. 4) vemos homens e mulheres, 
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aparentemente na alta sociedade com um certo olhar de ganancia. Podemos relacionar isso com as ideias do 

mundo capitalista, o qual o ícone da Coca-Cola representa muito bem, onde pessoas fazem qualquer coisa 

para ganhar dinheiro, pois acham que isso é o que realmente importa. 

- O grupo 5 temos duas fotografias (fig 5.1 e 5.2), onde temos a figura de um casal e de um papa. Ambas 

fazem relação ao ato de realizar um casamento, apresentando a figura de um homem e uma mulher, 

aparentemente bem vestidos, devida às suas roupas e ao luxo que a vida de um papa tem. Assim, essas duas 

imagens se relacionam com a figura do grupo anterior (ética capitalista). Em relação à fotografia do casal, 

podemos dizer que ambos, apesar das roupas e de estarem juntos, se sentem sozinhos, em um lugar vazio 

(igual aos vidros da Coca-Cola). Além disso, esse adorno que está na cabeça de cada um, remete aos capuzes 

usados pela KKK, logo podemos dizer que, apesar de dizerem que o preconceito está praticamente extinto 

nos dias de hoje, muitas pessoas continuam cultivando o seu, como se o mundo ainda tivesse muita raiva 

espalhada nele. Já a foto do papa, podemos associar a cor de sua roupa, com a cor da bebida retratada por 

Andy, também fazendo alusão ao capitalismo. 

- O grupo 6 apresenta duas imagens (6.1 e 6.2) de elementos se deteriorando. Na primeira foto, temos a 

imagem de alguém que não é conhecido talhado em um murro. Só vemos a imagem dessa pessoa graças aos 

tijolos (o que a parede tem por dentro, sua estrutura), dessa forma, podemos dizer que o que importa de 

verdade é o que somos por dentro. Já na segunda, temos a representação da Ariel, uma personagem famosa. 

Nela, vemos seus membros interiores e seu esqueleto. Assim, podemos interpretar que, por mais que não 

pareça, todos somos iguais, pois temos a mesma estrutura por dentro. Além disso, essas imagens fazem uma 

crítica com o mesmo teor da que ocorre da obra de Wahrol, que as pessoas são iguais (por isso a grande 

quantidade de garrafas repetidas). 

- O grupo 7 tem como principal aspecto de semelhança com a obra de Andy Wahrol, a presença da Coca-

Cola. Isso, mostra que os três artistas se utilizaram de um objeto comum para realizar suas obras. Além disso, 

o Projeto Coca-Cola de Meireles, também mostra a que a essência das pessoas estão ficando cada vez mais 

vazias. 

- O grupo 8 faz referência com o anterior pelo fato de também usar objetos do do cotidiano para realizar suas 

obras. Porém, nesse caso, há o predomínio da vanguarda dadaísta, que também se relaciona com a pop art, 

nesse aspecto. 

- O grupo 9 são imagens referentes a tipografia. Podemos relacionar ela com o grupo anterior e com a obra 

de Warhol pelos materiais, os quais são utilizados, do cotidiano. Além disso, elas estão escritos “I want to” e 

“ Fame” passando o principal espirito do capitalismo, que é o querer ganhar dinheiro e fama. Porém há uma 

sátira em ambos os casos, pois na fig 9.1 o texto está escrito com papel higiênico em um banheiro, 

menosprezando esse ideal. Já na figura 9.2, a palavra “Fame” está escrita com comidas com aspecto de 

mofadas ou que não estão mais boas para o consumo, também, ironizando a ideia de fama, como se não 

fosse algo bom. 

- O grupo 10, também tem a ver com fama, mas no caso se trata da famosa marca Tom Ford que lançou seu 

primeiro perfume para homem com uma propaganda que gerou muita repercussão devido aquebra de tabu. 

Isso ocorreu devido a imagem da mulher com as pernas abertas, que tem sua vagina tapada apenas pelo 

perfume. Podemos dizer que essa fuga do padrão estético que estava predominando também se associa a 

obra de Andy Wahrol. 

- O grupo 11 apresenta um anúncio de revista, o que se aproxima do grupo anterior, porem dele, trás várias 

imagens de cunho capitalista e atual, como a boca, logo dos Rolling Stones; símbolos de dinheiros de vários 

países; graffitis; diamantes; gírias e grafismos que lembram logos de marcas famosas dos últimos anos 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Se analisarmos a obra a Coca-Cola de Andy Warhol, vemos que ela reflete a vida da sociedade desde 

a década de 50 até os dias atuais. Logo, vemos que ela é bem atual. Fazendo com que reflitamos sobre nossa 

modo de viver e sobre os valores vigentes. Sugerindo que somos uma sociedade vazia e superficial. Propondo, 

indiretamente, que reflitamos sobre nossos valores e atitudes. 
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COR, FORMA, LUZ E TEMPO 

 

Alunos: Erika Hoepers, Juliana Vilela e  Luciana Colantuono 

Orientadora: Profª Drª Keller Duarte 

 

Resumo: 

Este projeto toma como inspiração e metodologia o Mnemosyne Atlas, de Aby Warburg, e propõe uma 

curadoria sobre Arte Minimalista. Difere da obra original, onde o conteúdo provém de movimentos artísticos 

e períodos históricos variados. Assim como no Atlas, a proposta é que seja feita uma junção de imagens 

relacionadas apenas ao Minimalismo, arranjadas de tal forma que apresente um caminho na cabeça do 

expectador, expondo de maneira clara e objetiva os elementos que compõe o movimento. 

Palavras-chave: Minimalismo; Atlas; Simplicidade da forma; Meio; Material. 

 

INTRODUÇÃO 

Iniciado em 1924 e deixado inacabado no momento da sua morte, em 1929, o Mnemosyne Atlas é a 

tentativa de Aby Warburg para mapear a "vida após a morte da antiguidade", ou como imagens de grande 

poder simbólico, intelectual e emocional surgem na antiguidade ocidental e depois reaparecem e são 

reanimadas na arte e cosmologia de tempos posteriores e lugares, a partir da Grécia Antiga para a Alemanha 

da República de Weimar. Com especial destaque para o Renascimento, período histórico onde encontrou a 

luta entre as forças da razão e desrazão a ser mais palpável, Warburg esperava que o Mnemosyne Atlas 

permitiria a seus espectadores experimentar por si próprios as "polaridades" que permeiam a cultura e o 

pensamento. 

Assim como esperava Warburg, o intuito do artista minimalista é que a obra cause um impacto 

imediato, tendo seu conteúdo absorvido naturalmente. É possível dizer que o minimalismo seria uma das 

expressões mais puras da força racional presentes no Atlas. 

 

OBJETIVOS 

Baseando-se em Mnemosyne Atlas, elaborar um painel com a temática do minimalismo. Usando  os 

conceitos que integram a Minimal Art, apresentá-lo de um modo lógico e intuitivo, provocando aproximações 

e relações entre as imagens.  

 

METODOLOGIA 

O processo da curadoria das imagens se baseia no Mnemosyne Atlas, de Ady Warburg, como descrito 

no texto “As “Mnemosyne(s)” de Aby Warburg: Entre Antropologia, Imagens e Arte” de Etienne Samain. 

Analisando as principais manifestações do movimento minimalista, e tendo em vista o processo imediato de 

observação e associação que deve ser realizado pelo expectador, os conceitos do movimento foram 

reduzidos aos elementos: cor, forma, luz, tempo (representando a transferência destes elementos para usos 

contemporâneos).  

 

DESENVOLVIMENTO           

Minimal Art é uma escola de pintura e escultura abstrata, onde qualquer tipo de expressão pessoal 

é reduzida ao mínimo, a fim de dar ao trabalho uma presença totalmente literal. A obra resultante é 

caracterizada pela extrema simplicidade da forma e uma deliberada falta de conteúdo expressivo. O princípio 

central é que a expressão, não do artista, mas do meio e materiais de trabalho são a sua realidade. Em outras 

palavras: uma obra de arte não deve se referir a qualquer coisa diferente de si mesmo. Como pintor 
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minimalista Frank Stella disse uma vez: "O que você vê é o que você vê". Minimal Art surgiu como uma 

tendência no final dos anos 1950 e floresceu particularmente na década de 1960 e 1970. Ele também é 

conhecido como a arte ABC, arte literal, literalismo, reducionismo. 

Os artistas minimalistas queriam permitir que o espectador tivesse uma reação imediata, puramente 

visual e deixá-lo experimentar as qualidades puras da cor, forma, espaço e materiais. O minimalismo 

procurou desmistificar a arte, para revelar seu caráter mais fundamental: o meio e materiais de trabalho 

eram a sua realidade, e foi o que os artistas queriam retratar. Este conceito de estética pura foi altamente 

revolucionário na época. 

A fim de alcançar este objectivo, eles tentaram remover todas as sugestões de auto-expressionismo 

do trabalho de arte, tais como: Composição; Complexidade da forma; Temas; Associações metafóricas, 

Simbolismo, sugestões de transcendência espiritual; Representação, referência ou associação; Significado, 

sentimento, emoção; Crítica social; Elementos de trabalho tradicional; Quaisquer outros sinais de expressão 

pessoal do artista. 

A partir de então, todas as opções resultam da intenção de dar o trabalho de uma presença literal. 

Uso de formas geométricas únicas, pois estas não podem ser confundidas nem com representações do 

mundo externo, nem a narrativa de uma história. Uso de paletas monocromáticas de cores primárias, uma 

vez que estas são as mais básicas e, portanto, neutras das cores, não sendo utilizadas para expressar 

sentimento ou estado de espírito, mas apenas para delimitar o espaço. O uso de materiais simples, 

industriais, produzidos em massa, pois estes ressaltam a ausência de uma "marca" do artista. Estes materiais 

modernos também desafiam os materiais artísticos tradicionais. Os materiais eram deixados em seu estado 

bruto, inalterado e não tinham a intenção de simbolizar qualquer outra coisa . 

 

RESULTADO FINAL 

 

COR 

1. Twins. Robert Ryman. 1996. 

2. Untitled (Orange Painting). Robert Ryman. 1996. 

3. Red Blue. Ellsworth Kelly. 1967. 

4. Voice of Fire. Barnett Newman. 1967. 

5. Red Green Blue. Ellsworth Kelly. 1964 

6. Colors for a Large Wall. Ellsworth Kelly. 1951. 

7. Colors Arranged by Chance. Ellsworth  

8. Kelly. 1951 

 

FORMA 

9. Yellow Orange. Ellsworth Kelly. 1970-1990. 

10. Untitled. Donald Judd. 1963. 

11. Free Ride. Tony Smith. 1962. 

12. Untitled. Donald Judd. 1968. 

13. Untitled. Donald Judd. 1971. 

14. Two Open Modular Cubes Half-Off. Sol LeWitt. 1972. 

15. Untitled. Donald Judd. 1964. 

16. Isometric Projection 13. Sol LeWitt. 1981. 

17. Progressive Stricture. Sol LeWitt. 1997. 
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LUZ 

18. Untitled. Dan Flavin. 1963. 

19. Untitled. Dan Flavin. 1975. 

20. Untitled. Dan Flavin. 1996. 

21. Untitled. Dan Flavin. 1972. 

22. Untitled. Dan Flavin. 1999. 

TEMPO 

23. Lego. 2012. 

24. FedEx. 2009. 

25. Pringles. 2008. 

26. Playboy. 2006 

27. Windows 10. 2015 

28. Android Lollipop. 2014. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS          

O resultado da seleção de imagens cria um painél que demonstra de maneira simples e direta a 

decomposição dos elementos que formam o movimento Minimalista e numa sequência lógica, os distribui 

de maneira que podemos facilmente traçar mentalmente o caminho seguido até a utilização de seus 

atributos em diferentes situações do mundo contemporâneo. 
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CRIAÇÃO DE PEÇA PARA DISCIPLINA TEORIA SEMIÓTICA DA IMAGEM 

 

Alunos: Fabiana Marucci, Guilherme Barboza Coelho, Paulo Ricardo N. Ribeiro  

Orientador: Mariza De Fatima Reis 

 

Resumo                

A peça gráfica foi desenvolvida como resultante do processo de aprendizagem durante a disciplina Teoria 

Semiótica da Imagem para a turma 03M, Curso Publicidade e Propaganda da UPM em 2015.  O objetivo do 

programa foi o de ministrar conhecimentos teóricos para análise e desenvolvimento de conteúdo visual 

embasado em conceitos semióticos. Como avaliação final foi proposto um trabalho prático que tinha como 

finalidade incluir os conceitos aprendidos na produção de uma peça experimental.  

Palavras-chave:   Ícone, símbolo, índice, signos, Arquétipos Junguianos  

 

INTRODUÇÃO 

A disciplina de teorias semióticas da imagem aborda o estudo da ação e atividade do signo no 

intérprete da mensagem. 

O principal teórico estudado foi Charles Sanders Peirce (1839-1914), que estudou e dedicou-se ao 

desenvolvimento da semiótica como estudo dos signos. Foi ele quem criou a Tríade semiótica de Pierce, que 

consiste em um diagrama que explica as relações entre Interpretante, signo e objeto. 

Onde o objeto será o que irá transmitir uma mensagem a alguém; o signo ou representâmen é aquilo 

que irá significar algo a alguém, e o receptor do signo. 

Para Peirce (1995: 46): 

Um signo, ou representâmen, é aquilo que, sob certo aspecto ou modo representa 

algo para alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria na mente dessa pessoa, um signo 

equivalente, ou talvez um signo mais desenvolvido. Ao signo assim criado 

denomino interpretante do primeiro signo. O signo representa alguma coisa, seu 

objeto. Representa esse objeto não em todos os aspectos, mas com referência a 

um tipo de ideia que eu, por vezes, denominei fundamento do representâmen. 

O índice tem referência com o objeto, uma ligação direta com o signo dado. Um exemplo são as 

placas de trânsito, pois há nelas uma ligação obrigatória. No símbolo a representação abstrata não tem 

ligação com o real e todo símbolo carrega signos. Um exemplo é a lua, pois se um islã vê, irá relaciona-la 

como um símbolo do islamismo, já se um cristão a ver, será apenas uma lua. E o ícone é a imagem referência, 

imediata e estereotipada, cria uma passagem e ligações com várias ideias. Um exemplo, um ícone do amor, 

é o coração, uma imagem criada para que nós encontremos referência do seu signo. 

A segunda autora estudada foi Lucia Santaella (2012), que escolhe a publicidade como campo dos 

seus estudos por ser um misto de construção textual e imagética, mesmo que a publicidade exista sem 

imagem, se torna mais completa com ela, e em certos anúncios limita os textos a quase nada ou some com 

ele, que é o caso do “All image”. No livro (Leitura de imagens) a autora diz que ganha interesse pela linguagem 

publicitária, pois, nela, encontram-se nas entrelinhas e subtextos os mecanismos que despertam os desejos. 

A linguagem publicitária se mostra tão eficiente que atualmente o mundo se encontra em um estado de 

consumismo.Existem três estratégias: As de ordem de sugestão, sedução e persuasão. 

 Onde na sugestão algum elemento do que é direcionado ao receptor e deixado na forma de hipótese 

de significa que não provoca certeza acionando a capacidade de sentir. Na publicidade a sugestão é 

geralmente usada na interação imagem texto, onde cada uma apresenta um subsentido, que podem ate não 

ser interpretados conscientemente, mas em sobreposições de sentidos implícitos encontram sentido. 
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A sedução apresentar o desejo que motiva a compra da mercadoria, presente em belíssimas 

embalagens, que muitas vezes chamam mais atenção do que o produto em si, tem a ver com criar uma 

expectativa do produto antes do consumidor conhecer o desempenho percebido. 

A persuasão vem utilizar-se da retórica, para criar uma lógica nos argumentos para convencer o 

receptor aceitar as ideias a serem transmitidas. Assim na persuasão informa-se para convencer e controlar o 

psicológico. 

Ainda com a autora Santaella, tivemos na disciplina um roteiro de leitura de mensagens publicitárias. 

Segundo o roteiro, primeiro percebemos os aspectos qualitativos da mensagem que são características 

visuais que podem ser facilmente percebidas como: linhas, cores contraste, e outros aspectos. As primeiras 

impressões das peças que frequentemente são comparações, como por exemplo, da imagem, texto e o 

contexto que o conjunto cria, são chamadas de “relações icônicas”. Outro ponto a ser analisado são as 

convenções culturais, um símbolo pode ter significados diferentes, dependendo da cultura em que ele é 

realizado, e por isso é importante na publicidade criar repertório e aprender diversos códigos, de diversas 

culturas, pois um gesto de figa que significa sorte na cultura brasileira pode ser uma ofensa em outra cultura. 

Arquétipos, segundo Martins (2006), são o conteúdo psíquico do inconsciente coletivo. Logo, faz-se 

necessário explicar o conceito de inconsciente coletivo aplicado à propaganda.   

De forma simples e rápida, inconsciente coletivo é a parte do inconsciente individual que resulta da 

experiência ancestral da espécie, logo, ele possui material psíquico que não provém da experiência pessoal. 

E Jung compara o inconsciente coletivo com o ar, que é o mesmo em todo lugar, é respirado por todos e não 

pertence a ninguém. Embora ele mesmo afirme que o conceito de arquétipo é muito mal compreendido, pois 

este não expressa nenhum conteúdo ou imagem definida, e sim uma variação de detalhes e um motivo, mas 

nunca perdendo a configuração original. 

Estes arquétipos presentes em nós não podem ser destruídos e permaneceram em nós por toda a 

existência, mas necessitam permanentemente ser trabalhados. Logo, concluímos que todas as estruturas de 

nossa personalidade são arquétipos, incluindo o ego, a persona, a sombra, a anima (nos homens), o animus 

(nas mulheres) e o self. Quando se tornam individuados, esses arquétipos expressam-se de maneiras mais 

sutis e complexas. 

Como fruto desses conceitos de comunicação, os mesmos foram concretizados em uma atividade 

prática da disciplina que foi a produção da peça experimental a seguir. 
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Relato do processo 

O processo de criação da produção experimental começou com o estudo da história da marca e dados 

sobre ela, que após abstração da ideia de globalidade da marca começa a surgir o conceito inicial. O conceito 

inicial surge da associação do caráter da marca global e a ideia da universalidade de uma imagem. A 

Havaianas sendo um produto comercializado em 5 continentes adquire qualidade ícone, e como ícone se 

caracteriza como ponto de união de diversas culturas. 

Segundo o roteiro de análise de Santaella, temos a nível simbólico os signos visuais plásticos onde as 

cores sólidas e o fundo claro, não proporcionam muito contraste, assim a imagem é homogênea e 

harmoniosa apesar do grande nível de informações. O azul comunica a fidelidade e a sensação de frescor que 

lembram o Brasil, o verde e amarelo também lembram o conceito que a Havaianas passa ao mundo de 

brasilidade, já o vermelho energia, alegria e calor, aumenta a atenção do consumidor para o anúncio. 

Em nível inicial temos um homem, que todo mundo reconhece a forma, mas não se pode concluir 

nada sobre ele, profissão, nacionalidade.Enquanto a nível icônico temos o logotipo da Havaianas e o produto 

Havaianas, que já estão estabelecidos na memória; temos também os monumentos que são símbolos dos 

diversos países do mundo .Colocamos a imagem da sandália Havaianas com elementos do Brasil de um lado 

e o sol do outro, no fundo azul, para simbolizar que vende-se Havaianas de um lado ao outro do globo, do 

Brasil ao Japão.  

A composição da produção trabalha comunicando uma ideia de “aldeia Global” de maneira lúdica assim 

utilizando da teoria Junguiana teríamos presente o arquétipo do instinto pelo teor lúdico apresentado e o 

arquétipo do espírito pela a ideia de globalidade do ícone Havaiana. Tudo isso com função de persuasão, 

assim o texto junto com a imagem reforça logicamente o conceito. 

 

Primeiras conclusões 
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A disciplina se mostrou importante e presente no trabalho de um comunicador, pois é uma 

ferramenta que apresenta conceitos que estudam os objetos de abstração comum, e que desencadearão um 

raciocínio semelhante. E essa uniformidade de ideias é importante na comunicação pois a informação tem 

de ser compreendida por todos os receptores. 

No desenvolvimento da peça esses conhecimentos adquiridos com a disciplina facilitaram o 

desenvolvimento do conceito da peça, pois ela tem que se adequar a imagem da marca, comunicar os valores 

que completam a experiência que é a marca Havaianas e transmitir de uma maneira semelhante a mesma 

mensagem a todo seu público alvo. A disciplina também ensinou a melhor reconhecer os, símbolos, índices 

e ícones; facilitando no processo criativo a discernir qual o melhor se adéqua para comunicar a ideia de 

maneira eficaz e despertar a sensação, emoção, reflexão ou experiência desejada. Indiscutivelmente a 

disciplina criou repertório para facilitar tanto a interpretação de mensagens como o processo para comunicar 

mais eficientemente.  
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BUSCA PELA IDENTIDADE 

 

Aluna: Juliana Escames Pizzolato  

Orientadoras: Profa. Marlise Vaz Bridi e Profa. Regina Helena Pires de Brito  

 

INTRODUÇÃO 

A África é um continente repleto de diversidade cultural que possibilita troca de identidade e 

‘partilhamento’ de tradições e costumes. Devido ao processo de colonização, que fez com que o território se 

dividisse em áreas diferentes entre si, em questões linguísticas e culturais, o continente se viu à mercê dos 

colonizadores para que pudesse ser desenvolvido. No entanto, as guerras civis, fome, e a escassez de água 

tornou-se o principal palco de preocupações, refletindo diretamente na população indefesa. Nesse contexto, 

o autor moçambicano, Mia Couto, retrata em suas obras a dificuldade de crescer e viver num lugar em que 

há quebra de identidade e de valor, dificultando a formação de caráter nas pessoas. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O poema “O bairro da minha infância”, reflete sobre a passagem do tempo e ao culto à infância. 

Composto por 27 versos, intercalados por estrofes não-tradicionais, o poema não possui rimas e pode ser 

lido através de um panorama ilustrativo: dos versos 1 ao 5, o eu-lírico expressa sua opinião; do 6 ao 14, há 

uma nostalgia acerca de um tempo que não volta mais; do 15 ao 22, há descrições e observações pertinentes 

de cenas, como o eu-lírico estivesse narrando “Riem e soletram/as mesmas folias/com que já fui soberano/de 

castelos e quimeras” (os últimos dois versos retratam nostalgia); e dos 23 ao 27, o eu-lírico conclui seu 

poema. Desde o início dá para perceber a evolução do tempo como volátil e materialista.  

No primeiro verso é dito “Não são as criaturas que morrem”, sendo explicado no quinto verso tal 

afirmação: “porque a si mesmas se fazem”. Nesse trecho é possível enxergar o fato da reprodução humana, 

entretanto, quando se usa o termo “criatura”, deixa a entender um tom de menosprezo e rebaixamento de 

pessoas não-importantes, generalizadas, pessoas que não possuem identidade como o nome. Para reforçar 

tal fato, o eu lírico, nos 6º e 7º versos clama: “E quem de si nasce/à eternidade se condena”, indicando que 

se passam gerações e gerações, e o passado permanece intacto, passado esse que é vergonhoso já que se 

utiliza o termo “condena”, ressaltando um detrimento da situação.  

A nostalgia dos 8º, 9º e 10º versos, “Uma poeira de túmulo/me sufoca o passado/ sempre que visito 

meu velho bairro”, caracteriza o sentimento de negatividade. As lembranças do eu-lírico para com seu 

passado é tudo o que restou. Já que as criaturas não morrem, “só morrem as coisas” (3º verso), há 

personificações de objetos inanimados para refletir sobre a materialização do tempo: “a casa morreu/no 

lugar onde nasci:/ a minha infância/ não tem mais onde dormir” (6º estrofe). Percebe-se a inclusão da 

sinestesia como artifício para concretizar e comprovar as lembranças: “me chegam silvestres risos” (17º); 

“volto a tocar a parede fria” (23); “é o impossível abraço da água”(27).  

O eu-lírico volta nesse tempo de infância e lembra-se daquele tempo em que foi “soberano de 

castelos e quimeras” (22), onde podia ser o dono do mundo com sua imaginação, tal como os “meninos 

brincando” fazem hoje. Quando é dito “e sinto em mim o pulso/ de quem para sempre vive” é a retomada 

sobre o fato de as criaturas (pessoas) não morrem; a alma fica intacta, tal como o passado que sempre viverá, 

independente da passagem do tempo, constituído e construído por criaturas, pois as “coisas morrem”. Na 

conclusão, na última estrofe: “A morte/ é o impossível abraço da água” reflete em como nem na morte é 

possível esquecer, apenas recomeçar e continuar vivendo com esse passado. Tal como acontece no poema 

“Identidade”, de mesmo autor, aqui, os termos ‘morrer’ e ‘nascer’ aparecem na mesma ordem, indicando 

que o que mais importa é o renascimento pela morte: o ciclo da vida.  
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Numa breve análise do poema, é possível apreender o sentimento de coletividade do eu-lírico 

quando se refere por “criaturas” e o sentimento de individualidade quando aparece a primeira pessoa do 

singular (“sinto”, “nasci”, “sufoca”). Assim sendo, se atentarmos para a identidade daquele país e das 

pessoas, percebe-se uma desvalorização e inexistência de algo único porque o passado é manchado e 

vergonhoso, impossibilitando as “Criaturas” de morrerem em paz. Enquanto isso, as coisas morrem, deixando 

rastros e destruições pelo caminho devido um possível ambiente hostil onde muitas pessoas perderam a sua 

vida (“uma poeira de túmulo me sufoca o passado” e “a casa morreu”). O passado histórico dificulta a 

inserção de uma identidade própria.  

Com o objetivo de fazer uma comparação, foi escolhida a música ‘waka waka’ da Shakira, que retrata 

o tempo da África para ser reconhecida mundialmente pela sua identidade. A música é o hino oficial da Copa 

do Mundo de 2010 e possui em seus versos, frases de origem africana, justamente para unir a nação frente 

o evento mundial. Como o passado africano teve suas dificuldades em se tornar independente de suas 

colônias, o continente tornou-se esquecido, provocando um índice de desenvolvimento muito baixo. Com o 

sorteio dos jogos da copa na África, o mundo inteiro virou-se e começou a enxergar o país por sua beleza 

natural e seus recursos. Nos versos da música “the pressure is on, you feel it, but you’ve got it all, believe it” 

(‘a pressão está ligada, você sente, mas você tem tudo que precisa, acredite! ’), indica a vontade de ser 

reconhecida como um continente importante. É como se fosse um grito de alerta: chegou a hora. A música 

ainda continua dizendo: “when you fall, get up, and if you fall, get up” (‘quando você cair, levante, e se você 

cair de novo, levante’), é a vontade de aceitar suas próprias derrotas e não ter vergonha disso; apenas siga 

em frente com a cabeça levantada. E não só pelo povo africano, mas as pessoas ao redor do mundo cercaram 

sua atenção na África com grandes olhos e expectativas: “people are raising their expectations, go on and 

feed them, this is your moment” (‘as pessoas estão com expectativas, vá em frente e alimente-as, esse é o 

seu momento’). 

É interessante notar o trocadilho presente no verbo alimentar. A África sofre ainda com a fome e a 

pobreza; nos versos da música, o sentido do verbo trocou de lado, indicando que é a vez da África de 

alimentar o mundo com sua cultura, costumes e identidade. É a hora dela de brilhar (“your time to shine”, ‘é 

sua hora de brilhar’). Ainda na música os versos ‘Tsamina mina eh eh waka waka eh eh tsamina mina 

zangalewa anawa aa’, faz parte de uma música de Marcha difundida pela África, mais precisamente na 

Nigéria. Esses versos estão numa “cantiga” do país Camarões, que retrata a vida dos soldados durante dois 

períodos: A guerra civil Nigeriana (1967-1970) e a Segunda Guerra Mundial. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Além de também indicar, nesses versos, uma crítica sobre os militares negros que unidos das pessoas 

brancas maltratavam seu próprio povo, os soldados nos tempos difíceis cantavam juntos pela libertação na 

África: sem mais opressão ou morte. Assim, dá para enxergar uma relação entre o poema de Mia Couto com 

a música ‘Waka Waka’, no sentido de procurar sua identidade diante das dificuldades e chamar a atenção 

para seu futuro, tentando erguer a cabeça devido seu passado histórico. É a tentativa da busca da identidade 

diante da morte ‘das coisas’ e da alma ‘condenada’ (como o autor refere-se). 
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NOVA CAMPANHA PALMOLIVE NATURALS E AS MUDANÇAS DE LINGUAGEM PARA A CLASSE C 

 

Aluno: Nataly Costa Queiroz                    

Orientador: Dr. Celso Figueiredo Neto 

 

Resumo 

Uns dos fatores necessários para um produto se tornar atrativo ao consumidor é a finalidade e afinidade, a 

junção deles associado à uma marca é motivo de gloria entra as empresas que conseguem chegar a esse 

objetivo. Portanto, anunciantes lutam para achar o ponto certo, onde o consumidor encontra motivos para 

serem fiéis e optarem por sempre comprar um determinado produto. Isso é ainda mais importante em época 

de crise financeira, no qual empresas intensificam e analisam suas estratégias para fidelizar seu público e 

atrair novos clientes, e é claramente visto na propaganda da Palmolive, veiculada no segundo semestre de 

2015, onde representa o espirito das mulheres da classe C. Para isso, houve uma reestrutura na forma de 

comunicação e adaptação a linguagem da nova classe média. 

Palavras-Chave: Consumo, classe C, shampoo, Palmolive, comunicação. 

 

INTRODUÇÃO 

A busca pelo diferencial sempre foi o assunto de maior ênfase no ramo da publicidade. Anunciantes 

buscam alternativas e melhorias na maneira de comunicar-se com seu target por meio das mídias e atingir 

novos segmentos para aumentar o número de vendas, além de ter novos clientes dispostos a conhecer os 

benefícios que serão atribuídos por meio de um produto, conceito e ideia. Para a publicidade brasileira isso 

sempre foi um ponto positivo, afinal, há mais brasileiros que pertencem às camadas de menor renda - C, D e 

E (cerca de 68%, segundo o último levantamento feito pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa 

(Abep), portanto grande parte da população é atingida de forma única, sem mudanças bruscas de linguagem, 

isso traz a “facilidade” de tornar uma marca e uma ideia atrativa e atingir a grande parte da população 

brasileira, para que o resultado seja em maior escala. 

Com a ascensão de parte significativa da população à classe C (nova classe média) e seu poder de 

consumo, as empresas encontram novos desafios e a necessidade de otimizar suas campanhas para 

conquistar quem detém o poder de compra. “No curto prazo isto se refletiu nas vendas maiores do comércio 

varejista e, consequentemente, nos resultados das empresas.”, explica Gílson de Lima Garófalo, professor de 

economia da PUC-SP.  

Essa classe passou por um período de mudanças de comportamento, opiniões e hábitos de vida, e 

deixou mais evidente que as marcas devem reformular sua linguagem para esse público e saber conversa 

com ele, usando artefatos de comunicação e com uma linguagem especifica, para que sua ideia seja fixada, 

compreendida adequadamente e adaptada aos novos anseios desse extrato da população. Eles adquiriram 

prática de uso que até então não eram prioridade, devido a situação financeira, e agora, estão mais atentos 

a questões sobre saúde, beleza e bem-estar. O Brasil é o terceiro maior mercado consumidor de cosméticos 

e produtos ligados à beleza (ABIHPEC). 

Segundo o estudo realizado por Sophia Mind, 79% das mulheres usam produtos de beleza. Entre eles, 

os mais usados são produtos para o cabelo, cremes hidratantes e maquiagens. O aumento da renda familiar 

fez com que aumente o consumo desses produtos. A classe C representa 52,38% dos domicílios brasileiros e 

tem um potencial de consumo de R$ 15,43 bilhões na categoria, conforme o Ibope, representando 42,6% do 

total de despesa nacional com produtos de beleza, além disso, 49% das mulheres com parceiros fixos 

acreditam que eles concordam sobre a opinião de sua aparência (motivo de insatisfação com o corpo e as 

partes que poderiam ser mudadas). Ou seja, possuem a mesma opinião. Para as mulheres sem parceiros 
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fixos, 72% acreditam que seus familiares e amigos mais próximos compartilhem as mesmas opiniões.       

 Portanto, são fortes influentes ao julgar a beleza das mulheres e as opiniões delas em relação a 

satisfação pessoal, o que inclui em mais de uma opinião na hora da compra. 

Segundo a mesma pesquisa, consta que a Publicidade na internet tem maior impacto, somando 38% 

de retorno contra 32% da publicidade na TV. Esses dados mostram a intensa participação do segmento de 

beleza no mercado e a classe C como consumidores ativos. Isso se reflete na última campanha feita pela 

Colgate-Palmolive, promovendo a linha de shampoo Palmolive Naturals, as peças têm estilo popular e foram 

veiculadas nas redes sociais e em programas de televisão, o conceito da campanha foi enfatizar a 

sensualidade da mulher e a liberdade dela em poder conquistar, com a promessa de um cabelo quatro vezes 

mais liso, o que vai ao oposto das campanhas antigas da marca, produzidas em um curto período e com um 

foco diferente como a sensibilidade, confiança, luxo e poder. Isso é uma amostra de como os anunciantes em 

um curto período tiveram que modificar a linguagem usada para adaptar-se ao público que ascendeu 

economicamente. O objetivo desse artigo é analisar as campanhas feitas pela Palmolive em 2009 e 2015, e 

tirar conclusões sobre as mudanças de linguagem executadas pela marca. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Toda a teoria que servirá como fonte para as análises das peças é baseada na obra de Citelli no livro 

Linguagem e Persuasão que descreve sobre certas técnicas de convencimento verbal e a prática da retórica 

clássica e da retórica moderna, onde podemos abrir um leque de possibilidades para que possamos persuadir 

por meio do jogo de linguagem. O livro é dividido em 6 partes, porém nosso foco recai sobre o  primeiro 

capítulo que trata da tradição retórica. O autor descreve a importância da expressão verbal no mundo clássico 

e a necessidade do homem grego manejar as habilidades e formas de argumentação, que são presentes até 

hoje em todo e qualquer discurso. Obter uma comunicação mais eficaz tornando uma arte de falar, de 

persuadir o público mostrando que uma opinião diferente seria a melhor. 

O problema não era apenas o de falar, mas fazê-lo de modo convincente e elegante, 

unindo arte e espírito, bem ao gosto da cultura clássica. A disciplina que cuidava 

especialmente de buscar tal harmonia era a retórica. Segundo Oswald Ducrot e 

Tzvetan Todorov: “O aparecimento da retórica como disciplina específica é o 

primeiro testemunho, na tradição ocidental, duma reflexão sobre a linguagem. [...] 

A retórica não assumi uma atitude ética, dado que seu objetivo não é o de saber se 

algo é ou não verdadeiro, mas sim analítica cabe a ela verificar quais os mecanismos 

utilizados para se fazer algo ganhar a dimensão de verdade. [...] Entende-se por que 

a retórica não poderia ser uma ética, pois ela não entra no mérito daquilo que está 

sendo dito, mas, sim, no como aquilo que está sendo dito o é de modo eficiente. 

Eficácia implica, nesse caso, domínio de processo, de formas, instâncias, modos de 

argumentar. Citelli (2004 p. 7)  

O discurso retórico tem como intuito a verossímil, que tem a capacidade de criar, não simplesmente 

uma ideia, e sim, uma crença sólida, e o homem influencia a vontade de um outro homem por meio da 

persuasão, que é uma ação psicológica fundada nas crenças comuns. Ambiente e espaço influenciam, como 

explica Aristóteles, o verossímil pode ser aplicada a uma escala, que passa pelo possível para o verossímil, 

para o provável e se conclui no certo ou verdadeiro. 

Verossímil é, pois, aquilo que se constitui em verdade a partir de sua própria lógica. 

Daí a necessidade, para se construir o “efeito de verdade”, da existência de 

argumentos, provas, perorações, exórdios, conforme certas proposições já 

formuladas por Aristóteles na Arte retórica. Persuadir não é apenas sinônimo de 
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enganar, mas também o resultado de certa organização do discurso que o constitui 

como verdadeiro para o receptor. Citelli (2004 p. 14)  

  Para isso, é necessário a proximidade do ambiente e de valores entre quem persuadi e quem é 

persuadido.  

 

ANÁLISE DAS PEÇAS 

  PEÇA 1– Palmolive Amazônia e Shampoo Anticaspa 

https://www.youtube.com/watch?v=gT-ceS-ibGQ / https://www.youtube.com/watch?v=RH3_nehgBos 

O primeiro vídeo aborda o assunto de uma maneira muito utilizada em peças publicitárias de 

produtos como shampoo e sabonete, mostrando um momento pessoal do banho, com o sentimento de 

prestígio e bem-estar, como prioridade e exclusividade da mulher, além de mostrar com clareza o produto 

que é divulgado. O primeiro link é do sabonete líquido Palmolive Amazônia, o comercial descreve os 

benefícios do sabonete para o banho, como, a fórmula skin light que combina extratos de castanha-do-Pará 

e sementes de linhaça que esfolia e hidrata a pele. O cenário remete a Amazônia e foca a grande característica 

do lugar, a natureza. A natureza é bastante enfatizada na fotografia do vídeo e na descrição de sensações 

que o produto traz, além de citar a beleza brasileira como motivo de orgulho. A peça busca relevar o bem-

estar causado pelo produto e seus benefícios.  

O segundo vídeo é outra forma muito utilizada em anúncios por esse segmento, uma pessoa pública 

no papel de uma mulher poderosa e no centro das atenções, como um momento de fama e notoriedade por 

conta da própria beleza, cercada por fotógrafos, uma modelo mostrando autoridade e confiança na 

passarela. Em alguns flashes nota-se modelos desfilando em sequência, uma atrás da outra, com roupas 

claras e “simples”. Porém, a mulher central da peça desfila sozinha, com exclusividade e destaque, ela está 

em um vestido preto e longo, realçando seu corpo e seus movimentos. Poder e luxo se cruzam durante o 

vídeo, isso aponta que a autoconfiança e o luxo significam felicidade e realização.  

Ambas as peças enfatizam uma única mulher no centro, e isso se reflete na forma como a 

consumidora associa a sensação de usar esse produto, o bem-estar e o momento particular dela, isso trata-

se de um pensamento classe A e B no qual é visto de forma vantajosa o individual, o exclusivo, o privado e 

restrito para que seja um privilégio o uso do produto. 

 

PEÇA 2 - #solta esse cabelo 

Partindo da ideia inicial do artigo, a campanha “Solta esse cabelo” transmite de forma explicita a 

junção das principais características quando se trata de classe C, o ritmo popular, a dança, as roupas, o 

cenário, tudo se integra e reflete seus gostos e desejos. Essa campanha foi filmada em duas versões musicais, 

uma no estilo Pop e a outra no Forró, porém ambas contêm a mesma estrutura. Meninas de cabelo solto, de 

todas as raças, é possível ver morenas com o cabelo liso e loiras com o cabelo cacheado, roupas curtas como 

saias, vestidos e shorts. Todas dançam sincronizando os movimentos do corpo com o cabelo, por alguns 

momentos um rapaz que se sente atraído pela beleza e charme das meninas, e elas, claro, elas mostram se 

aproveitar disso através de uma “batalha corporal” fazendo diversos tipos de movimentos com seus cabelos, 

assim os meninos “seguem” elas durante a dança mostrada no vídeo. A letra da música fala: "Quer ver ele 

caindo de joelho?", pergunta o anúncio. "Solta esse cabelo." Com Palmolive, você vai deixar as outras "na 

lama, com dor de cotovelo, solta esse cabelo! ” A ideia da campanha é mostrar que usando shampoo 

Palmolive, a mulher torna-se mais sensual e confiante por conta do seu cabelo, conseguindo elogios 

independente do comprimento ou da cor, além de trazer o sentimento de superioridade em relação a outras 

meninas por conta da sua autoconfiança. A campanha fez do uso da hashtag (#), muito usada nas redes 

https://www.youtube.com/watch?v=gT-ceS-ibGQ
https://www.youtube.com/watch?v=RH3_nehgBos
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sociais, trazendo ainda mais a sensação de proximidade com o público, além de ser uma estratégia na qual 

toda vez que a campanha for citada nas redes sociais, ela é cada vez mais divulgada por conta da hashtag. 

Em contrapartida, a campanha solta esse cabelo tem como um pensamento voltado à classe C, várias meninas 

dançando, com o intuito de sensualizar e conquistar o sexo oposto. Foi utilizado a técnica do jingle, que é a 

repetição de palavras chave com um ritmo musical em um curto tempo, para que seja ainda mais fixada o 

conceito estabelecido. 

 

CONCLUSÕES 

A Palmolive é um produto conhecido no mercado brasileiro e no exterior, faz parte da história da 

propaganda por veicular o mesmo estilo de comercial por durante 24 anos (de 1967 até 1991), e ter 

semelhanças na construção de uma peça publicitária, com os mesmos padrões adotados pelos anunciantes 

no segmento de higiene e cuidados com a pele. 

Houve mudanças socioeconômicas no país nos últimos onze anos, isso resulta em uma população 

diferente, porém que não esquece suas origens. Porém, logo após o início do governo Dilma, o país encara 

uma realidade que vem em contrapartida aos esforços adotados nos últimos onze anos, a necessidade parte 

de ambos os lados, tanto do comércio que precisa de estrutura em tempos de crise, como das pessoas, pois 

estão mais críticas e rígidas na escolha de um produto. 

Isso resultou em mudanças mais objetivas na hora de divulgar os produtos ou criar novos conceitos, 

o reflexo disso é a nova campanha da Palmolive, com o intuito de promovendo a marca e com o objetivo de 

reforçar mais a marca na cabeça dos consumidores e de falar com a classe C, em específico o público jovem 

por meio da linha de shampoo Palmolive Naturals. Nota-se a mudança de linguagem, e como resultado, a 

apelação para conseguir a qualquer custo mais pessoas que se sintam atraídas pelo produto, por representar 

algo que faz parte do dia a dia delas, ou que pelo menos, deveria fazer. 
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Resumo 

Evidenciando a Campanha Tag Me, da grife Schutz, com assinatura do grafiteiro Eduardo Kobra, observa-se 

um contraste em seus ideais, trazendo um contexto paradoxal para o mundo. Tendo como a Schutz, uma 

marca voltada para elite, com público-alvo Classe AB e o Kobra, grafiteiro, trazendo sua arte com primórdios 

marcados por expressar uma revolta contra o capitalismo, elitismo, individualismo, uma arte vista 

inicialmente como marginalizada, nota-se dois ideais, completamente opostos, no mesmo contexto.  

Palavras-Chave: Moda; Grafite; Contraste; Personalização; Singularidade;  

 

 

A MARCA SCHUTZ  

Após ser fundada por Alexandre Birman em 1995, veio a fabricar produtos femininos apenas em 1997 

e neste mesmo ano, abriu sua primeira fábrica em Minas Gerais. Em 2002, começou a exportação de calçados. 

No ano de 2005, inaugurou a sua primeira loja, pensada estrategicamente, na Rua Oscar Freire, na cidade de 

São Paulo.  

           Em 2007, a marca foi incorporada a Companhia Arezzo&Co, líder no setor. As marcas da Arezzo&Co 

são associadas a um estilo de vida diferenciado e desejado. A Schutz é vista como a marca do grupo 

Arezzo&Co com maior potencial de crescimento no mercado, considerando as lojas multimarcas e lojas 

próprias, pois não está disponível em franquias. Comercializa atualmente, 1,5 milhões de sapatos e 12 mil 

bolsas por ano. Segundo uma pesquisa da Planner Corretora de Valores S.A., a marca Schutz está em segundo 

lugar no Top of Minds entre as marcas de sapatos femininas mais lembradas, preferidas e compradas.   

Público-Alvo 

Com base em dados da Planner Corretora de Valores S.A., o posicionamento da Schutz é voltado para 

um público de Classe A B, com ticket médio de R$ 270,00. Num total de 100% dos consumidores Schutz 

distribuídos por preferência de marca e nível de renda estão: Renda média de R$ 830 são 6,8%; De R$ 831 à 

R$1660 são 28%; De R$1661 à R$ 3322 são 40,7% com a maior parcela de consumidores; Acima de R$ 3323 

são 24,6%. Além disso, a faixa etária das mulheres que mais consomem Schutz são, de 25 a 34 anos com uma 

parcela de 60,3% do total, em seguida são as meninas de 18 a 24 anos com 28% desse universo e as que 

menos usam, são mulheres acima dos 54 anos tendo uma participação de apenas 1,7%.  

SCHUTZ944 

A 944 SCHUTZ, nomeada assim por estar na Rua Oscar Freire n944, foi inaugurada em 2005, sendo a 

primeira loja varejista da Schutz. É uma loja que recebe lançamentos com eventos especiais, uma loja 

conceito da marca, pois retrata exatamente o que a Schutz passa, tendo uma loja clean, dando destaque 

apenas aos seus produtos.  

 

Coleção TAG ME – SCHUTZ + KOBRA 

No mês de Maio de 2015, a Schutz lançou uma coleção de quatro modelos de bolsas com valores a 

partir de R$ 390 à R$ 790, e um tênis no valor de R$ 290, duzentos stickers elaborados pelo grafiteiro Eduardo 

Kobra, que variam entre R$ 15 e R$ 20. Assim, suas clientes poderiam personalizar as suas bags de uma 

maneira única e singular. Essa coleção foi feita para o Dia dos Namorados. No dia do lançamento, Kobra 
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personalizou cinco bags, cuja renda foi revertida para o Brazil Foundation, além de um grafite em tempo real 

feito por ele num mural da Oscar Freire.  

 

KOBRA  

Eduardo Kobra é um artista nascido em 1976, na zona sul de São Paulo. Quando jovem, começou a 

fazer pichações pela cidade, por esse motivo foi para a delegacia diversas vezes. Seu talento começou a ser 

despertado com desenhos que fazia em seu caderno. Após ler livros como “Subway Art” e “Spray Can”, Kobra 

descobriu que poderia trocar a pichação pelo grafite e os cadernos pelos muros. No começo de sua carreira, 

os grafites eram feitos de forma ilegal sem autorização do proprietário ou da prefeitura, assim poderiam ser 

apagados. Um dos trabalhos mais famosos do artista é o projeto ‘’Muros da memória’’, onde ele busca 

resgatar a história da cidade com obras que mostram São Paulo no começo do século passado. A pedido da 

prefeitura de São Paulo, o artista pintou um carro antigo em 3D na Praça do Patriarca e assim foi o pioneiro 

nessa técnica no país. Como não se pode guardar uma obra de rua, Kobra fotografa todas as obras. Em seu 

acervo de fotos há mais de três mil imagens, além das mais de mil obras assinadas por ele. Participou em 

2009 do Salão Nacional das Belas Artes no Museu do Louvre em Paris. Em 2010, participou e foi premiado no 

Sarasota Chalk Festival, o maior evento de arte 3D do mundo, a pedido do norte-americano Kurt Wenner que 

é precursor dessa técnica. No mesmo ano viajou para Londres para iniciar seu primeiro mural internacional. 

Hoje, possui murais e desenhos em 3D nos Estados Unidos, Inglaterra, França, México, Grécia, além de 

encomendas para mais de doze países. A história de Kobra é intrigante, porque contém uma inversão de 

papéis surpreendente. No começo ele era considerado um marginal por praticar atos ilegais e 

pertencer a grupos de pichadores. Vinte anos depois, é considerado um artista e tem suas obras 

reconhecidas internacionalmente, possui um ateliê próprio e faz grafites e murais por encomenda.  

 

GRAFITE 

 

O Grafite Marginalizado 

Existem três diferentes tipos de arte de rua: a pichação, o grafite e o muralismo. As duas primeiras 

se forem feitas sem a autorização do proprietário do imóvel ou da prefeitura, são consideradas ilegais. A 

pichação são letras que normalmente caracterizam grupos de pichadores e rinchas. O grafite se caracteriza 

por ser um desenho e o mural são grafites que foram autorizados previamente. A arte de rua carrega uma 

característica comum: a rebeldia e a democratização da arte. No Brasil, a pichação teve inicio na década de 

60 por jovens do movimento estudantil que eram contrários a ditadura. Nos anos 80, a pichação se tornou 

comum nos metros e edifícios de Nova Iorque e Los Angeles, acompanhando sempre a manifestação da 

cultura negra e do hip hop. A pichação é considerada uma forma de degradação de patrimônio devido ao seu 

caráter ilegal.  

 

O Grafite Arte Internacional 

O grafite é uma arte democrática que utiliza a rua como museu e muda conforme o cotidiano da 

cidade. A aceitação do grafite é uma vitória, hoje os grafiteiros carregam o título de celebridade e são 

convidados para expor suas obras em galerias de arte ao redor do mundo. Um caso recente que exemplifica 

o grafite como arte internacional é o convite feito para Os Gêmeos de grafitar uma parte externa do castelo 

de Kelburn na Escócia. Apesar de ser uma arte de rua, as exposições se tornam mais frequentes, locais como 

o Museu de Arte Contemporânea, Museu de Arte Moderna, Museu de Arte de São Paulo e até eventos de 

moda como o São Paulo Fashion Week já receberam grafites. Utiliza uma linguagem urbana de fluidez e 

efemeridade, que conversa com o jovem por tratar-se de uma arte que contém um teor rebelde e ousado. A 
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mensagem do grafite é criticar a sociedade que exclui e chamar a atenção para espaços públicos que precisam 

ser reocupados, além de aproximar diariamente a população da arte. 

 

CONTRASTE  

 

Grafite x Moda Para Elite 

Uma bolsa assinada por um artista grafiteiro é um item que carrega uma simbologia consigo, e todo 

um conteúdo de arte, grafite, comunicador, singularidade e ousadia, quase um paradoxo. Pois, quem pode 

ter essa bolsa com esse peso de história marginalizada inicialmente, é a elite, somente a classe A, quem tem 

o “poder” de compra. O paradoxo citado acima é direcionado ao contraste da origem do artista, da arte 

grafite, do contexto marginalizado, excluído, por expressar uma revolta contra o elitismo, contra o 

individualismo e hoje estar sendo comercializado pelo público inverso que o fez existir, a elite.  

Podemos entender com base na leitura do livro A Estetização do Mundo, que o design foi construído 

com base em uma crítica da sociedade industrial, do capitalismo e seus efeitos, tendo como missão 

reconciliar a arte e a indústria, porém, os ideais coletivos se tornaram inferiores à natureza individualista e 

consumista e a partir de 1980 essa dinâmica individualista se acentuou.  Ou seja, o design fica disposto para 

à escala da individualização e do modo de vida singular. Com o crescimento da renda familiar, os fatores 

afetivos, imaginários e estéticos do consumo se tornam cada vez mais importantes, comandados pela busca 

de emoções, pela exigência dos “pequenos prazeres”, de possuir bens de qualidade sensitiva, simbólica e 

estética personalizada. Além disso, com toda essa busca de novos prazeres, essa estetização do consumo, 

trouxe consigo uma crescente questão dos gostos individuais, isso se expressa em grande escala pelo design, 

imagem, a moda e claramente, pelos artigos de luxo. A Campanha Tag Me da Schutz busca satisfazer 

exatamente esse consumo singular, com personalização, diferenciando sua consumidora de todo o resto, já 

que os artigos de luxo são vistos com essa característica de individualização, de ser separado dos itens 

fabricados em série. Não é de hoje, que as pessoas tentam se diferenciar de alguma maneira, quem tem o 

poder de compra, geralmente, buscam no “TER”, essa exclusividade, com sua personalidade e características 

próprias. Essa campanha da Schutz trouxe ao seu público-alvo, universo inteiramente conectado a essa busca 

pela exclusividade, a oportunidade do “TER exclusivo”, do “TER personalizado”. Essas mulheres 

personalizadas da hipermodernidade valorizam sua beleza singular, isso inclui produtos “que são a cara” 

delas. É uma era da individualização da escolha e da personalização, quando você usa uma bolsa dessa 

coleção, você carrega tudo isso com você, com esse ideal, você se destaca da multidão. Esse contraste se 

torna um paradoxo quando colocamos o criador e o consumidor a uma comparação de histórias de seu 

primórdio. Porém, a partir desses contrastes, conseguimos identificar como os estilos, as tendências, os locais 

de “fazer arte”, estão cada vez mais “artealizando” o domínio da vida cotidiana.   

 

LINGUAGEM SIMBÓLICA 

A criação dos meios de produção em série, teve como consequência o aumento na quantidade de 

peças produzidas e a redução do custo das mesmas. Utilizando a lógica inversa, artigos de luxo devem 

caracterizar-se por sua singularidade. A marca que personaliza pode exercer preços mais elevados devido a 

essa sensação que o consumidor terá. O ser humano gosta de sentir-se único e dessa forma se destacar na 

multidão. Com o processo de globalização, as diferentes formas de vida ficaram mais próximas e interligadas, 

provocando o que Stuart Hall explica em seu livro A identidade cultural na pós-modernidade. Hall sugere o 

conceito de ''homogeneização cultural'', um fenômeno que se caracteriza por tornar as diferenças culturais 

mais próximas e padronizadas. Ao mesmo tempo em que ocorre uma identificação global, a globalização traz 

uma busca pela alteridade, criando identificações locais que coexistem com as identificações globais. As 
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bolsas da coleção Tag Me podem ser personalizadas com duzentos stickers. Essa forma de personalização é 

uma identificação local, porque não existirá uma bolsa Schutz da coleção Tag Me igual à outra no mundo. Já 

os stickers utilizam uma linguagem simbólica por ícone que é universal, tratando então, de uma identificação 

global, pois qualquer pessoa do mundo poderá decifrar os códigos. A bolsa exerce um papel comunicador, 

onde os stickers são capazes de transmitir a personalidade, gostos e ideologia de quem a utiliza, revelando a 

singularidade em meio a tantas pessoas.  

 

CONCLUSÃO           

 Com todo esse contexto, podemos observar que apesar da sua origem ser marcada por expressar 

revolta contra o elitismo, o capitalismo, o individualismo, onde os artistas eram vistos como marginalizados, 

muitos por exercerem um grafite ilegal, porém sempre buscando a democratização e igualdade. Hoje o 

grafite é muito bem visto como uma arte de rua qualificada internacionalmente, podendo ser encontrada em 

grandes museus de arte, galerias contemporâneas, design, e moda, em todo o mundo. Uma arte 

democratizada e diferenciada em cada local, pois muda com o contexto que se encontra. Hoje é uma arte 

que a elite respeita e admira, colocando o artista que a prática como celebridade. E o conceito da moda estar 

ligada com essa simbologia, história e globalização, nos coloca conectados com a arte e o mundo, ao mesmo 

tempo em que quem carrega essa bag, levando todo esse ideal, essa pessoa é destacada por ter algo tão 

singular, tão personalizada pelo seu “eu”.  
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A INFLUÊNCIA DA POP ART EM ALMODÓVAR 

 

Aluna: Nathália Nunes Silva e Silva  

Orientadora: Keller Duarte 

 

Resumo 

O ensaio pretende analisar o movimento da pop art, no cenário pós-moderno e traçar uma reflexão sobre a 

influência do mesmo na obra do cineasta, Pedro Almodóvar com foco no filme, “Mulheres a Beira de um 

ataque de nervos”. Observando: texto, enquadramento fotográfico, identidade visual, direção de fotografia 

e figurino na compreensão entre movimento artístico e obra. 

Palavras-chave: Pop – Art; Almodóvar; sociedade pós-consumo. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O movimento nascido na Inglaterra nos anos 50 atingiu maturidade e popularidade na década de 60, 

nos Estados Unidos. Com o final da segunda guerra mundial, a indústria americana se reestruturava e o 

governo, por sua vez incentiva o poder de compra da população.  

Nessa fase a cultura americana tinha como base a comercialização crescente, baseado no consumo, 

indústria e por sua vez, a cultura de massa. Os avanços da tecnologia aliado ao reerguimento das grandes 

sociedades industriais até então afetadas pelos efeitos da Guerra, desenvolveram um contexto social, 

intelectual e comportamental de forma pragmática, caracterizada pela urbanização crescente, 

desenvolvimento dos meios midiáticos e uma elevação do estilo de vida nas camadas superiores da 

sociedade, como expresso pelos filósofos Horkheimer e Adorno sobre a mercantilização na criação humana 

em diversos campos como cultura, comportamento, sistema econômico entre outras influencias. 

Nesse cenário, a Pop Art surge representando uma arte figurativa, como reação ao expressionismo 

abstrato, porém com forte influência do dadaísmo, que por sua vez tem como característica a critica acida 

ao gosto e estilo de vida burguês, distinguindo de forma clara, ambos os períodos e seus discursos.  Essas 

características e o momento econômico em que surge o movimento caracterizam a Pop Art na pós-

modernidade, como objeto de crítica da sociedade capitalista, dos objetos publicitários de consumo indo de 

encontro com as manifestações da cultura de massa, da cultura feita para as multidões e produzida pelos 

grandes veículos de comunicação.  

“A arte pop mais característica é essencial um produto da sociedade de vastos horizontes, sempre 

em mutação, da América, estando os seus benefícios mais relacionados com o futuro do que com o passado”. 

(Lucie Smith, Edward). Arte Pop. In: Stangos, Nikos. Conceitos da Arte Moderna. (Rio de Janeiro, Jorge Zahar 

Editor, 1991, 2 Edição; pág 165). 

Porém, sempre que analisamos Pop Art temos como foco a América (pelo desenvolvimento do 

período ter ocorrido nessa localidade) ou Inglaterra, berço do movimento. Mas, como a Europa reagiu ao 

movimento? Com os desdobramentos acarretados pela necessidade de um maior mercado consumidor e 

outros fatores apresentados anteriormente, países europeus ou do mundo ocidental, que se inseriram no 

contexto industrial, levaram todo o século XX, pelo menos, para adaptação.  

Analiso a Espanha nesse contexto. Em pleno desenvolvimento industrial e econômico na sua recente 

inserção na Comunidade Econômica Europeia, a sociedade espanhola nos anos 1980, tenta se adaptar a uma 

violenta transformação cultural, bem como toda a influência do novo mercado consumidor americano que 

já assolava a Europa.       E sob este aspecto, que identifico a 

influência da Pop Art, no filme “Mulheres a beira de um ataque de nervos”, do cineasta Pedro Almodóvar. 
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Que apresenta de forma irônica, sarcástica através de um discurso ácido, a Espanha recém-democratizada 

entre os anos de 1980 e 1990. 

 
O filme, conta a vida de três mulheres em seus limites psicológicos, sendo Peppa, a principal, uma 

personagem femme fatale que mora em uma cobertura de luxo e é obcecada por seu amante que terminou 

com ela deixando um recado na secretária eletrônica. O começo do filme apresenta todo o elenco com 

imagens de objetos luxuosos que auxiliam na identificação da personalidade de cada personagem.  

São coloridos, quase que nos remetem a figuras e colagens sobrepostas, uma mistura de Peter Blake 

com Andy Warhol. A fotografia do filme apresenta enquadramento muito focado, aumentando o tamanho 

de todos os objetos, como os tomates que são cortados por Pepa para fazer o suco, o microfone de Ivan, o 

close nos sapatos de Pepa quando ela anda de forma rápida na mesma sequencia e direção, nos causam 

aflição e ociosidade. As cores berrantes, a composição dos cenários que sempre apresentam cores fortes 

dialogando com os momentos da cena, de tensão, melancolia ou ódio.  
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Observo também, de forma subjetiva a critica, ou reflexão na cena em que Peppa chama o táxi, (este 

mesmo taxista surge posteriormente na narrativa) e o carro parece uma loja, com revistas para alugar, jornais 

para ler, pasta, escova de dente, colírio tudo está no táxi. O próprio taxista a pergunta, sobre a música 

ambiente do veiculo e questiona se a mesmo esta boa oferecendo demais opções para o som ambiente. Seria 

uma critica a sociedade madrilena na época atrasada economicamente, que não poderia consumir aquilo que 

via nas capas de revistas da época e grifes de moda na televisão? Em uma cena do filme, notamos ainda mais 

a apropriação da Pop Art, por Almodóvar quando Peppa chega a sua casa, deita no sofá e zapeando na 

televisão, assisti um comercial, no qual, o roteiro do mesmo apresenta um homicídio onde não podemos 

achar o culpado, pois a marca de sangue da camisa foi removida com o amaciante que deixa muito branco. 

Outro ponto que me chamou atenção é o relógio. Sempre demarcado em cena em contra partida com a vida 

corrida de Peppa, que durante a narrativa de sua vida menos de 48 horas é agitada, como a cidade de Madri 

naquela época. Analiso também, a inserção e força dos soníferos na narrativa, na qual todos fazem uso do 

medicamente para conseguir dormir. Seria de fato, algo que não obstante de nossa realidade atual fazemos 

uso. A necessidade de produzir, em contra partida com o tempo escasso, as numeras tarefas que temos 

apresentam Peppa como um símbolo feminino e independente do cotidiano que se vê dividida entre suas 

respectivas responsabilidades versus seus particulares que com todas as necessidades materiais adquiridas 

se torna complicado de administrar. Enxergo também na personagem, um caráter mais individualista, 

quando sua amiga Candela a procura desesperadamente solicitando ajuda, pois se envolveu com um 

terrorista xiita (muito antes de sermos familiarizados com notícias de terrorismo) e Peppa com sua agitada 

rotina, não escuta sua amiga, até que ela tenta se suicidar da sacada do apartamento de Peppa 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Peppa me fez refletir sobre as relações que desenvolvemos mais não mantemos a dualidade do que 

queremos intrinsecamente e do que temos que fazer, como retorno imposto no discurso capitalista. A 

emancipação feminina da personagem diante dessa dualidade, que na visão e sensibilidade do Almodóvar 

apresenta uma década de 80 não muito distante de nossa vivencia contemporânea. 
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O OLHAR DE EDWARD WESTON 

 

 

Alunos:Bruno Cavallaro, Karoline Santos Oliveira E Vanessa Egydio Gonçalves 

Orientador: Prof.ª MS. Maria Beatriz Ruegger De Albuquerque 

 

 

Resumo 

O americano Edward Weston foi um dos fotógrafos mais importantes do século XX, que com uma nova 

abordagem do olhar sobre o cotidiano e uma visão objetiva da realidade, teve papel fundamental na 

fotografia moderna.  

Aos 16 anos ganhou sua primeira máquina fotográfica e fez suas primeiras fotos, demonstrando um grande 

talento em sua infante prática no campo da fotografia artística. Com 20 anos já havia publicado seus 

trabalhos. 

A partir dos 20 anos, Weston renunciou à estética pictorialista, abordagem comum da fotografia na época, 

então voltando-se para a forma abstrata. 

Com o intuito de aprofundamento em uma das obras de Weston, surgiu a inspiração para a repodução 

fotográfica de uma foto do próprio Weston em momento de criação.  

Palavras-chave: fotografia, objetividade, real, abstrato. 

           

 

              

      
 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_fotogr%C3%A1fica
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TEMPOS PÓS-MODERNOS: O FLÂNEUR NO SÉCULO XXI 

 

Aluno: Danio Bueno Furtado 

Orientadora: Dra. Henny Aguiar B. Rosa Favaro 

 

Resumo                 

Este ensaio fotográfico pretende evocar a figura do flâneur, essa personagem concebida por Charles 

Baudelaire, que vaga pela rua observando pausadamente, estudando e indo de encontro ao acaso. As 

fotografias aqui, tiradas ao longo de trinta dias pela Europa, pretendem mostrar que em meio a todo o fluxo 

intenso das cidades pós-modernas ainda é possível contemplar os detalhes e que esses surgem dos mais 

belos acasos. Também pretende-se comprovar que as ruas e cidades continuam as mesmas, na verdade a 

forma como as vivenciam mudou, seja ao andar com os olhos em um smartphone ou ao pesquisar um 

endereço através de um sistema de GPS. 

Palavras-chave: flâneur; fotografia; pós-modernismo 

 

 

    
                            Sem título                                                          Sem título  

Local: Londres                                                          Local: Madri      

Data: 21/07/2015                                                      Data: 02/07/2015 

Fonte: Elaborado pelo autor.                                    Fonte: Elaborado pelo autor.   

 

                 

   
                            Sem título                                                          Sem título  

Local: Amsterdã                                                            Local: Amsterdã          

Data: 13/07/2015                                                          Data: 13/07/2015 

Fonte: Elaborado pelo autor                                     Fonte: Elaborado pelo autor 
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                            Sem título                                                          Sem título  

Local: Berlim                                                             Local: Berlim          

Data:16/07/2015                                                       Data: 16/07/2015 

Fonte: Elaborado pelo autor.                                    Fonte: Elaborado pelo autor.   

 

   
                            Sem título                                                          Sem título  

Local: Paris                                                                Local: Barcelona          

Data: 08/07/2015                                                       Data: 05/07/2015 

Fonte: Elaborado pelo autor.                                     Fonte: Elaborado pelo autor. 
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ENSAIO FOTOGRÁFICO INSPIRADO NO RENOMADO FOTÓGRAFO GUY BOURDIN 

 

Alunos: Bruno Cavallaro, Guilherme Colura Maita, Karoline Santos Oliveira E Matheus Mendes Riezu 

Orientadora: Prof.ª Ms. Maria Beatriz Ruegger de Albuquerque 

 

Palavras-chave: fotografia; inspirado; renovação da imagem. 

 

Ensaio Fotográfico inspirado no Fotografo Guy Bourdin 
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APLICAÇÃO DO PICTORIALISMO  E RETRATO TESTEMUNHAL  NA FOTOGRAFIA PUBLICITÁRIA DIGITAL 

  

Alunos:Andrey Massari Mendes de Souza, Gustavo Coki Herrero, Laíza Maria Guedes dos Santos e Victor 

Augusto de Vasconcelos Bezerra 

Orientadora: Prof.ª Ms. Maria Beatriz Rüegger de Albuquerque 

 

RESUMO            

 Este artigo é uma reflexão sobre a Fotografia Publicitária Digital usando conceitos da Fotografia Pictorialista 

Analógica, que eclodiu no final do século XIX na ânsia dos fotógrafos produzirem imagens que pudessem ser 

consideradas verdadeiras obras de arte e também, do Retrato Testemunhal. Analisa as relações entre arte, 

publicidade, fotografia analógica e digital. Tendo como base as técnicas utilizadas pelos fotógrafos 

pictorialistas no quesito de manipulação de filtros sobre as lentes para criar efeitos de luz nas fotos. Assim 

esse trabalho, surge da idéia de mesclar conceitos do Pictorialismo com a Fotografia Publicitária Digital 

Contemporânea, criando efeitos por meio de intervenções analógicos, na intenção de reproduzir os valores 

artísticos daquele período. Como resultado foi feita uma proposta de peça de comunicação para a 

publicidade do perfume Antonio Banderas.  

Palavras-chave: Publicidade; Fotografia Digital; Fotografia Analógica; Pictorialismo; Retrato Testemunhal.  

  

INTRODUÇÃO  

A Fotografia é uma das inovações tecnológicas mais revolucionárias de todos os tempos.   

A historiadora da arte Francesca Alinove assim a defini:  

 

O nascimento da fotografia baseia-se num equívoco estranho que tem a ver com 

sua dupla natureza de arte mecânica: o de ser um instrumento preciso e infalível 

como uma ciência e ao mesmo tempo inexata como a arte. A fotografia, em outras 

palavras, encarna a forma híbrida de uma “arte exata” e, ao mesmo tempo, de uma 

“ciência artística”, o que não tem equivalentes na história do pensamento 

ocidental. (ALINOVI apud FABRIS, 1998, p.173).  

 

Atualmente é quase impossível não associá-la a Publicidade, mas essa ligação era vista de forma 

muito diferente no final do século XIX e principio do século XX, visto que por problemas de ordem técnica ela 

se distanciava das características artísticas, tão almejadas pela publicidade.    

Nesse período, o processo de impressão para fotografias era precário, pois as escalas de cinzas eram 

reproduzidas de maneira precária, o que dificultava a boa resolução da fotográfica para publicidade. Nessa 

época, o movimento artístico "Art Nouveau”, estava no auge de suas aplicações. Esta Arte Nova era um estilo 

ornamental que acrescentava um elemento hedonista a um objeto útil e, respondia ao anseio publicitário em 

uma época industrial preocupada em justificar a mais valia, agregando valor "criativo" através da 

ornamentação". Santos (2010, p. 10).  A imagem fotográfica, por outro lado, parecia pouco criativa e muito 

técnica; por essa razão a Publicidade utilizava, muitas vezes, a fotografia só como base em suas campanhas, 

e mesmo assim, sempre envoltas em molduras ornamentais.        

  Nesse mesmo período foi incorporado, o Retrato Testemunhal, que utiliza a imagem de uma figura 

pública importante, ou artistas conhecidos para recomendar e validar um determinado produto, como 

referencial de credibilidade. No decorrer dos séculos, o Testemunhal foi cada vez mais incorporado à 

Publicidade.  
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                           Olavo Bilac  - 1910                     Ramon Navarro - 1929            Lauren Bacal – 1940  

  

                  
                               Beatles - 1960                           Jane Fonda - 1980  
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                           Vincent Cassel                                 George Clooney - Década de 2000                                        

  

Atualmente com o avanço cada vez maior da tecnologia, a Fotografia foi beneficiada com a processo 

digital, cujos arquivos permitem a manipulação em programas específicos e profissionais que possuem uma 

infinidade de filtros e efeitos, que podem ser feitos e refeitos com visualização imediata. A partir daí surge 

uma variedade de possibilidades para a produção de fotografias publicitárias, a fotografia analógica passou 

assim a ser utilizada praticamente como hobby.   

A Publicidade tem como principal objetivo vender produtos, serviços, propagar ideias e promover 

marcas, utilizando-se para isso de diversos recursos e artifícios. Para isso lança mão no uso de expedientes 

realistas e ou racionais além de conteúdos fantasiosos e imaginários, com a intenção de envolver o 

consumidor a fim de levá-lo a uma atitude positiva em relação a uma determinada marca com a intenção de 

compra.  

Valendo-se das intenções acima mencionadas, a peça criada para este artigo utilizou características 

fotográficas provenientes do Pictorialismo.  

A palavra Pictorialismo vem do inglês picture traduzido como imagem ou foto. O Pictorialismo foi um 

movimento artístico que surgiu no final do século XIX. Iniciado por fotógrafos influenciados pelo 

Impressionismo, cujos novos valores plásticos deveriam também aparecer nas imagens fotográficas 

agregando-lhes, da mesma forma que na pintura, valor de obra de arte. As fotos eram então, realizadas com 

efeitos luminosos específicos a fim de produzir a ideia de atmosferas etéreas ou pela utilização de filtros, com 

o intuito de imprimir efeitos de pintura, como alteração na tonalidade e granulação.    

 

                                                                                      
Lèonard  Misonne                                                                Constant Puyo - 1900  

 

OBJETIVO  

            A atividade apresentada pela academia tinha como proposta a produção de três peças publicitárias de 

uma mesma campanha, utilizando fotografias de retratos com base no conhecimento teórico aprendido em 

sala de aula a respeito do Pictorialismo para uma campanha de uma marca a critério do aluno. Com base 
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nesta proposta e após alguns testes fotográficos, o grupo percebeu que poderia utilizar elementos analógicos 

realizados em câmera digital, a fim de criar uma nova possibilidade de produção fotográfica. Unir as 

características do Pictorialismo, que utiliza processos analógicos, com a fotografia digital publicitária ao olhar 

fotográfico dos integrantes do grupo é o desafio deste projeto, que objetiva o crescimento do conhecimento 

dos alunos autores, como também, desenvolver suas habilidades de unir conceitos da história da fotografia 

com a prática da fotografia publicitária contemporânea. Para essa produção foi utilizada a marca de perfumes 

Antonio Banderas, tendo os fotógrafos pictorialistas como referência.   

  

JUSTIFICATIVA            

  Faz-se necessário a apresentação desse trabalho mostrar que conceitos e técnicas utilizados no início 

da história da fotografia podem ser aplicados hoje, contribuindo para fotografia digital publicitária, que 

reforça o peso artístico e a sensibilidade, aumentando o envolvimento emocional do consumidor com a 

fotografia e o aproximando da marca. Além de expandir o universo de possibilidade criativas com a utilização 

de objetos diante da lente para produção de efeitos luminosos na imagem. Inspirados pelas palavras do 

fotografo Oliviero Toscani surge esse trabalho: “A criatividade nasce de ações inseguras. Na insegurança 

máxima, você consegue atingir o máximo de criatividade. Se ficar na esfera do seguro, fará mediocridades”.   

   

MÉTODOS E TECNICAS UTILIZADOS  

Para a produção das fotos foi utilizado o estúdio de TV da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

uma câmera Nikon D90 com uma objetiva de 18-55mm, um spot de luz de tungstênio e uma lanterna de led. 

Seguindo a proposta do trabalho de utilizar os conceitos do Pictorialismo e do retrato testemunhal para a 

produção de 3 peças publicitárias para uma marca a escolha dos alunos. O grupo definiu que a proposta da 

peça seria para a marca de perfume Antonio Banderas. Partindo do pressuposto que os fotógrafos 

pictorialistas utilizavam pigmentos e fluidos sobre as lentas para criarem efeitos artísticos, esse conceito foi 

adaptado para o que vivemos hoje, onde os efeitos de luz e textura na fotografia são muitas vezes feitos com 

o auxílio de softwares, decidimos criar esses efeitos de forma analógica e inusitada, colocando objetos em 

frente a lente da câmera para criar no caso o efeito bokeh/lens flare, sendo que o objeto que gerou esse 

efeito foi um vidro de perfume da própria marca Antonio Banderas, que ao ser colocado próximo a lente 

funcionou como filtro/efeito . O modelo carregando o produto está em segundo plano, o vidro de perfume 

em suas mãos é iluminado com a lanterna do telefone celular. Como no Pictorialismo, tons de sépia 

predominam sobre a imagem, porém no produto, a luz entra em cena, salientando o produto além de trazer 

o olhar do apreciador diretamente para ele, em contrates com a luz predominante no cenário. Para esse 

efeito utilizamos propositadamente o balanço do branco (mecanismo que define a cor na fotografia, que por 

sua vez é balanceada pela temperatura) de maneira "inadequada", ou seja, a câmera foi programada para luz 

dia (branca), enquanto o estúdio era iluminado com luz de tungstênio (tons quentes, vermelhos, aboboras). 

Isso promoveu na fotografia a cor puxada para o tom sépia rosado. Já a luz fria (azuis e verdes) também teve 

sua cor automaticamente modificada. Com relação ao retrato testemunhal o modelo utilizado foi um aluno 

integrante do grupo, fazendo as vezes, como sugere a publicidade testemunhal, de uma pessoa famosa, com 

referências positivas, para dar credibilidade ao produto.  

  

DESCRIÇÃO DO PROCESSO  

A priori uma pesquisa mais aprofunda sobre o Pictorialismo foi realizada; desta maneira chegouse à 

conclusão de que conceitos utilizados no passado podem ser reutilizados e aplicados na contemporaneidade. 

Após avaliar e testar qual a forma de realizar uma intervenção analógica na fotografia digital, sendo essa 
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intervenção baseada no Pictorialismo, utilizando um vidro de perfume do Antonio Banderas como 

filtro/efeito próximo da lente.  

O grupo decidiu que os elementos principais para a composição da foto seriam o vidro de perfume, 

o modelo, e a iluminação. Trazendo nesses elementos referencias do Pictorialismo e da publicidade 

testemunhal. Para assim criar uma foto com características artísticas que ao ser observada desperte o lado 

emocional e envolva o apreciador, mas que também tenha um peso racional através do testemunhal que traz 

credibilidade.   

Chegamos ao resultado desejado com a foto a seguir:  

 

 
 

É possível observar que a fotografia está em tons sépia, e somente o vidro de perfume está iluminado 

com luz fria, efeito proposital para conduzir o olhar do apreciador diretamente para o vidro do perfume.   

Etapas:  

  

    
        Arrumando o modelo para foto.  
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                         Efeito de lens flare feito com o vidro de perfume.  

  

 
Teste de fotos. 

  

  
                              Luz do perfume feita com a lanterna do celular. 

  

CONSIDERAÇÕES   

A criatividade e a sensibilidade andam juntas. O grupo que produziu a foto pode provar desse 

universo através da fotografia com foco publicitário, tanto o processo como os resultados obtidos foram de 

extrema valia para os alunos, a produção da peça como também do artigo trouxe uma visão mais ampla, que 

os levou a perceber que através dos conteúdos teóricos aprendidos em sala, da pesquisa executada, do 

esforço criativo empenhado e da execução de vários testes, podese chegar a resultados práticos 

inimagináveis, unindo na atualidade a história da fotografia, Pictorialismo, fotografia analógica com a nossa 

realidade da fotografia digital.  
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O EXCÊNTRICO MUNDO DE GUY BOURDIN 

 

Alunos: Bruno Cavallaro, Guilherme Colura Maita, Karoline Santos Oliveira, Matheus Mendes Riezu E 

Vanessa Egydio Gonçalves 

Orientadora: Prof.ª Ms. Maria Beatriz Ruegger De Albuquerque 

 

RESUMO 

O fotógrafo e ilustrador francês Guy Bourdin criou um mundo excêntrico a partir da liberdade que sentia 

para captar suas fotografias. Pensava em cada elemento antes de executar, sua narrativa se passava num 

cenário fora do cotidiano, de uma forma singular suas fotos apresentavam muita sexualidade e violência, 

com um toque sofisticado, na composição cores fortes, jogo de real e irreal, mistério e surrealismo. E assim 

se tornou referência na publicidade. Ele também influenciou outros grandes nomes da moda nos últimos 

tempos. Com intuito de aprofundamento em uma das obras de Bourdin, surgiu a inspiração para reprodução 

fotográfica de um dos trabalhos feitos nos anos 80.  

 

Palavras-chave: fotografia, excêntrico; surrealismo; sexualidade. 
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DIÁLOGOS DA ARTE NA EXPRESSÃO URBANA 

 

Aluno:  Bruno Zaza Daulizio 

Orientador: Dra. Henny Aguiar B. Rosa Favaro 

 

RESUMO  

O ensaio elaborado apresenta o diálogo entre a arte reconhecida e exposta em museus - como a Pinacoteca 

de São Paulo, que foi usada no trabalho - na expressão dos artistas urbanos, vista, muitas vezes, como 

marginal. Diversos aspectos com a mesma temática foram abordados nas “telas” de formas diferentes, sem 

perder a essência. Dentre os temas, foram destacados: o erotismo, as formas orgânicas apresentadas nos 

diversos meios, manifestações sociais, representações culturais e os significantes gerados por similaridade. 

Após análise, foi possível concluir que ambas as formas de arte se interligam, porém são tratadas de forma 

diferente, uma como cultura e outra como contracultura. 

Palavras-chave: urbanismo; manifestações; contracultura; popular; expressão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na obra de Lescher podemos observar a 

grande quantidade de luz e uma 

tendência à fragilidade. Um único ponto 

servindo de suporte. 

A obra encontrada nas ruas de Berlim, 

feita por um artista desconhecido, traz 

essa mesma função de suporte. Tratada 

de uma maneira menos frágil, graças às 

cores e materiais, porém deixando mais 

claro o esforço realizado. 
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Uma jovem sendo tratada como 

produto, o comércio das virgens. A obra 

mostra como a mulher era valorizada e 

julgada, dependendo da quantidade de 

parceiros tivera. 

Numa mistura de erotismo e expressão 

corporal, a escultura mostra a presença 

de formas orgânicas e a figura feminina. 

Aqui, além de os corpos se 

entrelaçarem, eles se tornam um. Com 

um uso mais abrangente de cores, o 

graffiti foca na expressão corporal como 

temática. 

Em contraposto, o graffiti apresenta, 

em tons melancólicos, como a mulher 

acaba sendo taxada e depreciada. 
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A abordagem do corpo nessa escultura 

tem como foco a exposição corporal. 

Um homem nu, exposto ao mundo 

como nele surgiu. 

A temática apresentada na escultura de 

madeira são animais. A verticalização da 

obra pode ser interpretada como 

ascensão, a ideia de crescimento. 

O homem nu é uma característica muito 

marcante das obras dos Gêmeos, eles 

exploram, além do corpo, a essência do 

nordeste. 

Embora o suporte seja diferente da obra 

anterior, o graffiti explora a mesma 

ideia de ascensão e verticalização. 
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A intertextualidade apresentada no 

graffiti acima se sustenta pelos diversos 

tons interpretados como chuva colorindo 

as formas, assim como um restaurador 

faria. 

  

  

No ateliê de restauração do museu, vejo 

tintas nos mais diversos tons. 

A forma helicoidal da escada passa uma 

ideia de vórtice. 
Assim como as escadas, o 

encanamento, em Mario, é utilizado 

para transporte.  
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Manifestação social contra a forma de 

governo imposto. 

Mesmo tipo de manifestação social 

contra a forma de governo imposto 

Por fim, uma foto emblemática de São Paulo que reflete diretamente o diálogo que 

mostrei no ensaio. Encontro entre artes, uma de frente para a outra. Vista da Pinacoteca 

para o mural conhecido como cartão postal da região.  
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O EXCÊNTRICO MUNDO DE GUY BOURDIN 

 

 

Alunos: Bruno Cavallaro, Guilherme Colura Maita, Karoline Santos Oliveira, Matheus Mendes Riezu E 

Vanessa Egydio Gonçalves 

Orientadora: Prof.ª MS. Maria Beatriz Ruegger De Albuquerque 

 

Resumo 

O fotógrafo e ilustrador francês Guy Bourdin criou um mundo excêntrico a partir da liberdade que sentia 

para captar suas fotografias. Pensava em cada elemento antes de executar, sua narrativa se passava num 

cenário fora do cotidiano, de uma forma singular suas fotos apresentavam muita sexualidade e violência, 

com um toque sofisticado, na composição cores fortes, jogo de real e irreal, mistério e surrealismo. E assim 

se tornou referência na publicidade. Ele também influenciou outros grandes nomes da moda nos últimos 

tempos. Com intuito de aprofundamento em uma das obras de Bourdin, surgiu a inspiração para reprodução 

fotográfica de um dos trabalhos feitos nos anos 80.  

Palavras-chave: fotografia, excêntrico; surrealismo; sexualidade. 
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O MENINO DAS ESTRELAS 

 

Aluna: Marina Barbosa Navarrete 

Orientadora: Profa. Dra. Hemmy Aaguiar 

 

 O livro de Enrique Barrios, Ami o menino das estrelas, é uma história que traz através de uma 

linguagem leve e descomplicada o ensinamento sobre a Lei Fundamental do Universo. Pedrinho, menino de 

10 anos que passa as férias na casa de sua avó e Ami, morador de Ofir planeta onde todos vivem e respeitam 

a Lei Fundamental do universo, falam sobre amor e Deus sem complicações e paradigmas. 

 Em partes dessa rica experiência, Pedrinho e Ami conversam sobre o nosso planeta. Aqui onde 

vivemos existem guerras e infelicidade e isso tudo tem um porquê e Ami mostra a Pedrinho que todo esse 

sofrimento vem das nossas leis, de como vivemos e de como criamos nosso sistema de vida. 

 Moramos em um espaço dividido em milhões de pessoas, para se construir uma sociedade onde 

todos vivem em harmonia é preciso se desligar dos costumes chamados por Ami de “costumes terrícolas”, é 

preciso se conectar com o momento presente, termos noção do espaço que vivemos, como ouvir o barulho 

do vento batendo nas árvores, o som do mar, prestar atenção na lua e principalmente cuidar , valorizar a 

beleza do lugar que moramos e respeitar a liberdade de nossos irmãos aqui na terra (sejam amigos, familiares 

ou desconhecidos). 

 Ami, o menino das estrelas é uma história que mostra de forma tão ingênua o sentido de 

passarmos por tantas dificuldades aqui na terra. Após ler o livro, o fato de nos denominarmos como a espécie 

mais inteligente é desconstruído e mantemos em nós um sentimento genuíno de esperança de que existem 

muitas possibilidades e coisas que muitos não acreditam, como a poderosa energia cósmica responsável por 

toda beleza, por todo sentimento conectado entre natureza e homem. 

 No final do livro você é livre para acreditar se a história de Ami e Pedrinho foi uma fantasia ou não 

– essa é a beleza da obra. 
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BLOOM 

 

Alunos: Luisa Carmona Ameriot e Mattheus Gonçalves Filgueira Gomes  

Orientador: Thiago Leite 

 

Resumo 

Uma jornada pessoal do desabrochar da juventude e a sexualidade. Os medos e inseguranças, o antes e depois, 

a transição de um campo árido para um campo de rosas cheio de flor, refletindo o interior e a parte mais 

profunda da mente. É uma expressão de como enxergo as coisas, minha forma de ver o mundo e decodificar os 

estímulos e mensagens que somos expostos. René Magritte e Salvador Dalí são as principais influencias desse 

ensaio surrealista, onde através dessa linha do tempo transformo meus sentimentos em cenas que dão vida à 

“Bloom”. 

Palavras-chave: rosas, flor, mente, transição, desabrochar 

 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 

 

   
BLOOM 01                                               BLOOM 02 
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BLOOM 03                                                                BLOOM 04 

         
BLOOM 05                                                             B L O O M  0 6  

   
B L O O M  0 7                                         B L O O M  0 8  
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BLOOM 09                                                                      BLOOM 10 

 

 

 

 

  
BLOOM 11                                                                    BLOOM 12 

   
BLOOM 13                                                       BLOOM 14 
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BLOOM 15                                                              BLOOM 16 
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Projeto Experimental 
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A HISTÓRIA DA COMUNICAÇÃO 

 

Alunas: Verônica Chiarelli, Bárbara Vitória e Luma Campos 

Orientador: Prof. Ms. José Estevão Favaro 

 

Resumo            

Nessa pesquisa procuramos por meio da proposta expor um problema da comunicação. Visando explorar o 

máximo de ângulos possíveis traçamos um panorama da comunicação atual, usamos as Teorias da 

Comunicação estudadas no século XX, criando um parâmetro entre o consumidor do passado e do presente 

para explicitar as causas e efeitos de uma campanha mediante a resposta do público alvo. 

Palavras-chave: Comunicação; Risqué, Perdigão, Análise, Mídia 

 

INTRODUÇÃO 

 

Panorama da comunicação          

 O ser humano sempre maneiras de se comunicar. De pinturas rupestres a fotografias, jornais, 

internet, as informações se propagam levando aos receptores a mensagem desejada.  A 

comunicação jornalística teve início no Brasil em 1808 quando um o jornalista Hipólito José escrevia, de 

Londres, para o primeiro jornal brasileiro, o Correio Braziliense. Com o tempo os jornais começaram a 

publicar mais do que apenas notícias políticas, com os informes sociais e esportivos e folhetins houve um 

aumento no repertório.          

Com o advento do jornal na vida cotidiana das pessoas, no mesmo ano do Correio Braziliense, foi 

publicado o primeiro jornal impresso no Brasil, Gazeta Rio de Janeiro, e nele foi publicado o primeiro anúncio 

que se tem notícia no país.        

Os meios de publicidade que sucederam o anúncio no periódico foram os cartazes, painéis pintados, 

panfletos que eram pendurados em locais movimentados ou entregues a pessoas na rua. Eclética, a 

primeira agência de publicidade brasileira, foi criada em 1913. Como a publicidade extrangeira já estava mais 

aprimorada, foi copiado muito do que era veículado no exterior mas com o porém de que as propagandas 

gringas não se enquadravam no perfil do povo do Brasil. Em 1930 foi uma revolução na publicidade brasileira. 

Com a chegada do rádio foi incorporado sons, músicas e vozes aos anúncios.    

 A TV Tupi, primeira emissora brasileira, foi criada em 1950. Os anúncios veículados pela televisão 

valorizavam mais os homens nos comerciais, mesmo quando o produto era para o público feminino. 

 Nos anos 1990 houve a consolidação da internet. O mundo digital revolucionou o jeito de se fazer 

propaganda nesse novo veículo e conceitos como por exemplo o de viralizar uma foto ou um vídeo foram 

criados. Com o advento da internet a interação entre consumidor/ produto cresceu ao ponto do cliente 

conseguir conversar com a marca e expressar suas opiniões publicamente com a certeza de suas ideias seriam 

vistas por diversas pessoas em um curto período de tempo.  

Desde então o Brasil ficou conhecido como a terceira potência mundial no quesito criação publicitaria 

que recebe elogios dos países do primeiro mundo ; Conforme a internet foi se consolidando  muitas 

campanhas foram ganhando sua marca  publicitária “Exemplo Bombril, Brastemp e a campanha dos 

Mamíferos Parmalat que gerou uma publicidade enorme diferente de todas que eram anunciadas, ela tinha 

uma delicadeza  em sua apresentação para as pessoas que assistiam o comercial, causando assim uma afeição 

pelo produto”. Estimasse que essa campanha gerou um enorme lucro com seus produtos devido a sua 

propaganda na tv.     
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A revolução da internet atualmente tem como base ser sugestiva, informativa e combativa, ela 

mostra o produto ao consumidor descreve seus pontos positivos e impulsiona o seu público alvo mesmo que 

subconscientemente e desperta o desejo da compra, assim aumentando o crescimento da marca e sua 

publicidade como se fosse um viral em meio a população. 

 

O consumidor passivo            

A constante crença de que os consumidores são uma massa homogênea que aceita apaticamente o 

que lhes é oferecido pelo mercado e anunciado pela publicidade se tornou obsoleta. Não podemos mais 

acreditar que cabe aos profissionais de comunicação apenas elaborar uma mensagem enquanto o publico 

inerte absorve a informação como diria a Escola Funcionalista (Agulha Hipodérmica). Não simplesmente pela 

mudança da época, mas pela mudança dos hábitos dos indivíduos, “os consumidores agora já não são apenas 

consumidores, mas também criadores de conteúdo, e distribuidores de material” (LAERMER & SIMMONS). 

Eles passam a ter consciência do seu poder de compra e barganha, de que o seu parecer sobre as ofertas 

importa e de que suas necessidades guiam o mercado e criam a concorrência. E esses fatores se tornam ainda 

mais importantes com o advento que marca a pós modernidade: a internet.    

 Com esse surgimento, aparece também a possibilidade de obter informações sem limites, de uma 

pesquisa aprofundada sobre diversos assuntos e de uma conectividade com tudo aquilo que mais nos 

importa e é ai que as redes sociais se encaixam.         

As redes sociais são hoje um dos melhores meios de propagação da opinião do cliente. Elas são um 

termômetro, um rascunho, local onde se expõe opiniões, no qual compartilhamos ideias. Ao ignorar essa 

nova máxima da comunicação pós moderna que campanhas e produtos são rejeitados pelo seu target. 

 Para explicitar melhor esse problema da comunicação utilizaremos duas campanhas: 

 

 Risqué              

A coleção de outono/inverno 2015 “Homens que Amamos” da marca Risqué causou polêmica, virou 

motivo de piada nas redes sociais e foi extremamente rejeitada por parte do seu público. Acusados de serem 

machistas e sexistas, centenas de mulheres recorreram ao Twitter com a hashtag #homensrisque para  

expressar seu desagrado com os nomes dos esmaltes (“João disse eu te amo”, “Zeca chamou para sair”), e 

em poucas horas já dominavam os trending topics do Brasil. Além de acusar a campanha, as mensagem 

também sugeriam a mudança dos nomes.  
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Esse modelo que ainda liga as mulheres ao sonho do “amor perfeito” e do objetivo único do 

matrimônio também está conectado com a indústria cultural e o crescente número de longa metragens que 

focam no amor como único objetivo real da vida das mulheres e ainda remete a publicidade feita nas décadas 

de 40 e 50, quando os produtos femininos tinham o propósito principal de levar as mulheres ao altar.  

 

                                        
Perdigão          

 Comparado ao caso de Roberto Carlos e o fiasco da campanha para a Friboi, Angélica e Luciano Hulk 

estrelaram o comercial para a perdigão causando polêmica porque, como é de conhecimento geral, a 

apresentadora é vegetariana a 30 anos.  

Mesmo depois dos pronunciamentos, tanto da própria Perdigão quanto da apresentadora, as redes 

sociais se encheram com as opiniões de consumidores que não compraram a ideia de uma vegetariana 

assumida apreciar um cachorro quente, ou servir para seus filhos os nuggets de qualquer marca.  
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CONCLUSÃO 

Em ambos os casos utilizados nessa pesquisa, a internet é usada como um processo de comunicação 

de David Berlo, no qual o usuário decodifica e codifica mensagens de modo contínuo, e usa também esse 

meio como mensagem provando que os consumidores têm voz ativa não só no ato de absorção e compra e 

produtos e ideias, mas também em seu processo de criação e obviamente no resultado final.   

 Ao expor esse problema, também percebemos uma solução bem clara a qual várias marcas já 

recorrem: utilizar as redes sociais como ferramenta.  

Atualmente há um esforço em expandir a internet como mídia (como feito no meio desse ano com a 

plataforma Instagram, que se abriu para pequenas e médias empresas) mas o marketing direto vem se 

mostrando extremamente promissor em redes como Facebook e Twitter, onde se pode criar marketing de 

conteúdo para se relacionar melhor com seu target e filtrar suas posições em relação aos seus produtos e 

serviços. Apple e Dell são marcas que já recorrem a essa ferramenta como medidor de apreciação.  

Dessa forma, a resposta não é apenas ampliar as mídias sociais, mas potencializa-las com a finalidade 

de ouvir aquele que mais interessa em todo esse processo: o consumidor.  
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Resumo 

Ao longo dos anos a mídia tem sofrido transformações no que se refere à transmissão de informações, o que 

pretende ser abordado neste artigo são os problemas presentes na mídia atual. Assuntos como preconceito 

e racismo, manipulação de informações, influencia da mídia na criação de crianças e adolescentes e a 

velocidade do avanço tecnológico serão apresentados ao longo desse trabalho. Temos o objetivo de retratar 

uma sociedade injusta que se aproveita dos meios de comunicação para seus próprios interesses. 

Palavras-chave: mídia; comunicação; transformação. 

 

INTRODUÇÃO 

A mídia faz parte do processo de comunicação, ela se faz presente na maior parte de nossos dias, 

onde o homem atenta-se a encontrar instrumentos que facilitam a propagação da mensagem para que a 

mesma possa ser entregue ao maior número de receptores de forma clara e precisa. Sendo assim, os 3 

elementos necessários para que haja uma comunicação entre ambas as partes são o emissor, a pessoa que 

formula e que pretende comunicar a mensagem, a própria mensagem, que é a ideia cuja qual será transmitida 

através de um canal conhecido como veículo de comunicação e, por fim, o receptor, indivíduo que tem acesso 

a mensagem através dos meios midiáticos. 

O profissional capaz de sugerir caminhos para que a mensagem chegue até o público alvo, quem 

define qual o melhor meio e veículo de comunicação na qual se encaixa a transmissão da ideia para o público 

na quantidade e qualidade estipulada pelo anunciante é o profissional de mídia, responsável por encontrar 

e combinar as necessidades do clientede acordo com a verba disponível. 

Ditadora de tendências e regras, a mídia orienta costumes e hábitos dentro da sociedade, definindo 

estilos e estabelecendo padrões de beleza cada vez mais inatingíveis atualmente. 

Todos os dias, realizamos diversas atividades onde nos deparamos com tal trabalho, onde na maioria 

das vezes tem o propósito de nos vender alguma coisa, seja uma ideia, produto ou até mesmo um sonho, 

tendo assim, uma grande influência em nosso modo de pensar, agir e se vestir. A vida e a interação humana 

grande parte do tempo são mediadas e regidas pelos veículos de comunicação, capazes de difundir a notícia, 

criar opinião e construirsua cultura. 

Por sua forte capacidade de mobilizar um grande número de indivíduos, nem sempre esse veículo de 

comunicação é utilizado da maneira mais pura e correta, onde enfatizaria a promoção dos direitos humanos 

e a valorização da diversidade cultural no combate a todo tipo de violência.  

Muitas das vezes, a mídia está relacionada a aspectos importantes que são colocados em pauta e 

debatidos por nossa sociedade corriqueiramente, dentre eles a validação social, o avanço tecnológico e a 

manipulação, os quais levantam inúmeros pontos de vista e questionam a maneira mais correta de se utilizar 

esse meio de massa de grande influência nos tempos de hoje. 

 

A MÍDIA E A CRIAÇÃO DE ADOLESCENTES 

Com a evolução tecnológica é possível ver que crianças e adolescentes estão cada vez mais expostos 

a todo tipo de conteúdo, porém nem sempre este conteúdo é adequado e bem interpretado por este 

público. Segundo o artigo "A influência da mídia na criança/pré-adolescente e a educomunicação como 
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mediadora desse contato" das autoras Ana Caroline Ribeiro e Aline de Jesus Batista: "a mensagem passa 

por processos e, ao chegar ao receptor pode causar um efeito planejado ou não pelo emissor". 

A grande questão gira em torno de como evitar o contato de crianças e adolescentes às informações 

errôneas, equivocadas e, às vezes, inadequadas. Os pais devem ser os primeiros a controlar tal situação. 

Ainda segundo o artigo de Ana Ribeiro e Aline Batista, os pais não se questionam o unicamente com a 

quantidade de tempo gasto pelos filhos nos meios de comunicação, porém alguns ainda tentam controlar 

o conteúdo que os filhos têm acesso. 

Por não saberem diferenciar o que é certo do que é errado as crianças são facilmente persuadidas 

e influenciadas. É bastante comum que pessoas desta faixa etária venham a reproduzir aquilo que vêem na 

televisão ou na internet.  

Segundo Gomide, "aqueles que assistem a muitas horas de televisão acreditam que o mundo é tal 

como é visto através dos programas.”  

Chegada a fase da adolescência o controle que os pais exercem acaba diminuindo e é assim que novos 

problemas surgem. Com um acesso mais livre os adolescentes têm acesso a uma quantidade maior de 

informações, de sites que tornam a navegação um perigo. Um dos problemas é o cyberbullying. O advento 

das novas tecnologias e o surgimento das redes sociais fez com que a prática do bullying saísse do ambiente 

escolar para o virtual. A prática é, de certa forma, motivada pela vulnerabilidade das pessoas na internet, 

pela falta de uma legislação específica que coíba essa tipo de violência na rede e, consequentemente, pela 

dificuldade na fiscalização e punição. Além disso, ao contrário do bullying, no qual a vítima conhece o 

agressor, no mundo virtual, os bullies não precisam mostrar a cara, a internet os garante o anonimato. 

Segundo Vygotsky apud Andrade: "a mídia (...) têm uma ressonância concreta na vida das pessoas 

e grupos sociais porque pode responder às suas necessidades, expectativas e desejos.". Apesar de ter sido 

um grande avanço para a sociedade é importante haver um maior controle do que é oferecido pela mídia e 

fazer campanhas para a conscientização do uso da mesma, principalmente para as crianças e pros 

adolescentes e é papel dos pais, da escola e do governo tal conscientização. 

 

A MÍDIA E A ACELERAÇÃO DOS AVANÇOS TECNOLÓGICOS 

A chegada de novos meios de comunicação e sua grande repercussão trouxeram caos para as 

empresas que não tinham conhecimento sobre os novos recursos tecnológicos e como usufrui-los. Os 

dispositivos digitais mostraram uma nova perspectiva de como se comunicar com os consumidores em 

escala global, porém, as dificuldades de introduzir essas novidades estão presentes até hoje. 

As grandes empresas precisam aproveitar as oportunidades para impactar o consumidor através de 

seus computadores, laptops, celulares e tablets.  Além disso, pode oferecer outras estratégias para as 

marcas, como responder aos anúncios dos concorrentes no ambiente digital, estar presente nas redes 

sociais associada com outras marcas para demonstrar seus valores, usar vídeos curtos para mostrar a marca 

também é uma boa estratégia em uma sociedade cada vez mais imagética e fazer uma promoção com outro 

produto do mesmo seguimento ou linha. 

Com a globalização, a chave para se destacar na multidão será focar no público-alvo, os anunciantes 

que serão beneficiados por esse evento são aqueles que veem a tecnologia a partir da perspectiva das 

necessidades dos consumidores, em vez de simplesmente projetar seus próprios interesses. Estudar o 

comportamento do consumidor e adaptar a marca por meio de experiências positivas é um modo de fixar 

a empresa ao público desejado. 

Em suma, para que as empresas consigam se diferenciar através dos avanços tecnológicos, é preciso 

avaliar o quão bem está estruturada e a forma como a marca quer ser vista pelo mercado. A imposição das 
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inúmeras empresas em nosso cotidiano faz com que sejam utilizadas novas estratégias que incorporarem a 

era digital com uma abordagem holística.  

 

A MÍDIA E A MANIPULAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

É indiscutível que a mídia é uma coletânea de veículos e meios de comunicação que exercem 

funções informativas, propagandísticas e/ou de entretenimento.  A mídia tem uma grande importância na 

sociedade, pois é através dela que recebemos informações sobre o Brasil e o mundo. Porém, essas 

informações podem não ser totalmente distintas e verdadeiras.  

Assistir televisão, ler revistas e jornais, navegar na internet, mexer no celular são hábitos do 

cotidiano da maioria das pessoas. Todos os dias somos bombardeados com milhares de informações que 

tem uma grande influencia na sociedade e em sua formação. A mídia tem um grande poder em suas mãos, 

que é o de formar opiniões. Ela influencia as pessoas. Porém, a mídia, principalmente relacionada com a 

política, não é democrática em seu todo.   

Todas as informações repassadas ao público sejam elas em telejornais, estações de radio, sites 

informativos ou em jornais e revistas passam por um editorial que, muitas vezes não abre margem para que 

as pessoas que as leem tenham mais de um ponto de vista sobre tal assunto. A mídia muitas vezes manipula 

as informações de acordo com interesses específicos, como por exemplo, interesses políticos, econômicos 

ou de patrocinadores. Celso Antônio Bandeira de Mello, um dos expoentes do Direito Administrativo no 

Brasil, disse: “Eu considero que o maior inimigo do Brasil, o mais perigoso inimigo do Brasil, é a mídia 

brasileira e do jeito que ela é”. Se a mídia é a nossa fonte de informações, o que passa por nossas cabeças 

ao termos contato com tais informações orientadas, encaminhadas e editadas?  

O poder da mídia é tanto que ela influencia as pessoas no modo de pensar, falar, agir e até no modo 

de se vestir. O Brasil é um dos países que mais assistem TV no mundo, e as novelas são um grande exemplo 

do controle midiático. Em seus personagens as pessoas veem heróis e modelos nacionais. Isso tudo tem 

efeito na formação e no estilo de vida da população, provando o fato de que a mídia tem a massa em suas 

mãos, ela dita regras, tendências e padrões de beleza. Esses fatos apenas comprovam e evidenciam a frase 

dita por George Orwell: "A massa mantém a marca, a marca mantém a mídia e a mídia controla a massa".  

A mídia e os meios de comunicação deveriam ter como objetivo principal contribuir para o 

conhecimento e informar a população de forma em que a mesma pudesse ter mais de um ponto de vista 

sobre os acontecimentos, e não apenas a visão que interessa a quem está informando.  

 

PRECONCEITO E RACISMO NA MÍDIA 

Ao longo da história, o preconceito agiu algumas vezes de forma explícita e outras de maneira 

subliminar. Até os dias de hoje é possível notá-lo, seja relacionado ao racismo, intolerância religiosa ou 

sexismo. A mídia tem como principal objetivo causar impacto, independente dos recursos que serão 

utilizados para isso. 

O racismo, apesar de ser em menor quantidade, continua presente nas mídias. Por mais que hoje 

em dia elas sejam um pouco menos preconceituosas, continuam desrespeitosas por, de maneira subliminar, 

reduzir determinadas pessoas apenas por elas não serem o que a mídia dita. 

A participação do negro na mídia aumentou consideravelmente principalmente a partir de 1988, 

quando a nova Constituição passou a ver o racismo como crime. A participação dos mesmos, ainda que em 

menor quantidade, é superficial e estereotipada, e em grande parte das novelas e filmes os personagens 

negros são tratados como sendo inferiores, onde seus papeis são marginalizados ou inferiorizados.  

Ainda assim, percebe-se que a luta pela igualdade racial nos meios de comunicação, que vem sendo 

travada com mais intensidade a partir de meados década de 90, está dando retornos positivos. A abertura 
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que as pessoas estão dando no que se diz respeito a esse assunto, e o reconhecimento de que isso é uma 

forma de violência nos mostra que a luta contra o preconceito e racismo é válida.  

O primeiro passo contra essa luta é admitir que o problema existe e que o mesmo precisa ser 

combatido. Os resultados seriam mais eficazes se a mídia tratasse isso com a verdadeira atenção que o 

assunto merece e com a indignação devida. Grande parte dos cidadãos tem seu conhecimento formado 

pelo o que a mídia transmite, e se tudo for tratado com a atenção merecida, esse problema que cerca a 

sociedade seria visto de uma forma muito mais delicada, fazendo com que cada vez mais pessoas entrem 

nessa luta contra o preconceito, trazendo cada vez mais resultados. 

 

CONCLUSÃO 

É fato que as mídias ao longo dos anos permitiram uma aproximação mais intima entre as pessoas 

e as informações, uma nova forma de interação entre as pessoas se estabelece, e é a partir desse momento 

em que essas mídias passam a ser utilizadas como veículos de informações por pessoas, empresas e ou 

outros agentes de comunicação que se percebe a força e a capacidade de convencimento que essas mídias 

possuem, já expomos aqui neste artigo o quanto poderosa pode ser essa ferramenta que pode construir 

tendências formar opiniões e que de forma positiva pode aumentar o consumo de produtos sendo, portanto 

as mídias atuais uma ferramenta de grande importância para a propaganda e para a formação de opinião 

seja esta negativa ou positiva. 

É importante para tanto quando se trata da utilização dessas mídias por empresas que estas tenham 

a compreensão da necessidade de se conhecer essas ferramentas, pois ainda existem empresas que não 

utilizam de maneira correta essas mídias, não entendem que as informações que são repassadas hoje, 

atingem um âmbito global. Uma dessas ferramentas muito utilizada nos últimos anos tem sido a internet 

que é um meio eletrônico capaz de passar uma grande massa de informações de uma forma rápida 

atingindo um grande número de pessoas em varias partes do mundo.  

É certo que como já explicado aqui existem formas negativa de se utilizar as mídias estas nem 

sempre são fruto de informações verdadeiras podem ser modificadas, corrompidas e falsamente 

interpretadas mais isso não muda o fato que esta é uma tendência que não tem mais volta o mundo hoje é 

o mundo das mídias e das comunicações isso justifica a relevância de se fomentar estudos no sentido de 

compreender cada vez mais os meandros que estão envolvidos nas comunicações na atualidade. 
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Resumo 

Os principais problemas na comunicação atual são a grande quantidade de dados compartilhados; a 

velocidade com que esses dados são veiculados; a variedade do conteúdo disponível; a transformação 

causada no consumidor e consequentemente no marketing e as novas ferramentas tecnológicas usadas 

nesse processo. 

Palavras-chave: big data, redes sociais, tecnologia, novo consumidor, marketing. 

 

 INTRODUÇÃO 

A escrita possibilitou o registro da história, mas as técnicas de impressão ajudaram a propagar a 

informação para um maior número de pessoas, alterando assim o modo de viver e de pensar na sociedade. 

A primeira mídia inventada foi o jornal, seguido pelo rádio, televisão e a mais recente e mais tecnológica: a 

internet.  

Essa plataforma midiática chamada internet tornou o acesso à informação mais abrangente e rápido. 

O grande volume de dados compartilhados diariamente necessidade de organização e análise eficiente para 

tornar a informação disponível em vantagem competitiva para as empresas.    Esse grande número de dados 

também deve-se à grande quantidade de usuários das redes sociais, usuários que produzem toneladas de 

dados todos os dias. A internet também alterou completamente o comportamento do consumidor tornando-

o mais exigente, e com isso o marketing teve que se adaptar. Frente a isto, um grande desafio para a 

comunicação atual é organizar e interpretar a informação compartilhada de modo a gerar vantagem 

competitiva para as empresas. 

 

O que é Big Data? 

“Conjunto de dados extremamente amplo e que, por esse motivo, necessita de ferramentas especiais 

preparadas para lidar com grandes volumes, de forma que toda e qualquer informação nestes meios possa 

ser encontrada, analisada e aproveitada em tempo hábil.” (Fonte: www.infowester.com) 

É um processo que analisa dados estruturados e não estruturados de maneira rápida e eficiente a 

fim de contribuir na tomada de decisão dos negócios. Necessita de infraestrutura que comporte esta análise 

e de suporte técnico especializado. O Big Data pode ser definido pelos cinco Vs descritos abaixo: 

Volume: o volume de dados produzidos diariamente está na ordem de terabytes a pentabytes que 

crescem exponencialmente ao longo dos anos. O New York Stock Exchange (bolsa de valores de Nova York) 

cria 1 tetrabyte de dados/ dia enquanto que o Twitter gera 8 terabytes de dado/ dia, isto é, 80 MB por 

segundo;  

Velocidade:  correlaciona-se com a rapidez na geração dos dados e com a agilidade do tratamento 

dos mesmo a fim de atender a demanda. Este tratamento implica na obtenção, gravação e atualização dos 

dados em tempo quase real. 

Variedade: existem dados em formato estruturado fornecidos por bancos de dados tradicionais como 

PostgreSQL, Oracle, baseados em sistema OLAP (Online Analytical Processing), MySQL e dados não 

estruturados como e-mails, áudios, imagens, mensagens em redes sociais e vídeos. A atribuição de valor aos 

dados não estruturados é muito subjetiva e influencia na sua organização;  
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Veracidade: refere-se à confiabilidade dos dados obtidos. São os processos que garantem a 

consistência dos dados; 

Valor: toda a análise feita pelo Big Data deve gerar vantagem competitiva para as empresar que 

investem nesse tipo de abordagem. 

Os bancos de dados tradicionais que utilizam do modelo relacional são baseados em quatro 

propriedade que proporciona segurança e eficiência, conhecidas pela sigla ACID: Atomicidade, Consistência, 

Isolamento e Durabilidade. 

Na Atomicidade todas as operações de uma transação devem ser executadas completamente para 

que a transação possa ser considerada efetiva. Por exemplo, se uma transação consiste em realizar a inclusão 

de um cliente, cobrar uma nota fiscal e dar baixa num produto do estoque, caso uma dessas ações não seja 

feita a transação não será gravada no banco de dados e não terá a atomicidade garantida; 

A Consistência implica que as transações devem seguir um conjunto de regras que não devem ser 

infringidas em hipótese alguma; 

O Isolamento garante que nenhuma transação interfira em outra que esteja ocorrendo 

simultaneamente; e a Durabilidade garante que os dados não desapareçam ou sejam corrompidos após a 

conclusão da transação. A informação será armazenada até ser apagada ou modificada. 

A forma tradicional de análises de dados conta com o sistema OLAP que é uma interface com o 

usuário que possibilita a análise multidimensional dos dados e com a MySQL que utiliza a linguagem de 

consulta estruturada para gerenciar o banco de dados. Este tipo de armazenamento e interação tem 

capacidade muito inferior ao que requer a estrutura do Big Data que trabalha com enormes volumes de 

dados, de variadas origens em alta velocidade. 

As empresas podem ser beneficiadas pela tecnologia do Big Data ao criar oportunidades de 

marketing por meio da implementação de soluções que capitalizem as análises fornecidas por esta 

ferramenta. 

Os dados processados fornecem as empresas insights sobre o perfil e hábitos dos consumidores que 

podem alavancar a produtividade de áreas como marketing, operacional e gerenciamento de risco. Além 

disso, a opinião do consumidor sobre as marcas, amplamente divulgada por meio das redes sociais, também 

influencia na tomada de decisão das empresas. Mas com o volume de dados aumentando a cada dia, desafios 

tecnológicos, limitações organizacionais, e preocupações quanto a privacidade/confiança dos dados são 

algumas das restrições enfrentadas pela efetiva implementação da tecnologia do Big data. Quando estes 

obstáculos forem superados o processamento do Big Data proporcionará vantagens competitivas às 

empresas que dispuserem dessa tecnologia. 

Além de lidar com volumes extremamente grandes de dados dos mais variados tipos, as soluções de 

Big Data também precisam trabalhar com distribuição de processamento e elasticidade, isto é, suportar 

aplicações com volumes de dados que apresentam crescimento substancial diariamente. 

O Big Data trabalha com bancos de dados do tipo NoSQL que permite o armazenamento mais flexível 

dos dados que contrasta com as premissas do tipo ACID, sendo representado pela BASE: Basically Available, 

Soft State, Eventually consistency – Basicamente disponível, Estado leve, eventualmente consistente.  

Os bancos de dados do tipo NoSQL são programados para ser escaláveis, isto é, estar em constante 

expansão, trabalhar em processamento paralelo, ter distribuição global (data centers) e categorias 

orientadas para os tipos específicos de dados (documentos, imagens, áudios, entre outros). 

A IBM divulgou no final de 2012, de acordo com as suas estimativas, 90% dos dados disponíveis no 

mundo foram gerados nos dois anos anteriores. Até o final de 2015, este volume todo terá aumentado pelo 

menos duas vezes.  
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O crescimento do volume de dados não estruturados supera em 15 vezes a taxa de crescimento dos 

dados estruturados. 

Portanto, as empresas que investirem na tecnologia do Big Data terão uma ferramenta de 

organização, análise e avaliação de dados estruturados conjugados a dados não estruturados que 

possibilitará uma comunicação mais direcionada e efetiva com o seu público-alvo. A infraestrutura 

(maquinário) e a habilidade dos profissionais qualificados neste tipo de tecnologia junto a rapidez do 

processamento dos dados resultarão em vantagens competitivas para as empresas que investirem no Big 

Data. 

 

Redes sociais e como impactar os indivíduos imersos na tecnologia 

A necessidade de se expor para todo o mundo vem crescendo expressivamente nos últimos tempos, 

todos os anos surgem mais e mais redes sociais com diferentes funções e para diferentes públicos. 

Atualmente a rede social com o maior número de usuários é o Facebook que conta com 1.44 bilhão de 

usuários, rede que tem como função compartilhar fotos, vídeos, textos e promover a interação social entre 

seus membros. Outra rede social com função diferente e com um número expressivo de usuários é o Twitter, 

site fundado em 2006 nos EUA, a rede possui 288 milhões de usuários mensais, a rede limita o membro a se 

expressar por meio de mensagens rápidas e curtas de apenas 140 carácteres, recentemente o Twitter 

disponibilizou um serviço de propaganda para pequenas e médias empresas. Também temos o Instagram, 

rede de compartilhamento de fotos e vídeos, recentemente a rede ultrapassou o Twitter em número de 

usuários, em Dezembro de 2014 a mesma alcançou o número de 300 milhões de usuários ativos e 

recentemente também criou uma ferramenta para publicidade. 

A espantosa quantidade numérica que essas mídias possuem deve-se ao avanço da tecnologia e 

mudança de hábito da população. Todos os dias o mundo da tecnologia dá um imenso passo para o futuro, 

já temos smartphones, tablets, phablets, relógios inteligentes e computadores híbridos cada vez mais 

potentes, ou seja, podemos ficar 24 horas por dia conectados, podemos contar com a fantástica e tentadora 

possibilidade de não perder nada que se passa no mundo, em casa ou no que irá acontecer nos próximos 

capítulos da novela. Partindo desse principio é natural que o consumo de tecnologia aumente. Em 2015 no 

Brasil, o número de smartphones (154 milhões) ultrapassou o número de computadores (152 milhões), ao 

todo são 306 milhões de dispositivos conectados à internet, porém, devido à recente crise financeira e a alta 

do dólar o número da venda de smartphones vem decaindo. 

Outro fator que causa o aumento de usuários das redes sociais é a mudança de hábito na população, 

estamos fadados ao sedentarismo devido aos mimos que a tecnologia nos proporciona, não precisamos mais 

sair de casa para ver nossos amigos ou até mesmo trabalhar, então simplesmente não saímos de nossos 

ninhos para praticamente nada, mas como ainda precisamos de companhia nos instalamos nas redes sociais, 

onde temos a falsa e efêmera sensação de proximidade e intimidade com nossos amigos virtuais. Segundo o 

filósofo francês Gilles Lipovetsky, estamos nos tornando extremamente individualistas e narcisistas 

incompletos, ou seja, precisamos da aprovação ou “like” dos outros para nos sentirmos completos. E aí está 

o grande problema para a comunicação, as pessoas estão se fechando tanto e se tornando tão individualistas 

que está cada vez mais difícil atingi-las com propaganda ou publicidade propriamente dita, então as marcas 

estão cada vez mais focadas em criar “intimidade” com o público, conhecendo e entendendo a 

individualidade de cada indivíduo e investindo numa comunicação cada vez mais singular por meio das redes 

sociais e dispositivos móveis. 

 

A transformação do consumidor ao longo dos anos 
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Ao longo do tempo pudemos observar mudanças extremas no comportamento do consumidor. É 

inegável que o consumidor dos anos 50 é completamente diferente do de hoje. Desse modo, o mercado foi 

obrigado a se adaptar, para acompanhar esse consumidor mais exigente. 

A principal característica do consumidor dos anos 50 é a ingenuidade, onde ele não tem critérios para a 

decisão de compra e relaciona preços elevados a qualidade. O vendedor possuía muita influência em suas 

recomendações e o mercado não apresentava variedade nos produtos oferecidos.  

A partir dos anos 60 o consumidor passa a valorizar marcas e a identificar a diferença entre produtos 

similares. Isso só foi possível, pois a partir daí o mercado começa a apresentar alguma variedade em seus 

produtos e tem como finalidade satisfazer o desejo consumista do consumidor. 

Nos anos 70 o consumidor passa a fazer uma pré-avaliação do produto, procurando por produtos mais 

baratos, mas que mantenham a qualidade. É nesse período que ele já começa a desconfiar das 

recomendações do vendedor e passa a não aceitar impulsivamente tudo o que lhe é oferecido. 

O consumidor dos anos 80 já está consciente do mercado, fazendo pesquisas sobre a qualidade do 

produto, buscando descontos e procurando administrar bem seu orçamento familiar. 

O perfil do consumidor dos anos 90 passa a ser o que controla seus gastos, que conhece seus direitos, que 

procura pelo melhor custo benefício e que busca por produtos que combinam com seu perfil. Até esse 

período o fator determinante para decisão de compra do consumidor é o preço, mas a marca começa a ser 

considerada também. 

A partir dos anos 2000 o consumidor sofreu uma mudança brusca em relação ao seu perfil. Agora o 

consumidor começa a ser experiente, curioso e conselheiro. De acordo com uma pesquisa realizada pela 

empresa GFK, 78% dos consumidores consideram como fator determinante para compra a experiência prévia 

que tiveram com a marca/produto.  

A fidelidade do consumidor também passou a ser volúvel. Uma pesquisa feita pelo IPSUS MediaCT 

constatou que 52% dos consumidores gostam de experimentar novos produtos e marcas. O principal fator 

por essa grande mudança é a internet, que além de expandir a quantidade de fontes de informação, trazem-

na com maior intensidade.  

A internet possibilitou ao consumidor uma relação mais direta com a empresa, onde agora além de 

ter uma experiência com a marca, também influenciam no atendimento, desenvolvimento e melhoria do 

produto ou serviço. O consumidor passa tudo o que deseja à empresa, e caso fique insatisfeito, pode e quase 

sempre compartilha sua experiência em redes sociais. Nesse caso, o consumidor passou a ter mais poder e a 

controlar os conteúdos de comunicação compartilhados pelas empresas. 

As redes sociais, como Facebook e Twitter, possuem grande visibilidade e, por isso, através delas o 

consumidor pode tanto elevar uma marca, quanto leva-la ao fracasso.  

Ao mesmo tempo que a internet pode causar efeitos desastrosos na comunicação de uma empresa, ela 

facilita o mapeamento de nosso target por meio de testes de comportamento, fazendo assim com que 

possamos criar uma diretriz de comunicação mais assertiva. 

 

Desenvolver a Cultura e a marca para que sejam autênticos 

Nos últimos anos, a atividade empresarial anda sendo atrelada às principais causas de costumes 

socioculturais e econômicos, pois a empresa está ligada a comunidade que a cerca, logo os comportamentos 

encontrados na sociedade espelham nas atitudes tomadas pelas empresas e vice-versa, se tornando um ciclo 

vicioso. Portanto a com os avanços tecnológicos e sociais, a sociedade está mais interativa através da internet 

e encontramos um consumidor mais ativo e influente no mercado, que exige ser ouvido e atendido da 

maneira mais adequada possível.   
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Para que se obtenha um desempenho eficaz na comunicação marca-cliente, deve-se ter um sistema 

de relacionamento que priorize os valores da geração. Onde além de satisfazer as necessidades do cliente, 

busque captar e conhecer as características individuais de seus clientes em cada ponto de contato, mantendo 

uma relação valiosa de experiência com o consumidor, como também obter a mesma atenção aos 

funcionários, a rede de fornecedores e distribuição, possibilitando um compartilhamento de valores.  

Numa época de informações e escolhas excessivas, o consumidor procura um significado na marca 

escolhida e as empresas tendem a se tornar autenticas através de sua identidade, história e 

comprometimento com seus consumidores, buscando a identificação do cliente na marca através de 

promessas sinceras.  

No mercado de hoje,  a percepção dos consumidores e a experiência coletiva interagem diretamente 

com a reputação da organização e marca nas mídias sociais. Ou seja, a satisfação, benefícios e experiências 

da marca repercutem na imagem da empresa pelas mídias, sendo positiva ou negativa, o que possibilitou um 

feedback mais eficiente e uma compreensão mais abrangente da marca e, ao mesmo tempo, deve-se buscar 

destaque a marca dentre o excesso de tantas informações que a internet possibilita ao leitor. Através da 

evolução dos dispositivos de comunicação, o consumidor obteve acesso a diversos conteúdos e informações, 

onde agora pode interagir através do sistema de relacionamento exigindo as promessas que lhe oferecem.  

Os profissionais de marketing são os responsáveis pela transparência da marca como funções 

integradoras nas plataformas midiáticas, utilizando do marketing de conteúdo. Buscando uma comunicação 

genuína e excelente, escutando e participando das mídias sociais ativamente, entendendo como a marca está 

sendo discutida na sociedade e desenvolvendo uma repercussão positiva da instituição, procurando 

oportunidades de transformação ao direcionar ações e influenciando o que os consumidores pensam sobre 

a marca, para que assim elimine as diferenças entre a cultura e a realidade. 

O benefício de criar uma marca transparente é a diferenciação que ela gera no mercado competitivo, 

possibilitando o alinhamento da marca a toda empresa que gera um engajamento de relações positivo. 

Marcas bem posicionadas conseguem o valor percebido ao produto, já que a marca é um reflexo dos próprios 

valores pessoais do consumidor.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar dos comunicadores ainda não estarem completamente acostumados com essa revolução 

digital é apenas uma questão de tempo para a completa transição. Porém, além da visível “fase de testes” já 

temos cases de sucesso que conseguiram superar essa falta de maturidade e imensidão de possibilidades 

que a internet possui e nos dá.  
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BREVE HISTÓRICO SOBRE A COMUNICAÇÃO E A SUA EVOLUÇÃO 

 

Alunos: Andrezza Gaia, Gustavo Bellinello, Leonardo Rapchan e Vinicius Vieira. 

Orientador: Prof. Ms. José Estevão Favaro 

 

Resumo 

Este trabalho visa apresentar aos seus leitores quais são os elementos da comunicação, como ela se dá e 

como foi a sua evolução desde o homem das cavernas até os dias atuais. Com uma linguagem simples e com 

imagens ilustrativas, esperamos passar uma boa base dos conceitos de comunicação e como diversos traços 

dos meios de comunicação de massa da mídia contemporânea, está muitas vezes enraizado nos primeiros 

legados deixados pelo homem desde milênios antes de Cristo. 

Palavras-chave: Comunicação, mídia; evolução. 

  

INTRODUÇÃO 

 Antes de começarmos a falar sobre comunicação, precisamos entender quais são os seus elementos 

e como ela funciona, para que possamos enxergar como se deu o seu crescimento e evolução desde o tempo 

do homem das cavernas até os dias de hoje. 

 A comunicação é composta basicamente pelos seguintes elementos: o emissor, o receptor, a 

mensagem em si ou conteúdo, o canal de propagação, o meio de comunicação e por fim, a resposta ou 

feedback. Esse ciclo acontece a todo momento e em todo lugar, conosco e a nossa volta. 

 O processo de comunicação pode vir a sofrer interferências dos ruídos. Os ruídos nada mais são do 

que qualquer elemento que venha a interferir no processo de transmissão da mensagem, desde o emissor 

até a chegada ao receptor. Existem quatro tipos de ruídos e são eles: 

 

 Ruído Físico: Tem origem externa, como sons do ambiente onde a mensagem está sendo transmitida. 

Exemplos: construções, trânsito, etc. 

 Ruído Psicológico: Ruído que acontece quando um indivíduo está recebendo a mensagem e começa 

a prestar a atenção em outro assunto. 

 Ruído Fisiológico: É dado por questões fisiológicas que atrapalhe ou bloqueie a comunicação entre 

o emissor e o receptor. Exemplos: Dor de cabeça, doença, etc. Qualquer elemento físico que possa 

atrapalhar o emissor de se comunicar ou o receptor de entender a mensagem. 

 Ruído Semântico: Ocorre quando o receptor ouve uma mensagem que possui muitos termos 

técnicos ou significados diferentes. Exemplo: Uma pessoa que nunca estudou medicina e que vai ao 

médico. Os termos técnicos como o nome de um exame ou a explicação de um determinado 

diagnóstico pode deixar a mensagem muito complexa para o entendimento do paciente causando 

assim o ruído semântico. 

 

 Também devemos ressaltar que o entendimento da mensagem sempre será influenciado por dois 

fatores, primeiro pelo ambiente em que a mensagem é gerada e segundo pela compreensão de cada 

receptor. Uma mesma mensagem que for gerada por um único emissor para mais de um receptor terá 

diferentes significados ou diferentes formas de ser entendida, assim como uma mesma mensagem recebida 

por um único receptor vindo de diversos emissores, podem ser geradas de formas diferentes e com 

significados diferentes. 
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 As formas da comunicação também nos ajudam a entender os significados das mensagens que foram 

deixadas antigamente desde os tempos antes de Cristo, e mensagens geradas atualmente.  Desse modo, a 

comunicação pode ser feita das seguintes formas: 

 

 Verbal: É a comunicação feita através da fala ou através da escrita utilizando palavras, frases e/ou 

textos. 

 Não-verbal: Para este tipo de comunicação, usa-se símbolos ao invés da escrita ou a fala (sinais, 

placas, logotipos, ícones, etc.) 

 Linguagem Corporal: Movimentos gestuais e posturas de um indivíduo são características da 

linguagem corporal, que muitas vezes podem revelar um sentimento ou pensamento estando estes 

ligados fortemente ao psicológico do indivíduo.  

 Comunicação Mediada: É um processo de comunicação que envolve algum tipo de aparato técnico 

que intermedia os locutores. Exemplo: microfone, alto falante, etc. 

 

Desse modo queremos demonstrar que a comunicação é muito mais ampla e complexa do que 

imaginamos, e que, aonde vamos, para quem olhamos, o que fazemos, tudo a nossa volta é comunicação. 

O objetivo deste artigo é explicar como a nossa comunicação se fazia na época dos tempos da Idade do 

Gelo que data milênios antes do nascimento de Cristo e que muitas das suas características estão 

presentes na comunicação nos dias de hoje.  

 

A HISTÓRIA DA COMUNICAÇÃO 

 

Comunicação desde as Cavernas         

 A comunicação é uma ciência que cuida das interações entre as pessoas e também animais por meio 

do compartilhamento de informações. Derivada do latim communicare, cujo significado é participar de algo, 

partilhar ou tornar comum. 

O humano é um ser social e por isso a comunicação é essencial para que exista vida em sociedade. É 

através da comunicação que podemos repassar o conhecimento, tomar atitudes e nos desenvolver. 

Os primeiros registros de comunicação que se tem notícias 

são de desenhos em cavernas cerca de 8 mil anos antes de Cristo. 

 Nesta época, os sumérios, considerados uma das 

civilizações mais antigas do mundo, foram os primeiros a ocupar a 

Mesopotâmia, o atual Iraque, quatro séculos antes de Cristo. Os 

sumérios foram os primeiros a usar o sistema pictográfico, um 

sistema de escrita no interior das cavernas com tintas que, na 

época eram produzidas com sangue animal, argilas, musgos, 

carvão, pigmentos de pedras, terra, plantas e/ou barro originado das diferentes camadas do solo e com 

diferentes colorações. 

 Muitos destes elementos eram esmagados e dissolvidos em gordura animal e utilizavam os dedos 

para pintar. Também há casos em que utilizavam também penas e pelos para fazer as escrituras.  

O homem das cavernas que estava acostumado a utilizar gestos, posturas, gritos e grunhidos para se 

comunicar, passa em um determinado momento a relacionar objetos e o seu uso aprendendo a criar 

utensílios para caça e proteção, e ao repassar essa comunicação aos demais começou a iniciar um processo 

simples e primitivo de linguagem. Com o tempo essa comunicação foi adquirindo formas mais claras e 
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evoluídas facilitando a troca de informações não só entre os povos de uma mesma tribo, mas também entre 

diferentes tribos. 

 A escrita pictórica também era utilizada pelos 

egípcios por volta dos anos 3,1 mil antes de Cristo e que 

criaram uma escrita sagrada a qual chamavam de hierós 

glyphós. Esse tipo de escrita era além de pictórica 

também ideográfica, ou seja, utilizavam símbolos para 

representar tanto objetos materiais como ideias 

abstratas. Na pré-história essas pinturas rupestres como 

são conhecidas, retratavam o cotidiano do homem 

daquela época e as características da sociedade antiga. 

Uma das contribuições mais significativas dos sumérios está ligada ao desenvolvimento da chamada 

escrita cuneiforme por volta dos anos 2,8 mil antes de Cristo. Neste sistema é possível observar a impressão 

de caracteres sobre uma base de argila que era exposta ao sol e posteriormente endurecida sendo exposta 

ao fogo. 

Esse tipo de língua é a escrita mais antiga das que temos testemunhos e que procedem um período 

de 3 mil anos antes de Cristo. 

 

A descoberta da Tipografia 

A tipografia (arte de imprimir) foi descoberta pelo alemão Johann Gutemberg em 1445. Foi uma 

invenção que utilizava a fusão como processo para imprimir letras em metal e possibilitou multiplicar e 

baratear os custos dos escritos da época. É a partir deste momento que se deu início a comunicação social. 

Nascido na cidade de Mainz, capital do estado federal de Renânia-Palatinado, Gutemberg pensou no 

conceito básico da reutilização da tipografia para compor diferentes tipos de textos. A tipografia clássica que 

era baseada em pequenos paralelepípedos de metal com relevos de letras e símbolos, foi aperfeiçoada em 

tipos móveis de metal e projetando assim um novo tipo de prensa que era baseado nas prensas usadas para 

espremer uvas. Gutemberg também usava tintas que eram à prova de borrões e foi um processo que durou 

até meados de 1811, onde outro alemão, Friedrich Gottlob Koenig (1774-1833) construiu um sistema de 

impressão mecânico e de alta velocidade que era movido a vapor. 

A impressora inventada por König como era chamado, possuía dois rolos móveis que aplicavam tinta 

sobre a forma que iria ser impressa e possuía capacidade para imprimir 400 folhas por hora, quase o dobro 

das prensas normais da época. 

Com a vinda da Revolução Industrial no século XVIII, o curso da tipografia sofreu mudanças drásticas 

permitindo que Koenig possuísse a tecnologia necessária para inventar a nova impressora a vapor e que 

possibilitou mais tarde o surgimento da imprensa. 

 

Uma nova forma de comunicar 

A comunicação em massa começa a dar início e agora a informação poderia chegar cada vez mais 

rápido e a um número cada vez maior de pessoas. 

Baseado em um processo técnico, a imprensa evoluiu junto com as ciências aplicadas. O termo 

imprensa veio da “prensa móvel” devido ao processo de impressão inventado por Gutemberg e que 

posteriormente foi utilizado para a impressão de jornais. 

A imprensa foi de grande peso histórico em nossas vidas e na história da comunicação e se perpetua 

até a atualidade caracterizando-se por levar informações até distâncias cada vez maiores. 
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Na época do Protestantismo no século XVI, Martinho Lutero tinha um propósito, reescrever a bíblia 

de forma a expor o seu pensamento que se opunha a pregação da igreja católica e também a tradução da 

antiga bíblia do Novo Testamento, traduzindo do grego para o alemão. 

Quando Lutero divulgou a versão em alemão da nova bíblia, a imprensa teve papel fundamental para 

a sua divulgação que já possuía na época os meios de impressão a vapor. 

 

A comunicação no século XXI 

É bastante notório que a comunicação hoje está muito mais ramificada e pode ser dividida em 

diversas áreas como: a teria da informação, a comunicação interpessoal e intrapessoal, a publicidade, a 

propaganda, o marketing, as relações públicas, a análise do discurso, o jornalismo e as telecomunicações em 

geral. 

 Hoje podemos escolher por qual meio queremos nos comunicar, televisão, rádio, internet, mobile, 

cartazes, jornais, revistas, telefone, cartas, panfletos, etc. Cada vez mais a comunicação de massa cria uma 

cultura de massa e onde quer que vamos sempre há um anúncio voltados para nós, mesmo que não sejamos 

o público-alvo daquele anúncio ou propaganda. 

 A comunicação hoje tem um conceito diferente do que anos ou séculos atrás. Tudo pode comunicar, 

até mesmo um objeto inerte pode comunicar ou ter um significado. 

 Criamos um conceito que hoje é bastante utilizado pelos profissionais de comunicação que são os 

chamados Signos. Estes signos são representações de significados a todo momento e que amplia a variedade 

de significados que podemos encontrar ou conceitos dentro de um contexto que exprimem pensamentos, 

ideias e afins. 

 Cada vez mais conectada, a sociedade do século XXI tem mais acesso as informações e mais 

rapidamente, diversos significados são gerados ou decodificados de formas cada vez mais automáticas que 

nem percebemos tal quantidade. Em muitos casos quando uma publicidade está sendo fortemente sedutora 

para que venhamos a comprar aquele determinado produto ou serviço ou ruim que nos leve a ignorá-la, não 

chegamos a perceber o quanto somos atingidos pela grande quantidade de publicidade a nossa volta. 

 Para os precursores da comunicação podemos notar que com o seu surgimento ela tinha o papel 

importante de informar e compartilhar informações e deixar o legado do homem. Já hoje vemos que este 

papel se mantém, mas, além disso, a comunicação em massa tem como principal objetivo nos atrair para que 

possamos consumir cada vez mais e geramos o que hoje já é conhecido como consumo de massa. 

 

Pagamos para ver propaganda         

 Com o desenvolvimento da tecnologia houve um aumento exagerado do número de propagandas às 

quais um indivíduo é exposto, desse modo esse tipo de comunicação perdeu um pouco a sua função e tornou-

se um incomodo para muitos consumidores. 

Devido ao grande nível de informação proporcionado aos consumidores, muitas coisas acabam sendo 

ignoradas de modo que só prestamos atenção àquilo que nos é interessante. Com a evolução da tecnologia 

as empresas criaram novos métodos de chegar ao consumidor e muitas vezes esses métodos se tornaram 

um tanto quanto inconvenientes e invasivos.  

As propagandas que se tornam um meio obrigatório para que a pessoa possa ler ou assistir o que 

realmente deseja, por exemplo, se o indivíduo quer assistir um vídeo no YouTube ele é “obrigado” a ver 

alguma propaganda antes do vídeo começar, isto acaba por ser uma propaganda que gera essa rejeição pelo 

público. 

A insistência leva à desistência. Segundo uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, “52% dos 

consumidores norte-americanos maiores de 16 anos já se iscreveram para receber novidades, seguiram o 
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perfil ou ainda “curtiram” a página de uma empresa. Mas, apesar do número alto, quase sempre um terço 

desses internautas desiste de manter contato”.  

As empresas estão preocupadas demais querendo se destacar em meio a tantas propagandas que ao 

invés de buscarem uma forma criativa para alcançar seu objetivo preferem bombardear o consumidor com 

propagandas o tempo todo e dessa forma são muitas vezes ignoradas, tendo em vista que as pessoas já estão 

relativamente acostumadas com tanta publicidade a sua volta e acabam ignorando aquilo que não é 

interessante para elas ou aquilo que não chama sua atenção de uma forma inovadora. 

Além disso a insistência exagerada faz com que o consumidor deixe de comprar o produto de 

determinada empresa já que ele fica tão irritado com o excesso de propagandas daquela empresa e transfere 

sua “raiva” às lojas físicas e acaba optando pelo concorrente. 

Outro fator preocupante é em relação a esse excesso de informação e a possibilidade de fazer o 

consumidor se sentir de certa forma excluído. Por exemplo, em datas comemorativas as empresas preferem 

focar apenas no público que já faz parte de seu Target ao invés de expandir suas vendas justamente àqueles 

que não fazem parte, como o dia dos namorados, em que fica insuportável sair para qualquer lugar, entrar 

em qualquer rede social ou ainda assistir televisão para quem não faz parte do grupo de pessoas que namora.  

Não se trata de deixar de fazer propagandas para o Target, mas sim de expandir as oportunidades, 

trazer alternativas para que o consumidor não se sinta deixado de lado pela empresa ou serviço. As empresas 

as vezes acabam por não perceber que uma propaganda ou campanha, sempre acaba por atingir não só o 

seu público-alvo, mas também pessoas que podem ser potenciais consumidores futuramente. 
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 ESTRATÉGIAS DE MARKETING E AS FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO DIRECIONADAS A “CLASSE C” 
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Resumo 

Este trabalho tem com objetivo mapear as principais estratégias de marketing e as ferramentas de 

comunicação direcionadas a ‘’Classe C’’. Para ajudar na investigação utilizei as empresas brasileiras de linhas 

aéreas, Tam, Gol e Azul, cujo serviço ou produto são voltados para a classe média. A meta dessa pesquisa é 

ampliar a percepção dos hábitos de consumo da classe média, que atualmente, é informada, interessada e 

exigente. Portanto após a leitura desse projeto será possível identificar oportunidade de melhorias para o 

público ‘’Classe C’’. 

Palavras-chave: ‘’Classe C’’; Marketing; Estratégias; Comunicação; Segmentação. 

  

INTRODUÇÃO           

Esta pesquisa se propõe a investigar as estratégias Marketing e ferramentas de comunicação que têm 

sido empregadas pelas empresas brasileiras em geral e mais especificamente por três empresas Tam, Gol e 

Azul, linhas aéreas, cujos produtos e serviços são voltados para a classe média brasileira ou a comumente 

chamada “Classe C”, que vem ganhando cada vez mais a atenção de diferentes empresas dada a sua 

importância para a economia brasileira     

O que nos levou a realizar esse projeto foi a percepção de que a classe média se interessa por marcas 

e por pesquisarem preços antes de comprar exigindo também a garantia de qualidade dos produtos. 

Já se sabe que o Brasil tem esforçado se para manter a imagem de superação quanto aos índices de 

pobreza e miséria e vem apresentando propostas políticas para conter a inflação e fazer ajustes na economia, 

possibilitando a uma maior parcela da população o acesso ao consumo de massa. 

A “Classe C” é geralmente mais numerosa e percebemos seu aumento de poder de compra, pelo 

crescimento da renda e pelo maior acesso a crédito. Um instituto de pesquisa criado em 2001, conhecido 

como Data Popular, tem o objetivo específico de conhecer o consumo de baixa renda e verificou que a “Classe 

C” pode ser considerada como aquela que possui uma renda de até 10 salários mínimos e, portanto 

representa 53,9% da população brasileira e responde atualmente por 79% do consumo. 

Para o presente projeto, selecionamos três empresas que possuem grande potencial para o 

desenvolvimento de estratégias de Marketing e de Comunicação e que vem conquistando a Classe C em todo 

o território nacional.  

 

JUSTIFICATIVA            

Para que uma empresa se mantenha e garanta o sucesso dos negócios, é essencial que conheça o 

público do qual seu produto ou serviço é destinado. Com isso, é possível aperfeiçoar o produto de modo que 

atenda cada vez mais as necessidades do target. Sendo assim, é preciso estar atento ao perfil do consumidor. 

Por isso, este projeto pode fornecer subsídios para a compreensão dos hábitos de consumo da classe C 

além de ser útil para entendermos as estratégias de Marketing e as ações de Comunicação abordadas pelas 

empresas Tam, Gol e Azul.  

Este projeto se justifica então, pela relevância que possibilita a ampliação do dialogo acadêmico no que se 

refere aos conceitos da área de Publicidade Propaganda e Marketing, uma vez que a comunicação para ser eficaz 

e obter o sucesso desejado, é necessário que anteriormente se estabeleça um planejamento estratégico. 
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O processo de criar, entregar e comunicar valor requer muitas atividades de 

marketing diferentes. Para assegurar que sejam selecionadas e executadas as 

atividades corretas, é essencial que exista um planejamento estratégico. O 

planejamento estratégico exige ações em três áreas-chave. A primeira é gerenciar 

os negócios da empresa como uma carteira de investimentos. A segunda envolve a 

avaliação dos pontos fortes de cada negócio, considerando a taxa de crescimento 

do mercado e a posição competitiva da empresa nesse mercado. A terceira é 

estabelecer uma estratégia. (KOTLER e KELLER, 2013, p. 40) 

A comunicação é um fator essencial para um bom posicionamento de uma empresa. Sendo assim, a 

empresa que melhor investir em comunicação, obterá vantagem no cenário competitivo. Através dos 

recursos que esse setor explorar, será possível persuadir e estimular o público para consumir os produtos 

que são divulgados. Trata-se, portanto, do mecanismo mais eficaz para que haja uma lembrança da marca na 

mente do consumidor. 

Toda estratégia de marketing é construída de acordo com o trinômio segmentação, 

mercado-alvo e posicionamento. A empresa descobre necessidades e grupos 

diferentes no mercado, estabelece como alvo as necessidades e os grupos que é 

capaz de atender de forma superior e, então, posiciona seu produto e sua imagem 

de modo que o mercado-alvo os diferencie. Se, nesse trabalho de posicionamento, 

houver uma falha, o mercado ficará confuso. [...] Se o trabalho de posicionamento 

de uma empresa for brilhante, será fácil traçar o restante do planejamento e da 

diferenciação de marketing com base na estratégia de posicionamento. (KOTLER e 

KELLER, 2013, p. 304-305) 

O modo em que se posiciona uma marca pode ser crucial quanto ao fator de escolha do cliente, uma 

vez que isto implica no modo como se expõe os benefícios e qualidades de um produto, a fim de obter uma 

vantagem competitiva sustentável. 

Para atingir o público da classe C e posicionar as diferentes linhas de produtos em função do preço e 

do target a que eles se destinam, as empresas: Tam , Gol e Azul, utilizam um rol de ferramentas e estratégias. 

Ao investiga-las será possível verificar as estratégias de Marketing e Comunicação que utilizam para nichos 

específicos. 

Esse artigo se justifica pois a academia pode absorver os conceitos do mercado e seu cenário crítico 

aprofundando discussões sobre a prática das empresas. O inverso também se dá, pois o profissional no 

mercado de trabalho absorve constatações e análises que nascem na academia. Esse processo de mão dupla 

se propõe a uma investigação que se dá em interface: academia e mercado, a fim de ampliar a visão das áreas 

do conhecimento humano como o Marketing e a Comunicação. 

O problema de pesquisa presente neste projeto é: Como as empresas: Tam linhas aéreas, Gol e Azul 

vem colocando em prática as ferramentas de Marketing e as ações em comunicação com foco na “Classe C”? 

Possíveis técnicas de persuasão para a compra são: enfocar o preço do produto, agregando qualidade 

a ele, utilizar de paródia para remeter possíveis lembranças e influenciar na compra, destacar o humor do 

anúncio publicitário, diversificar os pontos de venda, mostrar como outras classes utilizam este produto. E 

outras diversas estratégias para aproximar o cliente à marca. Segundo João Renha (2013, p.251) ‘’Freud: a 

paródia é uma das formas de se produzir o cômico. O humor, diz ele, não nos torna ridículo ou desprezíveis, 

ele nos torna admirados’’. 

Seguindo os hábitos de consumo dessa classe social, o humor é uma forma agregadora no momento 

do planejamento criativo. O cômico aproxima o cliente do produto, traz lembranças positivas e ainda gera 

sensação de alegria.  
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A Tam linhas aéreas é um exemplo de empresa com este target , eles investem em peças publicitárias 

com o enfoque no preço e em promoções, porém sempre enfatizando que a empresa irá levar o consumidor 

a onde quiser. Esta pode ser outra forma de conquistar o cliente.  

A empresa Gol linhas aéreas, tem como um de seus públicos alvos a classe média brasileira, que 

corresponde a 47% da clientela da companhia, segundo André Matos, gerente comercial da Gol. Uma de suas 

estratégias é comercializar passagens em centro populares ou em lojas de varejo, locais onde se concentra 

boa parte deste grupo. Um exemplo disso é a venda de bilhetes na Central do Brasil, em menos de um mês 

o quiosque registrou uma média de cem bilhetes vendidos todos os dias.  

A ultima empresa citada foi a Azul linhas aéreas, está companhia aposta em múltiplos canais de 

venda, como internet, supermercados, parceria com terceiros com a rede Magazine Luiza, lojas próprias 

instaladas em shoppings e etc. Está estratégia é outra forma de aproximar os consumidores, facilitando o 

acesso ao produto. Outra técnica é utilizar nas propagandas, vinculadas para a classe C, um vocabulário 

simples e direto, atraindo o consumidor à sua marca.  

 

OBJETIVOS                    

 Podemos identificar como os objetivos gerais a investigação das estratégias de Marketing que as 

empresas: Tam, Gol e Azul, vem utilizando para atingir a classe C, quanto se observa a penetração e o 

desenvolvimento do mercado junto com o desenvolvimento do produto e a sua  diversificação.  

            Os objetivos específicos por sua vez interessam-nos de maneira segmentada a investigar as ações de 

comunicação e as técnicas de persuasão e criação publicitária, utilizadas pelas empresas: Tam, Gol e a Azul que vem 

garantindo o posicionamento estratégico no cenário atual. 

 

MÉTODOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Num primeiro momento, levantar os dados secundários para se conhecer o cenário das empresas e ações 

Marketing e Comunicação que vem sendo adotadas para o publico da Classe C. Isto significa conhecer o 

microamiente das empresas.         Os 

pressupostos teóricos de Kotler (2013) serão úteis para o desenvolvimento das abordagens que dizem respeito ao 

marketing e suas estratégias de ação no mercado propriamente dito. Neri (2012) e Bartelt (2013) reforçarão os 

conhecimentos acerca do comportamento do consumidor da classe C e poderão dar subsídios para a pesquisa 

de campo.  

A próxima etapa do projeto consiste em analisar as estratégias disponíveis para este grupo social das 

empresas citadas no projeto. Contudo essa análise também levará em consideração os possíveis problemas 

que envolvem essa estratégia. A finalidade é descobrir maiores tendências através da analise. 

            Posteriormente, pretende-se levantar dados do macroambiente e realizar uma pesquisa de campo com o 

público alvo a fim de verificar a percepção destes sobre o consumo de viagens aéreas. Serão entrevistadas 100 

pessoas no total. Os entrevistados devem pertencer a Classe C, necessariamente e ser consumidores dos produtos 

da Tam, Gol ou Azul. O instrumento utilizado será questionário estruturado com questões fechadas e a  pesquisa 

que pretendemos fazer será quantitativa. Após a coleta e a tabulação dos dados será feita uma análise do 

conjunto que por fim concretizarão um relatório com os aspectos do marketing para a Classe C, enfatizando 

seu benefício à empresa, e aos consumidores, com a finalidade de desvendar novas estratégias para a 

determinada classe social. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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           Conseguimos identificar nessa pesquisa formas de atingir o público ‘’Classe C’’ por meio de estratégias de 

marketing e comunicação. Com os exemplos das três linhas aéreas, foi possível mapear estratégias que eles já 

utilizam e que gera resultados positivos e identificar oportunidades de melhorias. 

             A maioria das pessoas da ‘’Classe C’’ são interessadas, atualizadas e exigentes. Apesar das características 

pessoais serem diferentes, a maioria busca um produto de qualidade com preço baixo. Portanto devemos conhecer 

esse publico para ofertar da forma correta e assim obter bons resultados. 
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COMO A PLURALIDADE DE MÍDIAS INTERFERE NA COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA 

 

Alunos: Bárbara Ramos; Daniel José Ramos; Leonardo Viriato; Matheus Escobar Bellini; Maurício Campos 

Scorza 

Orientador: Prof. Ms. José Estevão Favaro 

 

Resumo 

Anunciantes muitas vezes se encontram perdidos ao tentar encontrar o veículo certo para transmitir a 

mensagem ao seu público alvo. Com tantos meios de comunicação em ascensão e a tecnologia da informação 

cada vez mais acessível, as opções para se anunciar um produto aumentaram, mas será que os meios digitais 

chegaram a substituir mídias físicas? Essa pergunta não se limita só ao mundo da comunicação e informação, 

mas também ao mundo da música, produtos infantis, mercado industrial, saúde, educação e tudo o que se 

utiliza de um acesso à internet como ferramenta de apoio. Portanto é muito importante se atualizar e 

entender a lógica do “mix de meios” e as possíveis utilizações das plataformas de comunicação. 

Palavras-chave: Mix de meios; Mídia; Atualidade; Consumo; Tecnologia; Digital. 

  

Vivemos num mundo em que os meios de comunicação se desenvolvem com extrema velocidade e 

dinamismo; criando, nesse processo constante, inúmeros novos modos de veicular as mensagens. As mídias 

se desenvolvem exponencialmente com a tecnologia digital. Devido a esse fato, os jovens profissionais da 

área acabam focando excessivamente o seu planejamento de mídia em cima destas superfícies, o que nem 

sempre é a melhor decisão a ser tomada. 

Nizan Guanaes, publicitário e presidente do grupo ABC, afirma em sua coluna na Folha de São Paulo: 

“Para você, jovem mídia atuando a partir de São Paulo ou outra grande metrópole brasileira, pode parecer 

que tudo é digital. Não é.”. Ele também explica que a culpa não é inteiramente do jovem profissional, já que 

o mesmo cresceu e se desenvolveu em uma sociedade na qual o uso de dispositivos mobiles cresceu muito 

nos últimos cinco anos.  

Segundo pesquisas do Ibope e da Teleco, os dados apontam um aumento de 37% na posse dos 

smartphones em jovens de 18 a 34 anos, de 2009 até 2014, enquanto o acesso à rede de banda larga móvel 

também cresce assustadoramente: são 88,2 acessos a cada 100 habitantes (enquanto a média mundial é de 

apenas 46, e nos países desenvolvidos é de 86,7) e, em Abril/15, houveram mais de 190 milhões de acessos 

em banda larga móvel no Brasil - 49% a mais que em Abril/14. 

 Um caso interessante de como a mudança na utilização dessas mídias podem afetar a receita de um 

setor inteiro, é o fato de que, nesse último ano, as pessoas têm trocado as ligações por voz pelas mensagens 

instantâneas, principalmente pelo aplicativo What’s App, o que acarretou em uma queda na receita média 

mensal das operadoras nos planos de voz em 14,7% (comparando o primeiro trimestre de 2015 com o de 

2014); já a receita média mensal dos planos de dados móveis teve um crescimento de 20%. É evidente que 

essa mudança de hábitos e crescimento mobile fizeram com que as operadoras repensassem as suas 

estratégias de comunicação, como, por exemplo: oferecer melhores e maiores planos de dados e menores 

planos de voz ou minutos. Isso mostra a força que os dispositivos mobiles possuem e a velocidade em que 

eles podem afetar um setor. 

 Um estudo conduzido aqui na América Latina pelo gerente da IPSOS, Daniel Finder, e pelo gerente 

de pesquisa da Google, Gonzalo Barbieri, revelou outros fatos interessantes sobre os hábitos dos usuários de 

smartphones: 68% dos argentinos, 74% dos mexicanos e 73% dos brasileiros não conseguem sair de casa sem 

o celular; hoje as pessoas passam o mesmo tempo olhando uma tela de celular do que olhando para uma de 

T.V (3,3 horas/por dia); o celular é a tela mais utilizada na dinâmica multitarefa, ou seja, o consumidor acaba 
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acessando duas telas diferentes ao mesmo tempo: enquanto assiste T.V ele pode utilizar o celular, enquanto 

realiza uma pesquisa no Laptop ele pode usar um tablet para outra ação, por exemplo; e por último, mas não 

menos importante, 47% das compras feitas pelo celular são realizadas fora de casa. 

 A dinâmica multitarefa entre telas e veículos permite que uma mensagem seja veiculada por um 

meio, mas tenha a sua ação finalizada por outro; por exemplo: o consumidor vê o anúncio na T.V, se interessa 

pelo produto, e, sem sair do lugar, acessa pelo celular o site do anunciante e já efetua a compra; ou ele está 

lendo um anúncio de serviço no jornal pelo celular e, assim que chega em casa, liga o notebook e pesquisa 

mais sobre o serviço oferecido, possivelmente o levando à compra. 

 Isso quer dizer que a plataforma mobile é sempre a melhor opção para veicular qualquer mensagem? 

Não. É necessário utilizar diversos meios e analisar qual deles penetra com maior eficiência em seu público-

alvo. Por incrível que pareça, mesmo sem monopolizar a nossa atenção da mesma maneira que num passado 

não tão distante, o dispositivo com maior penetração ainda é a T.V, com 97%.  

 Tudo mostra que o uso de dispositivos mobile e internet móvel só tem crescido, mas, apesar disso, 

alguns dados acabam nos cegando e não nos permitem ter uma visão holística do contexto e do cénario 

necessário para ter o melhor resultado possível. O meio digital realmente é uma ferramenta poderosa, mas 

sozinha pode não ser tanto assim. Por isso, é preciso analisar muito bem a mensagem, o meio e o receptor 

para poder alcançar o máximo do efeito desejado. 

 Apesar do meio digital estar crescendo cada vez mais e fazendo parte do cotidiano de todos, hoje a 

T.V alcança números maiores de audiência do que há uma década. Seja paga ou aberta, ou com o uso de 

outros dispositivos como DVDs, vídeo games e acessando à internet, o consumo total do meio cresceu em 

média 57 minutos por dia. O sinal aberto manteve a audiência durante esse tempo, enquanto a T.V paga teve 

um crescimento gradual.  

É importante conhecer o público que mais dedica o seu tempo à T.V, que continua líder de audiência 

no Brasil: crianças e adolescentes ficam, em média, 4 horas por dia assistindo ao sinal aberto e 3h25 ao sinal 

pago; os adultos ficam 4h30 assistindo T.V aberta e 3h07 assistindo a paga; já nos idosos o crescimento de 

audiência no sinal aberto é grande, ficam 5h32 em frente à T.V aberta, e somente 2h40 na T.V paga. Entre 

8% dos internautas usuários de notebook assistem à tv online. 

Enquanto o meio digital cresce rapidamente e a televisão continua sendo a que mais possui 

penetração e audiência, o que houve com os jornais e as revistas? “Há uma discussão acontecendo agora 

sobre a eficácia de jornais e revistas, mesmo em seus modelos tradicionais, e talvez eles sejam mais eficazes 

do que as pessoas estão supondo”. Responde Martin Sorrell, fundador e presidente do grupo WPP. A mídia 

impressa tradicional continua sendo uma das mais engajadoras, e os leitores tendem a reter e acreditar mais 

na informação veiculada em jornais e revistas do que no conteúdo móvel ou on-line, o que traz credibilidade 

também às propagandas vinculadas a estes meios. 

Graças às tecnologias, o acesso à comunicação entre as diferentes plataformas fica cada vez mais 

fácil, o consumo de revistas e jornais mostra crescimento nos dispositivos móveis como tablets e celulares – 

34% dos internautas que responderam à uma pesquisa do Ibope afirmam usar o tablet para ler o jornal on-

line. O jornal continua sendo a fonte mais confiável de informação, com 58% de confiança nas notícias, abaixo 

seguem: a T.V, com 54%; o rádio, com 52%; as revistas, com 44%; os sites com 30%; as redes sociais, com 

26%; e, por último, os blogs, com 25%.  

Os fatos e dados apresentados nos fazem concluir que apesar do crescente índice de penetração dos 

dispositivos mobile, aproveitar-se do mix de meios continua sendo o melhor caminho para a veiculação de 

mensagens ao consumidor. O importante na hora de traçar a estratégia de mídia é que os profissionais de 

marketing e comunicação entendam o caminho que o consumidor trilha até o momento da compra. 

Estratégias bem direcionadas, novas ferramentas e campanhas mais completas que tirem maior proveito das 
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multitelas podem atingir públicos mais específicos e aumentar a penetração da campanha, tornando-a ainda 

mais eficaz. Por este motivo, o melhor a se fazer, de acordo com as palavras de Nizan Guanaes, é:” ficar com 

os olhos bem abertos a tudo.”    .     .          . 

 

Referências: 
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Argentina) e GONZALO BARBIERI MUELAS (Google Research Manager,América Latina)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 V FÓRUM DE PESQUISA 
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 

 

ISSN: 2237-4183 
2016 

299 

UMA VIAGEM DE TRÓLEBUS 

 

Alunos: Anne Caroline Gonçalves, Bruno de Souza Leão, Cibele Mendes, Rebeca Bergue e Victor Reche  

Orientador: Paulo Ranieri 

 

Resumo 

O intuito de “Uma viagem de trólebus” foi criar uma narrativa hipertextual, ou seja, criar conexões entre 

textos, vídeos e fotos - neste caso, cada conteúdo complementa um ao outro – essa união, chamamos de 

produto hipermídia.  A pauta explorada foi a rotina de motoristas dos ônibus elétricos, os trólebus, que 

funcionam no Centro de São Paulo. 

Palavras-chave: Hipertexto; hipermídia; interatividade digital; narrativa; trólebus  

 

A página “Uma viagem de trólebus” é uma narrativa hipertextual, hipermidiática, interativa, já que o 

leitor (e usuário) pode escolher qual parte da história ler. Cada módulo é composto por um motorista de 

ônibus e sua rotina de trabalho. 

Desenvolvida em HTML e CSS, o site comporta graficamente três veículos, que representam os 

motoristas e suas histórias, respectivamente. Ao clicar, abre-se uma ficha do motorista, acompanhada de 

vídeos e textos.  
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OS PROBLEMAS ATUAIS DA MÍDIA: A LEI CIDADE LIMPA E COMO ELA AFETOU O TRABALHO DO MÍDIA NA 

CIDADE DE SÃO PAULO 

 

Alunos: Bruno Guimarães Lopes, Guilherme Oliveira. 

Orientador: Prof. Ms. José Estevão Favaro 

 

Resumo 

Nosso trabalho irá abordar um dos temas mais polêmicos da gestão do ex-prefeito de São Paulo, Gilberto 

Kassab, a lei cidade limpa, que foi aprovada no dia 26 de dezembro de 2006 e entrou em vigor no dia 1 de 

janeiro de 2007. A lei já sofreu várias alterações desde o seu texto original aprovado em 2006 e hoje é um 

pouco mais liberal do que nos primeiros anos da lei, mas ainda é bastante criticada por quem trabalha na área 

de comunicação, principalmente no meio publicitário. Vamos expor um pouco mais sobre essa lei e dar 

algumas ideias de como ela poderia ser modificada. 

Palavras-chave: Lei Cidade Limpa; mídia exterior; mídia. 

 

INTRODUÇÃO 

Após o ano de 2007, a mídia sofreu muito na cidade de São Paulo, após a aprovação de uma lei muito 

polemica, o espaço que o mídia tinha para anunciar diminui drasticamente, perdeu-se outdoors, empenas, 

cartazes, placas, entre outros espaços, falando de forma resumida, a vida do mídia, que já não era fácil, ficou 

pior ainda após a aprovação dessa lei. 

A Lei Cidade Limpa é um decreto que ordena a paisagem do município de São Paulo e que está em 

vigor desde 1 de janeiro de 2007. Foi criada através de uma Lei publicada no Diário Oficial da Cidade em 26 

de dezembro de 2006 (Lei Municipal nº. 14.223/06) e proíbe a propaganda em outdoors na cidade e regula 

o tamanho de letreiros e placas de estabelecimentos comerciais, entre outras providências. 

A legislação foi elaborada pela arquiteta e urbanista Regina Monteiro que estava a frente da Diretoria 

de Meio Ambiente e Paisagem Urbana da Emurb. A lei proíbe em seu artigo 18 toda e qualquer forma de 

publicidade exterior: "Fica proibida, no âmbito do Município de São Paulo, a colocação de anúncio publicitário 

nos imóveis públicos e privados, edificados ou não”. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Os anunciantes têm a opção, entretanto, de utilizar como alternativas, itens do mobiliário público 

urbano, tais como abrigos de ônibus, relógios públicos e placas de rua. Quanto aos letreiros, a lei tornou 

obrigatório que fossem proporcionais ao tamanho das fachadas. Em imóveis pequenos (menos de 10 m de 

fachada), o limite é de 1,5 m²; nos médios (fachadas com entre 10 m e 100 m), o limite é de 4 m²; e nos 

grandes (com fachadas de 100 m ou mais), o letreiro não pode ser maior que 10 m², mas neste último caso 

dos grandes poderá ser colocado até 2 letreiros respeitando os tamanhos de cada um, e que eles estejam 

numa distância de pelo menos 40m entre si. (Realizando este tipo de anúncio, não será permitido colocar a 

faixa ou letreiro em nenhum outro lugar. Somente um anúncio é permitido). 

O grande ponto polêmico dessa lei foi que quando ela foi aprovada, seu nível de rigidez era muito 

mais alto do que é nos dias de hoje, era praticamente proibido colocar propagandas, placas, banners, 

cartazes, toldos, entre outros anúncios, em qualquer parte da cidade, sendo que quem descumprisse essa 

lei, seria multado, isso complicou muito a vida de quem trabalhava com mídia na época. 

Nenhuma grande metrópole proibiu completamente anúncios exteriores, como em São Paulo. Em 

geral, eles são tolerados em áreas específicas, quase sempre longe dos centros históricos. Nova York e 

Tóquio, por exemplo, convivem bem com painéis eletrônicos de alta definição. "Se for organizada, 
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disciplinada e fiscalizada, não há motivos para proibir completamente a publicidade na cidade", afirma o 

publicitário Luís Cláudio Marchesi. Ela pode até atrair mais dinheiro para os cofres públicos. Anúncios em 

ônibus, por exemplo, poderiam custear o passe livre para estudantes. 

Segundo estimativas, 20 mil empregos foram encerrados em São Paulo com a restrição. Cerca de 100 

empresas fecharam - não só agências de publicidade, mas serralherias, gráficas e marcenarias. Os pequenos 

comércios foram os mais impactados, porque não têm verba para recorrer à publicidade em outras mídias. 

Ela não só prejudica a indústria publicitária como também afeta as próprias empresas, que perdem dinheiro, 

porque não conseguem alcançar os clientes. Além disso, a fim de cumprir a norma, a prefeitura de São Paulo 

apagou mural de grafiteiros renomados, como OSGEMEOS. 

Após algum tempo e muitas discussões, a lei foi alterada e acabou ficando mais maleável, os 

outdoors, empenas em prédios e grandes anúncios ainda continuam proibidos, mas como já tido acima, 

outros tipos de anuncio foram aceitos, como em abrigos de ônibus, nos relógios digitais da cidade, dentro 

dos vagões de trens e metrôs e placas de estabelecimentos, desde que respeitando os limites de tamanho 

imposto pela lei. 

Muitas pessoas criticaram a lei quando ela foi criada, chegando a falar que essa lei foi aprovada 

apenas para autopromoção do ex-prefeito Gilberto kassab, é o que fala Victor Aquino, Professor da Escola de 

Comunicações e Artes (ECA/USP), que estuda as formas eficientes de se fazer publicidade após a lei, “Foi uma 

medida de autopromoção do prefeito”, afirma Aquino. Na época, o prefeito Gilberto Kassab ganhou muita 

visibilidade pela aprovação e aplicação rígida da lei, mas Aquino levanta que em uma cidade como São Paulo, 

remover as placas não significa necessariamente deixar as ruas mais bonitas. “Você tira a placa e o que fica 

exposto é uma parede sem reboque, danificada, que é ainda pior”, afirma. 

O professor afirma ainda que a lei acabou sendo transformada em uma guerra entre arquitetos e 

publicitários. Enquanto os últimos eram vistos como os maiores vilões da poluição visual na cidade, os 

primeiros tentariam preservá-la. “Se alguém encomenda uma roupa específica com uma costureira, ela vai 

fazer, sendo bonita ou não. Com publicidade é a mesma coisa, é o cliente quem escolhe”, afirma. 

Quem concorda com a lei diz que "Se for organizada, disciplinada e fiscalizada, não há motivos para 

proibir completamente a publicidade na cidade", afirma o publicitário Luís Cláudio Marchesi. Ela pode até 

atrair mais dinheiro para os cofres públicos. Anúncios em ônibus, por exemplo, poderiam custear o passe 

livre para estudantes. 

Um dos pontos positivos da lei cidade limpa foi que graças a ele a quantidade de santinhos 

distribuídos na rua diminuiu drasticamente em época de eleições, o que refletiu diretamente nas limpezas 

de ruas e passeios públicos. 

Após 8 anos de sua vigência, o que se percebe dessa lei é que ela começou de forma muito rígida e 

foi ficando mais maleável com o tempo, pois foi visto que não seria viável continuar como antes já que muitas 

pessoas estavam sendo afetadas de formas drásticas.  

Na minha visão de futuro publicitário, a lei ainda continua um pouco rígida, pois poderia ser permitido 

o adesivamento de trens e metrôs, mesmo os que são de superfície, poderia ser permitido a instalação de 

outdoors em pontos específicos da cidade e que não atrapalhassem a visão da população nem estragasse a 

vista da cidade, como por exemplo nas marginais pinheiros e tiete e que esse outdoors respeitassem uma 

distância de pelo menos 5 km entre um e outro, poderia ser permitido a utilização de empenas em 

determinados prédios da cidade e o adesivamento de vidros trazeiros de taxis e ônibus. 

Após a cidade de são Paulo, outras grandes cidades também começaram a implantar leis parecidas 

com a cidade limpa, entre essas cidades estão: Rio de janeiro, Ribeirão Preto, Londrina, Florianópolis, entre 

outras cidades. 
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            A visão do mídia é praticamente mesma de quem discorda da lei. A mídia acabou perdendo muito 

espaço após a aprovação da lei cidade limpa, então uma cidade aonde a propaganda fosse organizada, 

disciplinada e fiscalizada, não haveria motivos para criar leis como essa e todos sairiam ganhando. 

 

CONCLUSÃO 

A lei cidade limpa veio, provavelmente para promover um político em baixa e causou muita polemica 

em seu inicio, foi ajustada e acabou sendo menos rígida, tentando balancear para os dois lados, prefeitura e 

anunciantes. Ainda poderia ter algumas modificações, como dito nesse artigo, mas perto do que era antes já 

melhorou. Nos dias de hoje a própria população já se acostumou com essa lei e provavelmente deve gostar 

dela, as maiores discussões sobre esse tema foram feitas nos anos seguintes a aprovação da lei, mas mesmo 

após oito anos ainda é bom se debater sobre esse tema, poderia ainda ser visto como o mídia e outras 

pessoas que trabalham com comunicação se sentem nos dias atuais com essa lei. 
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Resumo  

Atualmente, novas tecnologias são inventadas todo os dias e, com elas, novos formatos de mídia podem ser 

acessados. Estas evoluções modificam o estilo de consumo dos meios. Pensando nisto, os profissionais de 

mídia têm como desafio não mais encontrar o melhor canal apenas, mas fazer com que sua campanha seja 

engajada pelo consumidor. Portanto, é preciso se reinventar das melhores formas e acompanhar a evolução 

dos meios de comunicação. Com base nisto, pode-se elencar três palavras que descrevem o planejamento 

de mídia, como se fosse um 'mise en place' de todo profissional de mídia: Aferição, qualificação e eficiência. 

Diante desse contexto, soluções integradas, que acompanham as rápidas transformações tecnológicas, 

midiáticas e de perfis dos consumidores são essenciais para os mídias entenderem seus atuais desafios e, se 

prepararem para as muitas mudanças que ainda estão por vir. 

Palavras-chave: Mídia; Tecnologia; Eficiência; Aferição; Qualificação 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Impacto das Novas Mídias 

O surgimento das tecnologias digitais permitiu o desenvolvimento de meios de contato inéditos entre 

empresas e consumidores, as chamadas novas mídias. O modo tradicional de anunciar se vê fragilizado com 

a popularização de aparelhos que transferem aos consumidores o poder de regular sua exposição à 

publicidade. Nesse novo ambiente, mídias tradicionais e novas mídias competem pela preferência de 

consumidores e pela verba dos anunciantes. Apesar da necessidade dos anunciantes de aferir e rentabilizar 

campanhas publicitárias, verificou-se que o investimento em veículos tradicionais vem crescendo, enquanto 

a audiência entregue diminui.  

A audiência, que era antes utilizada para avaliar o alcance de um veículo, perde credibilidade 

perante os anunciantes. Assim, o valor de uma agência de publicidade depende da composição de estratégias 

inovadoras que substituem métodos invasivos de comunicação por modelos mais interativos, que 

conquistam e estimulam os espectadores a deixar anunciantes entrarem em suas vidas. 

No Brasil, a realidade é outra. O modelo de negócios baseado em audiência se mantém forte no 

país, sustentado em grande parte por agências de publicidade alheias às novas mídias e tecnologias que 

consideram essas mudanças como algo dentro do comum. Percebe-se também que alguns profissionais das 

agências mostram desinteresse em aumentar o uso de novas mídias; o que poderia ser consequência do 

sistema de remuneração baseado num comissionamento de 20% sobre o investido pelo anunciante em mídia. 

Considerando os altos custos de inserção das mídias tradicionais, há um estímulo para a recomendação 

desses canais em detrimento das novas mídias. 

As agências percebem as novas mídias como fontes de riscos e não de oportunidades. Enquanto a 

audiência das mídias de massa cai, observa-se a manutenção ou mesmo o crescimento das receitas 

publicitárias de muitos veículos tradicionais, como as redes de TV aberta, que continua sendo, de longe, a 

mídia de massa mais utilizada pelos anunciantes. Apesar dos crescentes investimentos publicitários, a TV 

aberta também enfrenta desafios: os índices de audiência têm estado cada vez piores. Há, portanto, um 
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ambiente de negócios em rápida mudança, em que as técnicas tradicionais de marketing são cada vez menos 

eficientes. 

Para alcançar a atenção dos consumidores e superar os desafios impostos pela proliferação de mídias 

e fragmentação da audiência, surgem novas tendências em publicidade. Os anunciantes devem oferecer mais 

interatividade em anúncios, disponibilizando maior customização. 

 

 A Comunicação Integrada em Relação às Mídias 

A comunicação integrada de marketing reflete uma adaptação por parte dos anunciantes a um 

ambiente em transformação, principalmente em relação aos consumidores, à tecnologia e ao 

comportamento do consumo de mídia. 

Durante anos, era considerado fácil atingir os consumidores, uma vez que os anunciantes veiculavam 

seus anúncios em meios de comunicação de massa, como o rádio, jornais, televisão e revistas. As empresas 

de mídia costumavam oferecer e desenvolver conteúdos caros, mas que por sua alta qualidade prometiam 

atrair grandes públicos. Os anunciantes pagavam grandes valores à redes e emissoras para ter acesso ao 

cobiçado público de massa, que então receberia as mensagens de propaganda, estimulando-o a comprar 

produtos e serviços dos anunciantes. 

Contudo, ao longo da última década houve mudanças importantes no cenário de mídia, que afetam 

os meios de comunicação de massa tradicionais (impressos, principalmente) e o modelo econômico que os 

mantinha. Houve um desenvolvimento do micromarketing porque o público de massa concentrado nas 

emissoras de televisão aberta se fragmenta cada dia mais, em maior intensidade: Os telespectadores estão 

migrando das redes televisivas abertas para programas mais segmentados das redes a cabo e outras formas 

de entretenimento como Netflix, On Demand, Popcorn Time, internet e videogames.  

A Internet atinge de maneira acelerada sua maioridade como uma das mais importantes mídias de 

propaganda, já que possui versões online de praticamente todos os jornais, revistas e dispõe de aplicativos 

de redes de televisão. A web oferece aos anunciantes a possibilidade de segmentar seu conteúdo de acordo 

com inúmeros dados obtidos, em diversas dimensões. É possível veicular anúncios em sites que mais se 

relacionam com os interesses do consumidor, ou inseri-los em mecanismos de busca, como o Google, Yahoo 

e Bing, que são visualizados quando pessoas procuram informações sobre determinado assunto, produto ou 

serviço. Um exemplo disso é o Google, que possui um programa com segmentação por palavra-chave, 

chamado AdWords. Os banners simples e os anúncios pop-up começam a dar lugar à anúncios com formatos 

mais refinados, criativos e chamativos, como a “busca-paga”, que é a forma de publicidade online que mais 

cresce. As redes sociais, como o Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube, tornaram possível a troca de 

conteúdo, opiniões, ideias, experiências e a construção da imagem de uma empresa ou marca. 

Além do fato das mídias terem se proliferado, os anunciantes enfrentam outro problema: os 

consumidores se tornaram menos receptivos à publicidade tradicional. A maior parte dos consumidores 

cansou de ser bombardeado por mensagens de venda e perdeu o interesse pela propaganda e outras formas 

de comunicação. Isso se deve ao fato de que muitos consumidores são da geração Y (nascidos entre 1979 e 

1994) e são céticos em relação à publicidade, já que cresceram num mundo saturado de mídias e com maior 

consciência de marca do que as gerações anteriores. Esse público reage à propaganda de maneira mais crítica 

e prefere encontrar mensagens de marketing em diferentes fontes. 

Cada vez mais os anunciantes reconhecem que para romper o ceticismo, a crítica, e falta de interesse 

da geração Y, é necessário transmitir mensagens de maneira inovadora e em diferentes meios. 

 

 Problemas Atuais do Planejamento de Mídia 
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Apesar de o planejamento de mídia ter se tornado muito importante dentre as operações das 

agências de publicidade, ele não vem sendo tão eficientemente executado quanto se poderia supor. O 

planejador se defronta com muitos tipos  d problemas que dificultam muito uma tomada de decisões 

objetiva. 

 

Proliferação de Mídias 

Um problema com o qual o planejador de hoje se depara é a proliferação  de mídias, ou seja, o 

número de tipos de mídia está crescendo rapidamente aumentando o número de opções. Por outro lado, 

esse fato torna mais fácil para o planejador  encontrar o meio perfeito para a veiculação de um anúncio, já 

que os novos tipos de mídia são altamente especializados, tendo sido criados para satisfazer os interesses de 

um pequeno e seleto grupo de pessoas. 

Por outro lado, o planejador enfrente dois grandes problemas sob essa perspectiva. O primeiro 

problema, mencionado anteriormente, é que muitos desses tipos de mídias não tem o seu público 

dimensionado. Assim, o planejador tem que ter em mente uma noção de quantos clientes potenciais ele 

conseguirá atingir com a utilização de determinado tipo de mídia. Para isso, o planejador precisa usar toda 

informação disponível para fazer um cálculo aproximado da abrangência do público, para saber onde apostar. 

Por isso que muitas vezes os planejadores preferem recorrer à mídia tradicional, pois a mesma costuma ter 

sua audiência constantemente medida por uma empresa terceirizada de pesquisa, que acabam promovendo 

provas mais concretas. 

O segundo problema se refere ao crescimento do número de diferentes tipos de mídia, gerando 

congestionamentos na publicidade. Isso devido a quantidade de publicidade em diferentes tipos de mídia, 

fazendo com que o impacto das mesmas sejam prejudicados. Muitos planejadores tem a percepção de que 

o tamanho do público em qualquer mídia é menos importante do que o número de pessoas que veem o 

anúncio. Eles tem a tendência  de achar que a mídia não-convencional oferece ao anunciante uma melhor 

oportunidade de ter o anuncio visto do que a mídia tradicional, porque a mídia não-convencional tende a 

não conter tantos anúncios concorrentes. 

Em tempos de crise econômica, a diminuição dos tipos de mídia é evidente, já que muitas vão à 

falência por não conseguir manter-se lucrativas com seu tipo de publicidade. Diferente de outros períodos 

em o número de tipos de mídia tende acrescer mais rapidamente. 

 

Causas da Proliferação 

O mundo está cada vez menor, devido a globalização que tem tomado proporções gigantescas. E com 

essa globalização acelerada, são criadas cada vez mais meios de comunicação, e a cada meio de comunicação 

novo, é uma nova mídia que surge. Além disso tudo que é lançado em lugar do mundo rapidamente chega á 

todo o planeta, e isso acaba facilitando a entrada de novas mídias no mercado. 

Hoje em dia já existem dezenas ou centenas de redes sociais de diversos tipos e finalidade, redes 

sociais essas que tem se tornado os  principais meios de estudo do consumidor e de comunicação. É possível 

observar diversos tipos de empresas que focam sua comunicação em meios digitais, fazendo assim que esse 

mercado cresça e se torne cada vez mais forte. Porém na internet é muito fácil a criação de novos portais, 

novas plataformas e assim surgem novos meios de se comunicar com o público. 

Hoje o mercado está cada vez mais competitivo empresas disputando consumidores, e buscando 

sempre algo que as diferencie do mercado. A comunicação é uma das principais armas utilizadas pelas 

empresas para se diferenciar do mercado, e tem virado princípios básicos para as empresas, logo com cada 

vez mais empresas o mercado da comunicação aumenta. 
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Com o mercado da comunicação crescendo cada vez mais, aumenta a competitividade das empresas e 

vontade da busca por algo que seja inovador na comunicação, a partir daí surgem também novos  meios de 

comunicação. 

Inovação e criatividade são palavras que cada vez mais estão presentes no mercado publicitário 

hoje em dia, e isso também afeta área de mídia das agências, por isso a busca por inovações nos meios de se 

comunicar está cada vez maior, fazendo até surgir novas formas de mídia. 

 

Mídias Não-Convencionais          

 Já que o assunto é criatividade no uso de recursos de mídia, as não-convencionais se destacam, como 

mencionado anteriormente, elas oferecem ao anunciante uma melhor oportunidade de ter o anuncio visto 

do que as mídias tradicionais, gerando um maior impacto para a marca. 

Em 2012, no Dia Mundial da Alimentação, a DM9SUL criou para a Ecobenefícios uma ação para 

reforçar a conscientização sobre o desperdício de alimentos no Brasil, tendo como objetivo alertar a 

população sobre o descarte exagerado de comida. A ação consistia em um prato com tamanho 20% menor 

do que o normal, mesma porcentagem de comida desperdiçada diariamente no Brasil. A ideia foi colocada 

em prática em restaurantes e refeitórios, tomando o lugar do prato de modelo tradicional. 

Em 2014,  a rede de academias Bodytech junto com a agência Loducca, lançaram uma campanha 

para a economia de água, chamada de #CadaGotaConta, para sensibilizar as pessoas sobre umas das maiores 

secas da historia de São Paulo. A ação surpreende as pessoas no momento em que as mesmas mais 

desperdiçam água: no banho. Ação contou com a própria água pra ser sua mídia, onde graças a um spray 

especial aplicado no piso dos boxes da academia, uma frase lembrando o problema das represas fica visível 

apenas no momento em que os chuveiros são abertos e as gotas d’água entram em contato com o spray.  

 

 
(Reprodução Vídeo: #CadaGotaConta) 

 

Influências Externas nas Decisões de Mídia 

Outro problema a ser citado são as influências externas nas decisões de mídia. Há duas influências 

externas na tomada de decisões do planejamento de mídia que valem ser citadas, além da direção dada pelos 

números. Se essas influências acarretam melhores planos de mídia ainda está claro. Mas devido a sua 

natureza sútil, há risco de que poderiam exercer influências negativas nos melhores julgamentos dos 

planejadores. Aqueles que privilegiam esse tipo de influência pensam de forma diferente. As duas influencias 

são a pressão de se produzir planos de mídia “criativos” e as influências institucionais. 
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Uma dessas influências é a pressão de se produzir planos de mídia “criativos”. É comum na maioria 

dos departamentos de mídia das agências de publicidade fornecer aos clientes um demonstrativo estatístico 

de que as decisões de mídia são as melhores alternativas de ação que poderiam ser tomadas tendo em vista 

o orçamento e outros fatores habitualmente requeridos pelo planejamento de mídia. Por isso os planos de 

mídia entregues aos clientes têm um formato estatístico, compostos por páginas repletas de números. 

Mas atualmente cresce o número de planejadores que estão se opondo a esse tipo de plano. 

Algumas pessoas entendem que os planos de mídia para diferentes produtos dentro de uma mesma 

categoria  estão ficando cada vez mais parecidos entre si. Os planos de mídia que são similares tem a 

tendência de anular mutualmente os melhores esforços em alcançar o consumidor e se comunicar com ele. 

E o produto pode sofrer com isso. 

Por isso recorrer ao uso da criatividade é necessário, já que se tem essa nova sensação de que os 

números utilizados pela mídia não são tão precisos quanto se pensava. Mas é inegável que o uso de números 

em relatórios e planos de mídia são só estimativas e algumas vezes estimativas precisas. 

Além disso, os planos de mídia criativos são usados como publicitários e suas agencias na tentava 

de alcançar públicos cada vez mais fragmentados e de difícil acesso. 

A busca pela criatividade no planejamento também vem de alguns profissionais que vendem mídia, onde 

para alcançar suas metas e objetivos recorrem a decisões mias subjetivas do que objetivas.  

Outro caso são as influências institucionais nas decisões de mídia, onde as  decisões de mídia sofrem com 

o efeito das pressões do cliente pelo uso ou não de determinados veículos de mídia, ou pelo uso correto ou 

não dos mesmos. Essas pressões são constantemente lembradas pelos que trabalham com a conta de um 

cliente; todos serão constantemente lembrados pelo cliente quanto às suas restrições. O problema dessas 

influências institucionais é que quase nunca pouca ou nenhuma informação está disponível quanto à extenso 

de sua existência, ou ao quanto elas afetam as decisões. Mas é claro que devemos ressaltar que essas 

influências também variam de acordo com o cliente. 

 

CONCLUSÃO 

A cada dia novas tecnologias são postas no mercado, tecnologias essas que permitiram um novo tipo 

de contato entre empresas e consumidores, fazendo com que surgissem novos formatos de mídia, que fez 

com que os profissionais de mídia tivessem o desafio de encontrar a melhor forma de utiliza-las a seus 

benefícios, já que o consumidor está cada vez mais crítico e cético. 

Apesar do profissional de mídia ter mais acesso ao público segmentado, suas preferências, interesses e 

gostos, a escolha do meio pode ser dificultada, já que o consumidor pode bloquear (mesmo que 

inconscientemente) anúncios e pular comerciais e pesquisar sobre a empresa em outro meio. 

Em mundo onde há essa grande variedade de mídias, as pessoas ficam perdias diante de anúncios e 

ações publicitárias, por isso, cobra-se que o profissional deixe os números e estatísticas, e passe a usar a 

criatividade, para que o principal objetivo seja o impacto da mensagem gerado pelo meio da veiculação. 

Por isso, serão usadas as mídias não-convencionais, que vão gerar esse choque do público, onde até 

mesmo um chão do boxe de chuveiro pode ser utilizado como um meio midiático. 
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Resumo                          

As alterações na forma de se consumir mídia, tem modificado também a forma de se comunicar através dela. 

A diversidade de oportunidades, decorrentes dos diferentes meios e possibilidades de contado com a marca, 

tem se consolidado e aprofundado com o crescente consumo de smartphones e aplicativos. 

Palavras-chave: mídia; smartphone, aplicativo. 

 

INTRODUÇÃO 

Mídia vem da palavra “Meio”, sendo usados em relação aos meios de comunicação social, como os 

veículos de comunicação, a comunicação de massa, indústria cultural e de entretenimentos e informação 

digital. Esta vem se alterando com o passar dos anos devido às modificações, o desenvolvimento das 

economias e da sociedade que a cerca.  

A principal mídia, atualmente, é a digital. Pode se dizer que a mídia iniciou com a primeira carta 

enviada e hoje é quase substituída pelo e-mail. Da mesma forma aconteceram com o rádio, os meios 

impressos (livros, revistas e jornais) e até a televisão, pois estas, agora, existem em modo online, podendo 

ouvir, ler e assistir apenas pelo computador ou até mesmo pelo celular se houver conexão de internet nele.  

Nos dias de hoje as pessoas passam grande parte do dia conectados na internet, utilizando-a para 

diversas funções e através de uma pesquisa foi descoberto que a população brasileira é a que passa mais 

tempo conectada, sendo que 51% deles disseram passar o dia todo na internet. 

A publicidade é que sente essa evolução da mídia, a qual é totalmente tomada devido o surgimento 

de novas tecnologias. É um desafio para o marketing chamar a atenção de todos os públicos, principalmente 

aos que passam o dia na internet é necessário impactá-los para pararem de fazer o que estão fazendo e 

darem atenção a propaganda ao invés de apenas ignorá-la, se torna um desafio também não aborrecer o 

consumidor quando ele não deseja ouvir a propaganda, como por exemplo o aplicativo de músicas “Spotify”, 

o qual o consumidor é obrigado, dependendo de seu “pacote”, ouvir o anúncio. E também é preciso 

impressionar aqueles que quase não usam a internet, estudar qual o melhor meio e horário de chegar até 

eles, para os mesmos não se sentirem incomodados pela marca. 

Com as novas tecnologias além das mídias mudarem, as pessoas mudam também, estão mais 

acostumadas a serem bombardeadas por publicidade e ao mesmo tempo a fugir delas, logo são poucos os 

anúncios que conseguem seduzir o consumidor e a grande dificuldade do marketing está nesse fator, em 

moldar a publicidade. 

 

Velhas Mídias X Novas Mídias 

No atual cenário mundial as novas mídias estão ganhando cada vez mais espaço e importância. Isso 

se dá devido à necessidade de novas formas de divulgação da mensagem, ou seja, reproduzir o mesmo 

conteúdo fazendo com que ele chegue mais rápido e mais interativo ao consumidor.  

Há cerca de 20 anos atrás, as únicas maneiras de comunicação eram através do rádio, da televisão, 

dos jornais e das revistas, o que demandava um tempo muito maior para a produção da mensagem, visto 

que os meios muitas vezes reproduziam seus conteúdos com um período de tempo irregular. 
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Com o surgimento da internet, uma nova forma de propagar essa mensagem apareceu, atendendo 

à necessidade da velocidade de informação, fazendo com que o comunicado seja momentâneo e rápido, 

atingindo o público alvo com a mesma precisão e competência.  

Mesmo que tenha perdido parte de sua fama com a chegada da internet, a televisão ainda hoje reina 

absoluta nos lares brasileiros, chegando na maior parte da população. Com novas tecnologias e com maior 

definição, o meio é um adversário forte na preferência do espectador. O consumidor está selecionando aquilo 

que acha mais interessante. Isso é um grande desafio para os novos profissionais de comunicação. 

Sobrevivendo ferozmente à febre da internet e da televisão, o rádio oferece facilidades que nenhum 

outro meio de comunicação traz consigo, entre eles a acessibilidade, já que é capaz de alcançar lugares 

longínquos que ainda não receberam internet ou até mesmo televisão. Mas não são só essas pessoas que 

moram longe que ainda optam pelo rádio.  

No entanto, as redes sociais ocuparam ao longo dos últimos anos um espaço leal na vida das pessoas, 

atendendo aos mais diferenciados interesses e gostos. Isso acaba tornando um forte meio de veiculação de 

diversas formas de publicidade. As redes sociais também exercem uma influência significativa na 

comunicação. Com um clique, o internauta consegue saber o que acontece no Brasil e no Mundo e se 

comunica com pessoas que estão a quilômetros de distância. Empresas de comunicação aderiram a essa 

plataforma para informar seu público, além de colher depoimentos, experiências, sugestões e críticas a 

respeito do conteúdo veiculado. 

Outro fortíssimo concorrente que tende a crescer nos próximos anos é o YouTube. Oferecendo 

grande custo benefício aos anunciantes, com um enorme banco de dados eles conseguem segmentar seu 

público fazendo com que as propagandas na maioria das vezes chegam ao público alvo. Além disso permitem 

que seus clientes acessem conteúdos a partir de vários dispositivos, ate porque 25% de todas as visualizações 

do YouTube são feitas de um dispositivel móvel. Ele também oferece uma ferramenta gratuita chamada 

ANALYTICS, com ela é possível entender quem está exposto a sua comunicação e como esse público está 

interagindo com o mesmo. 

O nascimento dos smartphones que hoje atingem mais de 50% da população, segundo pesquisas 

realizadas em abril de 2014, haveriam cerca de 273 milhões de celulares ativos no Brasil, sendo que a 

população brasileira chega há 204 milhões de habitantes, ou seja, mais de um celular por pessoa. 

Com isso, o uso de aplicativos gerou um crescimento significativo na forma de comunicar, fazendo 

com que as pessoas deixassem de lado a televisão, o rádio e até mesmo as mídias impressas para mergulhar 

na era digital, que te permite consumir informação de forma eficaz e rápida, além de proporcionar a opção 

de conteúdo, filtrando assuntos, interesses pessoais e opiniões.  
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Resumo 

O problema da mídia na atualidade não deve ser apenas discutido a partir dos meios de comunicação e seus 

veículos, mas da influência que a mídia em geral tem sobre a sociedade, em diferentes focos como: padrão 

de beleza, política e publicidade. Isso se faz necessário pois, é possível avaliar como a mídia, um meio que 

globaliza a humanidade, pode induzir as pessoas, distorcer realidades e modificar a forma de persuadir o 

consumidor. 

Palavras-chave: mídia, influência, padrão de beleza, política, publicidade 

 

INTRODUÇÃO 

Uma das características mais marcantes do cenário contemporâneo atual é a globalização; a 

expansão de meios de comunicação e a crescente quantidade de usuários de ferramentas digitais 

expressando, livremente, suas ideologias e conhecimento. 

A virada do século trouxe consigo a evolução dos meios tecnológicos, os quais podem beneficiar 

bilhões de pessoas ao redor do mundo. As notícias são transmitidas de forma tão veloz que atravessam o 

globo terrestre em questão de segundos. As vantagens disso são incontáveis, pois as pessoas têm 

disponibilidade de se aprofundarem sobre diversos assuntos na palma da mão, em questão de um clique, 

basta jogar sua dúvida em um dos mecanismos de busca que a internet oferece. O conhecimento, assim como 

pontos de vista de pessoas de diversas culturas lugares do mundo, está disponível para qualquer um que se 

interesse por ele. 

Porém, esse meio de comunicação tão expansivo, apesar dos benefícios que trouxe a sociedade, 

transformou o modo de se expressar e onde se expressar. Todos querem respostas rápidas, práticas e muitas 

vezes inacabadas, apenas volume de informação, como saber de tudo, mas não saber de nada. A Internet 

trouxe consigo uma arma de deterioração da mídia impressa. 

A mídia, em todos os seus meios e veículos, não é apenas uma forma de comunicação onde temos 

liberdade de expressão, mas de grande influência sobre o modo de pensar das pessoas, de agir e 

compreender a mensagem. A mídia dita regras e comportamento e com tanto poder, grandes órgãos do 

governo tendem a regulamentá-la, muitas vezes, a favor da classe dominante, sejam empresas privadas, seja 

parte da regência. 

As grandes corporações tiram vantagem de toda essa facilidade de comunicação que temos hoje, e 

não é para menos, os meios para venderem seus produtos, serviços ou imagem nunca foi tão 

engenhosamente bem feitos como estão. 

 

A MÍDIA E O PADRÃO DE BELEZA 

A mídia possui grande influência no quesito padrão de beleza através dos meios de comunicação, em 

nossas vidas. É possível visualizar um verdadeiro massacre humano, de mulheres e homens de todas as 

idades, se “matando” para atingir o patamar de beleza ideal imposto pela mídia. As mulheres se destacam 

mais do que os homens nesse assunto, pois são mais vulneráveis e atacadas umas pelas outras, tornam-se 

escravas da beleza por e, por estarem inconformadas com sua forma física, entram em completa alienação, 

assassinam a sua autoestima, produzindo uma guerra contra o espelho. 
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Os meios de comunicações muitas vezes impõem um estereotipado padrão de beleza feminina em 

comerciais, desfiles, novelas, onde a heroína deve ser magra, vestir manequim 36. Nas capas das revistas 

vemos belos corpos de modelos esculturais, a pura perfeição. Diante disso vem a cobrança de ser assim, para 

se sentir bonita e atraente, sexy, bem vista e aceita pela sociedade. 

Vemos todos os dias empresas de cosméticos colocarem a venda novos produtos de emagrecimento: 

pílulas, sucos, comidas diet, light e zero, detox, aparelhos de ginásticas. São revistas especializadas em perda 

de peso em oito dias, cremes, cirurgias plásticas, redução de estômago. O país pode estar em crise financeira, 

mas a indústria da moda não para de crescer. Os meios de comunicação apresentam diariamente o glamour 

da glória e do sucesso, de pessoas magras e em forma se dando bem em tudo que fazem, sem sofrer nenhum 

tipo de preconceito, apenas bem e com intensa ascensão social. 

Já que a mídia influência tanto os hábitos da sociedade, deveria servir como meio de conscientização, 

através de propagandas e anúncios na televisão e em redes sociais, abordando os riscos à saúde de pessoas 

que se submetem ao uso de substâncias para transformarem o corpo, e as educarem para retirar essa ideia 

de que para serem felizes precisam seguir um padrão de beleza. 

E, apesar de todo esse sacrifício ainda existir, algumas empresas vêm tomando consciência e 

utilizando os meios de comunicação para traduzir o padrão de beleza corretamente. Um grande exemplo 

disso, diga-se de passagem, sem avaliar a jogada de marketing (porque a intenção é conquistar o consumidor) 

é a campanha Dove Retratos da Real Beleza. 

Case produzido pela Agência Ogilvy: A maior barreira feminina para se sentir bonita é a auto 

percepção. Para provar que elas são mais bonitas do que imaginam, criamos uma experiência social com um 

retratista profissional do FBI. (Ogilvy, 2013) 

A Dove convidou um desenhista do FBI treinado para desenhar o retrato de uma mulher de acordo 

com a sua própria autodescrição. O desenhista em seguida, trabalha em um segundo retrato da mulher de 

acordo com a descrição de um estranho, sem nunca colocar os olhos sobre as próprias mulheres. Finalmente, 

Dove compara os esboços e as mulheres compartilham a percepção de que os retratos com base na descrição 

dos estranhos eram mais bonitos, mais felizes, e tinham até mais precisão. (Marketing Best, 2013) 

O que significou essa experiência e essa campanha? Muitas marcas tomaram conhecimento de que 

o produto não se vende apenas aos padrões de beleza, o produto se vende para quem quer se sentir bem 

consigo mesmo. E se a mídia, por tanto tempo, impôs uma ditadura da beleza, o primeiro passo para 

conquistar essa demanda atingida é destruir o padrão e mostrar: ‘Olha, na verdade, quem se considera fora 

dos padrões, é você, porque não existe padrão. E as pessoas te enxergam de dentro para fora.”. 

 

O PROBLEMA DA MÍDIA E O GOVERNO 

Neste momento, o governo encontra-se em um grande impasse com a mídia, já recorrente há tempo 

no Brasil, desde a última constituição Federal de 1988, que se tratando de Comunicação Social, nunca teve 

seu texto regimentado, deixando um vazio regulatório no setor e permitindo a consolidação de situações que 

contrariam os princípios ali estabelecidos. 

Isso se consolida, por exemplo, quando em seu texto descreve que não se pode ter monopólio ou 

oligopólio na comunicação social eletrônica. No entanto, uma única emissora controla cerca de 70% do 

mercado de TV aberta, também temos o texto que define que a produção regional e independente deve ser 

estimulada. No entanto, 98% de toda produção de TV no país é feita no eixo Rio-São Paulo pelas próprias 

emissoras de radiodifusão, e não por produtoras independentes, e o que o sistema de comunicação no país 

deve respeitar a complementaridade entre os setores de comunicação pública, privada e estatal. Porém, a 

imensa maioria do espectro de radiodifusão é ocupada por canais privados com fins lucrativos. Por fim, o 

artigo 54 determina que deputados e senadores não podem ser donos de concessionárias de serviço público, 
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mas vemos diversos parlamentares, controlando inúmeros canais em seus estados. Sem uma lei que 

regulamente tal artigo, ele – como os demais da Constituição – torna-se letra morta e o poder político segue 

promiscuamente ligado ao poder midiático. 

Assim a sociedade civil perde seus direitos em ter uma comunicação social democrática, onde 

poderia ter diversas opiniões e pontos de vista políticos, econômicos e culturais, ficando fadado ao que é 

imposto pelas empresas que dominam o mercado. 

O governo abriu mão de travar o debate e promover políticas em uma área fundamental para 

qualquer sociedade democrática, seguiremos com a necessidade de regulação da mídia. Isso porque, hoje, 

os meios de comunicação ocupam no sistema democrático, um lugar importante de debate sobre temas de 

interesse público.  

Na sociedade atual, tomar decisões em praça pública com centenas de milhões de pessoas ao mesmo 

tempo não é algo fácil de ser realizado, porém a necessidade de regulação da mídia é grande, e não tendo 

nenhuma iniciativa por parte do Congresso Nacional, vários meios alternativos estão formulando projetos 

para democratização. Se com todo esforço realizado não houver solução para o problema da regulação, 

continuaremos a ter a desinformação e distorção dos fatos deixando tudo como está. 

 

A CRISE DA MÍDIA IMPRESSA, O ADVENTO DA INTERNET E A PUBLICIDADE 

Atualmente, há inúmeras discussões decorrentes ao surgimento da Internet e à consequência que 

este meio de comunicação volumoso, inerente e onipresente traz para a sociedade. Dentre os insultos a ela, 

encontra-se a laxante queda da mídia impressa, expressa como o fim da imprensa tradicional, da venda de 

jornal em bancas, da leitura completa e de alta absorção de conhecimento e, como o começo do excesso de 

informações que ocupam o mesmo espaço do nosso cérebro onde nossa bagagem intelectual deveria ser 

inserida. A revolução ameaça a existência dessa mídia antiga e a induz a arquitetar novos modelos de 

sustentação. Novos modelos, pois, o receptor da mensagem quer ser livre, mais do que isso, exige, muitas 

vezes, interagir com o emissor e escolher quando e por onde receberá o conteúdo. Isso seduz o receptor a 

ter mais autonomia, ou seja, o mesmo pode tomar à frente e argumentar, compartilhar e trocar ideias em 

tempo real, o que o jornal, obviamente, não permite. 

Essa é a era da cibercultura, o cenário de consolidação da comunicação todos-todos de Levy. Teórico 

que propunha que qualquer pessoa pode ser receptora e emissora ao mesmo tempo, isso porque, os 

receptores hoje, também querem gerar sua própria temática, são influenciadores de opinião, que apoiam 

uma ideia originada por um emissor, e que, juntamente com outras substâncias, transmite a mensagem 

através das redes sociais, blogs, páginas no Facebook, Twitter. 

Isso não significa que a crise é o fim dos jornalistas ou do jornalismo, mas que, esse meio não deve 

depender unicamente da forma impressa, pois a publicidade e a notícia encontraram novos subsídios de 

atingir seu público e se manter ligada aos receptores, respectivamente. Como meio diário e rápido, o jornal 

é adequado a notícias, promoção do dia entre outras coisas passageiras, porém, tudo hoje é, independente 

do meio, independente da informação, independente do produto, a sociedade vive liquidamente. Com todos 

tendo acesso ao conteúdo, podendo repassar ou passar à sua visão a mensagem, transforma esse meio não 

em jornal investigativo, onde temos acesso à informação, pesquisas e fóruns e a liberdade de opinar com 

consistência, mas muitas vezes, em apenas vazamento de informação. 

Claramente, não há apenas desvantagens nessa bruta queda. A mídia impressa deve se atentar a 

transformação em qual a sociedade vem passando: o tempo não é apenas agora, o tempo é compartilhado. 

Para não perder literalmente o meio, muitos veículos estão expandindo para as assinaturas digitais, o que 

acarreta em maior conforto ao leitor, por poder ler de qualquer lugar, a qualquer hora e carregando apenas 

um pequeno aparelho. 
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Além disso, não é necessário ser um jornalista para informar a população, portanto, parte de aí 

atentar-se a encontrar outros recursos. A crise pode significar desemprego, porém, representa o 

empreendedorismo, a criação do livre acesso e a liberdade de expressão de um jornalista, ou não. E ainda 

vale dizer, Jorge Castañeda, político mexicano, opinou que o surgimento das redes sociais não substituirá os 

meios tradicionais e detalhou que para que um fato comentado no Twitter se torne 'assunto nacional' ainda 

precisa ser destacado pelo jornal da noite. Os jornalistas devem, inclusive, estudar melhor os ciberleitores, 

com o objetivo de oferecer um produto mais especializado e com mais credibilidade do que às vezes, a 

Internet pode oferecer. Afinal, credibilidade é a essência do jornalismo (ou é o que dizem). 

Porém, a revolução da Internet, mais do que apenas dar acesso livre ao conhecimento e liberdade de 

participação, torna a comunicação comum, repetitiva e não somente lembrada, mas decorada. Assim como 

acontece na publicidade: se já tivemos tantas ideias, tantos avanços, tantos anúncios e hoje é fácil encontrar 

qualquer que seja o relato, como é possível ainda persuadir um receptor e torná-lo consumidor? 

“A solução fica mesmo na adequação à nova era, na criação de novos meios de informação e na busca 

por novas alternativas de comunicação que estão escondidas no mar da criatividade. Nessa briga por atenção 

em um momento onde todos podem ser ouvidos, se saíra bem quem mais tiver credibilidade, criatividade, 

qualidade, interação, rapidez e comprometimento (...)” (Louly, 2015) seja um grande veículo renomado, uma 

agência com grandes contas, uma pequena equipe novata ou um criativo em começo de carreira. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Novos meios surgem constantemente com uma velocidade nunca antes vista, que intriga aos que os 

acompanham. Os atuais meios são dominados por grupos pequenos, que têm poder de influenciar a massa. 

Com isso, há uma desinformação crescente, assim como um abuso no quesito entretenimento, que está cada 

vez com menos conteúdo. O monopólio da informação beneficia aos transmissores, que enriquecem cada 

vez mais, e com isso, tem cada vez mais poder.  

  É relevante pensar que, apesar de termos acesso a tanta informação, poucos são os que realmente 

se entregam a ela. Com tantas distrações, é raro cativar um leitor do começo ao fim de um texto, sem 

interrupções, para que a mensagem seja realmente captada. Leigos criticam, dão opinião, distorcem o que 

foi dito, e por fazerem de forma resumida, alcançam maior número de telespectadores. Pode-se dizer que é 

uma crise da desinformação.  

  A inversão de valores também segue crescente, pois a ditadura da beleza se mantém firme e forte, 

sendo imposta diariamente em diversos meios. O esforço que as pessoas têm para atingirem o ideal de beleza 

é tão grande, que estas acabam, por vez, investindo dinheiro que muitas vezes não têm, apenas para 

conquistar algo que, na verdade, não precisam. Tal futilidade não cessa mesmo em tempos de um cenário de 

grande crise financeira no Brasil, pois a busca é eterna e as pessoas realmente acham que vale mais a pena o 

espelho do que assuntos que realmente tem mais relevância, como educação, alimentação de real qualidade, 

segurança, entre outros diversos temas que deveriam ter maior consideração.  

  Muitas marcas atualmente têm tido a percepção de se comunicarem com essas pessoas visando a 

conscientização, de que o estereótipo que tanto buscam não é o que as fará feliz, mas sim se aceitarem como 

são.  
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Resumo                      

Este trabalho tem por finalidade, tratar os problemas pelos quais a mídia e os meios de comunicação vêm 

passando graças aos avanços tecnológicos dos últimos tempos, assim como tratar dos problemas que vem 

provocando mudanças bruscas no modo de anunciar produtos e serviços por meio das propagandas e 

publicidades. Todos esses problemas e barreiras com as quais a mídia vem tendo que lidar, exigiram e 

continuam exigindo um espaço no famoso politicamente correto, fazendo com que haja mudanças na 

constituição brasileira implantando leis que protejam os usuários e os veículos de cada meio de comunicação. 

Palavras-chave:  Politicamente correto; comunicação; evolução. 

 

A comunicação tem de fato grande importância e é por meio dela que podemos interagir com a 

sociedade, transmitir informações, trocar experiências, ideias e conhecimentos adquiridos durante a vida. 

Em uma comunicação é preciso que haja basicamente: 

 

 
 

 

Para que haja uma comunicação sem ruídos, é necessário tornar comum a sua mensagem, havendo 

uma codificação e decodificação para ter 100% de entendimento. Porém, nem todas as vezes há êxito nesta 

missão. Durante a transmissão desta mensagem, podem aparecer nos meios de comunicação diversos modos 

de ruídos (sonoros ou linguísticos), e ter erro de transmissão/recepção da mensagem, desta forma impedindo 

a sua compreensão. Por conter ocorrências como estas, nem toda mensagem transmitida tem precisamente 

um feedback.  

O ato de comunicar-se está presente no nosso dia-a-dia, sendo ele em uma conversa no escritório, 

em casa ou com os colegas. Não há a possibilidade de passar um dia sem se comunicar com alguém. Sua 

necessidade é precisa para cada minuto, muitas vezes para tomar decisões, e por influência do todo, até 

mesmo mudar de comportamento. Devido a isto, a mídia é de extrema relevância no esquema da 

comunicação. É a mídia que comporta a atividade de veicular algo pelos meios de comunicação (Internet, 
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Rádio, Tv, Jornal...) e seus veículos (Uol, Jovem pan, Globo, Estadão..), tendo a responsabilidade de ajudar a 

marca a promover sua propaganda, atingir um bom 

alcance, e chegar ao seu objetivo final.  

A comunicação está presente desde a Pré-

história até hoje. A necessidade do homem de se 

comunicar, transmitir/registrar o que sabe e 

expressar a sua cultura está presente há muito tempo, 

e foi perceptível através das pinturas encontradas nas 

cavernas, pedras e chão. 

  Com a evolução da Pré-História e seus marcos, o homem veio progredindo e fazendo cada vez mais 

descobertas históricas. A partir disso, o homem pode dominar a 

natureza, criar uma linguagem e técnicas para gravar o seu cotidiano 

(em ossos, paredes).   

A transição da Pré-História para a História é o marco em que os 

historiadores consideram o aparecimento da escrita. A escrita foi o 

start para os outros meios de representação. Com ela, promoveram-se 

diversas técnicas de impressão de ilustrações, símbolos, desenhos e a 

própria escrita, possibilitando que as informações geradas chegassem 

para um alcance maior de pessoas, modificando o modo de viver, 

pensar e agir.  

Com passar dos anos, a proporção da vontade de se comunicar 

foi crescendo e assim gerando o primeiro exemplar de um Jornal, em 

59 a.C por Júlio Cesar em Roma. Mas, o primeiro exemplar de jornal publicado no Brasil, só aconteceu em 

Setembro de 1808 no Rio de Janeiro. 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornal atual – Jornal de 1808 

 

Após a invenção do Jornal, veio o Rádio com sua primeira transmissão oficial em 1900. O Rádio é 

considerado um dos meios de comunicação mais importantes, já que na época, oferecia um preço acessível 

para todas as camadas sociais (ou seja, tendo um alcance quase que de 100%), podendo levar a informação 

para um número maior de leitores (aumentando o numero de pessoas que seriam penetradas pelas 

informações) atingindo assim, a população em massa.  
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Contudo, a evolução não parava por ali. Em meados da década de 20, vieram as primeiras 

transmissões experimentais da Televisão, que só foram possíveis graças a diversos estudos e foram 

consideradas uma junção do Jornal com o Rádio. Isso por que pudemos perceber características do rádio, 

como a fala e a transmissão de informações sociais e políticas, assim como características típicas do jornal, 

por haver imagens e figuras.  

Com o surgimento dos aparelhos de televisão, vieram os computador em 1943 e o micro computador 

em 1971. A Internet veio logo em seguida, em 1969, presente na Guerra Fria como um sistema com a 

finalidade de haver comunicação entre as bases militares 

dos EUA.  

Todas essas evoluções contribuíram para a 

atualidade. Todos os meios criados tem uma função com 

o mesmo objetivo: obter o maior alcance possível no 

processo de comunicação para persuadir e informar. O 

poder da persuasão, principalmente hoje em dia, faz com 

que as pessoas acabem aderindo o que é imposto e 

formando opiniões pelas informações que recebem por 

meio dos diversos meios e veículos de comunicação. 

Assim, transformando o século XXI na geração dos 

conectados. 

O século XXI transformou-se na era da informação 

em larga escala e em altíssima velocidade, principalmente 

graças à chamada geração Y, a geração dos conectados. Hoje, a informação é transmitida em tempo real e 

em diversos veículos diferentes de diversos meios de comunicação; sendo a internet, o radio e a televisão os 

3 principais meios de comunicação da atualidade; o que acaba colocando em cheque a veracidade dos fatos, 

ja que muitas das informações acabam sendo divulgadas antes de serem de fato confirmadas, e isso vem 

fazendo com que as pessoas comecem a se perguntar se devem ou não acreditar em tudo que leem. Uma 

pesquisa feita pelo ibope mostrou que 41% dos brasileiros acreditam que a imprensa mostra a situação 

econômica do país como sendo mais negativa do que na realidade o cidadão percebe, o que nos leva a crer 

que os níveis de contradição entre a realidade e o que a mídia publica, aumentam a cada dia, assim como a 

falta de confiança das pessoas nas informações que leem.   

A internet é sem duvida o meio de comunicação mais eficaz e mais utilizado hoje em dia para divulgar 

inúmeros serviços e produtos, nunca foi tão fácil transmitir e receber informações em questão de segundos. 
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A internet proporcionou inclusive a criação de novas “personalidades da mídia”, conhecidos também como 

vlogueiros.  

Os vlogueiros são pessoas que fazem vídeos para o youtube muitas vezes divulgando produtos, 

marcas e serviços. Esses vlogueiros têm se tornado grandes formadores de opinião e cada vez mais vem sendo 

usados pelas marcas como “garotos propaganda” para divulgação de seus produtos e serviços, sempre 

associando o anunciante ao que está sendo anunciado de maneira coerente. Aplicativos como Snapchat 

também foram criados e modificados para aproximar cada vez mais famosos e vlogueiros do público, o que 

facilita ainda mais a divulgação (ou seja, o alcance dessas informações por meio desses diferentes veículos 

de comunicação) de produtos e serviços por essas pessoas atingindo um número ainda maior de pessoas. 

Como podemos perceber a internet trouxe inúmeros benefícios para a propaganda atual e aumentou, de 

maneira imensurável, a visibilidade dessas pessoas que trabalham divulgando informações e conteúdos na 

internet.  

Juntamente com os benefícios que acompanharam o desenvolvimento tecnológico, alguns 

problemas também começaram a aparecer. As redes sociais são grandes facilitadores no processo de 

comunicação em tempo real, porém é extremamente simples criar um perfil falso e divulgar informações por 

meio desses para todos os lugares do mundo e, além disso, acessar informações particulares de todos os 

demais usuários e divulga-las da maneira que bem entendessem. Isso fez com que muitos casos fossem 

considerados crimes cibernéticos e com que crimes banais passassem a ser cometidos pela internet (como 

casos de fraude, pedofilia, extorsão). Isso fez com que esses crimes estivessem estipulados na constituição 

brasileira e que houvesse condenação para aqueles que cometessem qualquer tipo de crime cibernético. Por 

isso, foi preciso que o jurídico entrasse em ação e criasse leis que protegessem a privacidade dos internautas, 

a Lei 12.737/2012. Essa lei prevê que quem invadir dispositivo informático alheio (computadores, tablets, 

notebooks, celulares, entre outros), conectados ou não à internet, criar programas de violação de dados ou 

divulgar e negociar informações obtidas de forma ilícita poderá ser punido com multa e até prisão. Casos de 

famosos que tiveram fotos privadas divulgadas de maneira ilegal, também provocaram mudanças na 

constituição como o caso da atriz Carolina Dieckmann, que deu origem a Lei Carolina Dieckmann que entrou 

em vigor no dia 2 de Abril de 2013. Os delitos previstos por essa lei são:  

1) Art. 154-A - Invasão de dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, 

mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir 

dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar 

vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. 

2) Art. 266 - Interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou 

de informação de utilidade pública - Pena - detenção, de um a três anos, e multa. 

3) 3) Art. 298 - Falsificação de documento particular/cartão - Pena - reclusão, de um a cinco anos, e 

multa. 

A internet revolucionou a comunicação, mas ela não é o recurso absoluto para divulgação de informação. 

A televisão continua sendo uma ótima opção para a publicidade e para divulgação de conteúdo em massa. 

Antigamente a televisão era um aparelho sem interatividade com o telespectador mas que sempre teve 

grande influencia na vida das pessoas. A televisão revolucionou o mundo, influenciou comportamentos, 

marcou décadas e até hoje, continua sendo um meio de comunicação com grande importância e penetração 

mesmo com o avanço, cada vez maior, da internet.  

 Com o passar do tempo e com os avanços tecnológicos a televisão começou a ser mais explorada 

como meio de comunicação e consequentemente fazendo surgir diversos veículos de comunicação dentro 

desse meio. Isso fez com que as propagandas e os programas de tv tomassem outra forma, o que faria com 
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que o telespectador se identificasse cada vez mais com o que estava sendo transmitido e fosse cada vez mais 

penetrado por todas as informações a serem transmitidas.   

As televisões ganharam interatividade em tempo real com o consumidor/telespectador 

proporcionando interatividade direta com os programas de TV e propagandas. Alguns anos atrás era 

impossível pensar em consumir um produto no momento em que o mesmo estava sendo anunciado, hoje 

isso é uma realidade que vem se aprimorando cada vez mais com os avanços da tecnologia. Com relação aos 

programas de TV, hoje, o telespectador pode pausar o programa, voltar, avançar, pular comerciais durante o 

break, etc. E esse é exatamente um dos maiores problemas pelo qual esse meio vem tendo. Toda essa 

liberdade de controlar a programação que vem sendo dada aos telespectadores faz com que os comerciais 

precisem ser cada vez mais criativos e cada vez mais curtos, assim como os programas de televisão. Isso faz 

com que cada vez mais os comerciais acabem trazendo um mesmo conceito criativo ou um mesmo apelo 

para prender a atenção do receptor daquela mensagem, o que acaba saturando tanto o meio quanto os 

receptores das mensagens.         

 Outros problemas começaram a aparecer nesse meio de comunicação e hoje é evidente a 

necessidade de haver uma regulamentação constitucional para os meios de comunicação de massa como a 

televisão, ja que os artigos presentes para regulamentar o uso do meio são obsoletos para a situação atual. 

Um exemplo disso é o artigo 220, que define que nao pode-se haver um monopólio ou oligopólipo na 

comunicação social eletrônica; no entanto, hoje em dia, uma única emissora controla cerca de 70% do 

mercado de tv aberta. O artigo 221, define que a produção regional e independente devem ser estimuladas; 

no entanto, 98% de toda produção de tv no pais é feita no eixo Rio – São Paulo pelas próprias emissoras de 

radiodifusão, e nao por produtoras independentes. O artigo 223, define que o sistema de comunicação no 

país deve respeitar a complementaridade entre os setores de comunicação publica, privada e estatal; porém, 

a imensa maioria do espectro de radiofusão é ocupada por canais privados com fins lucrativos. Esses são 

alguns exemplos de artigos presentes da constituição brasileira que precisam de mudanças para que os 

problemas que vem acontecendo com esse meio sejam amenizados.     

 Assim como a tv pede que hajam algumas mudanças na lei da constituição do país, o rádio, por mais 

que não seja mais tão usado quanto antigamente (até mais do que os televisores já que eram mais populares), 

também vem sofrendo com a falta de regulamentação constitucional. Um exemplo disso é o artigo 223, que 

define que o sistema de comunicação no país deve respeitar a complementariedade entre os setores de 

comunicação publica, privada e estatal. Porém, não é o que acontece, a imensa maioria do espectro de 

radiofusao é ocupada por canais privados com fins lucrativos. Ao mesmo tempo, as 5.000 radios comunitárias 

autorizadas no país são proibidas de operar com potencia superior a 25 watts, enquanto uma única rádio 

comercial privada chega a operar em potencias superiores a 400.000 watts, o que videncia o desequilíbrio 

entre os setores. 

Além de problemas de regulamentação constitucional, o radio é provavelmente o meio que mais 

sofreu com o desenvolvimento da tecnologia, principalmente com a criação de aplicativos de musica que 

oferecem a opção sem anúncios ou propagandas que interrompem a programação. Desse modo, a 

competição do radio com esses aplicativos chega a ser desleal, principalmente com a volta da obrigatoriedade 

da transmissão do programa “a voz do Brasil” que interrompe a transmissão de todas as rádios do país por 

severos minutos, sem que haja a possibilidade de ignorar a transmissão do programa para continuar 

acompanhando a programação normal da rádio. Mesmo com todos esses impecilios o rádio continua sendo 

um dos principais meios de comunicação de massa do Brasil, apesar da grande concorrência com a TV e 

outros meios, já que algumas emissoras tentaram se adaptar aos avanços da tecnologia criando sites e 

passaram a disponibilizar a sua programação na internet.  
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 Como pudemos perceber, os 3 principais meios de comunicação apresentam prós e contras; alguns 

sofreram mais com os avanços tecnológicos e outros menos; alguns possuem inúmeros artifícios e veículos 

para se divulgar conteúdos e principalmente para se inovar nos conceitos criativos de propaganda e 

publicidades de produtos e serviços, o que não significa que o mercado não esteja sobrecarregado do que 

chamamos de “mais do mesmo, além de outros problemas enfrentados pela propaganda e publicidade atual 

com relação aos meios de divulgação disponíveis, principalmente a internet por ser um meio de comunicação 

com veículos muito novos e ainda pouco explorados.  

A internet e os dispositivos móveis mudaram radicalmente a maneira como a publicidade é vista e 

pensada. Esse novo meio trouxe possibilidades de interatividade com consumidor, facilitando que a 

mensagem chegue até o receptor e que um feedback rápido possa ser enviado para empresa, aumentando 

o controle sobre o posicionamento do produto/serviço/instituição no mercado. Com tamanho poder de 

comunicação e podendo atingir um grande número de pessoas, a mídia social também oferece perigos. 

Empresas que tentam se inserir em redes sociais que não entendem totalmente, acabam ficando mal vistas 

e suas mensagens não atingem da maneira que deveriam; é importante que seja claro para a empresa onde 

o público alvo dela esta na mídia virtual e que linguagem deve ser utilizada para que haja interatividade sem 

estranhamento. Assim, a mídia social abre grandes possibilidades para a publicidade, porém, é necessário 

muita pesquisa para entender e se integrar nesse novo meio de comunicação.  

 A publicidade tem como função tornar conhecido um produto, um serviço ou uma instituição ou 

marca, fortalecendo os negócios de modo que aumente a margem de lucro e ao mesmo tempo construa uma 

imagem positiva da marca, serviço, produto e instituição. A busca constante por esse objetivo desencadeou 

um aumento drástico na veiculação de campanhas por diversos meios de comunicação, resultando na 

diminuição do impacto dessas campanhas nos possíveis consumidores e trazendo o que chamamos de “mais 

do mesmo” ( publicidades cada vez mais com o mesmo conceito criativo). 

Segundo Al & Laura Ries (2002) esse efeito (efeito papel de parede) é descrito como "à medida que 

o volume da publicidade tem crescido, as mensagens publicitárias têm-se transformado em papel de parede. 

Os anúncios rodeiam-nos desde o início da manhã até de noite. É não apenas o volume de publicidade que 

trabalha contra seu impacto, mas também o número de diferentes mensagens a que cada indivíduo está 

exposto." Assim, a tendência adotada é a de ignorar todas as mensagens publicitárias, prestando atenção 

apenas nos que se mostram incomuns e inovadores.  

Outro problema da publicidade atual é a forma em que a maioria dos anúncios apresenta-se 

unilateral. Em plena Era da informação, o público não é apenas um observador passivo, eles podem também 

criar conteúdos e distribuírem esse material facilmente. Ou seja, blogs, redes sociais, podcasts e sites de 

vídeo são utilizados para a expressão dos consumidores em relação a produtos, e podem ser utilizados por 

empresas para melhorar seus produtos e sua comunicação, uma vez que são importantes para formar a 

opinião do consumidor e facilitam o feedback para as mesmas sobre seus serviços e produtos.  

À medida que novos meios de comunicação se formam é importante que a publicidade se adapte e 

encontre maneiras de atuar. A internet e dispositivos móveis que, diferente da televisão, por exemplo, ficam 

constantemente com o seu usuário, apresentam uma nova possibilidade para a publicidade quebrar o efeito 

papel de parede e se reinventar, desenvolvendo novas formas de interação com o consumidor, utilizando de 

texto, imagens, som, jogos ou vídeos. 

Muitas vezes as empresas não conseguem quebrar o efeito papel de parede sem apelar demais para 

tornar mais criativo os seus anúncios, o que fez surgir as patrulhas do politicamente correto que denunciam 

ao conar propagandas que são julgadas como sendo politicamente incorretas, ou seja, que vão contra a 

legislação brasileira.  
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O conar é o órgão responsável pela regulamentação das propagandas no Brasil. Comerciais são 

tirados do ar devido a reclamações, sendo grande parte delas, sobre propagandas politicamente incorretas, 

que acabaram se tornando um dos maiores inimigos da publicidade no país. A patrulha do politicamente 

correto limita, e faz com que muitas propagandas boas sejam retiradas do ar por apresentarem algum tipo 

de conceito, que acaba sendo considerado, por espectadores, fora das normas da legislação brasileira e são 

encaminhadas para avaliação do conar, que na maioria das vezes acaba retirando o conteúdo de circulação. 

Como foi o caso da propaganda do Ipiranga, retirada do ar por fazer referencia ao trabalho infantil. Essa 

patrulha acaba limitando e fazendo com que as propagandas sejam extremamente censuradas, já que hoje 

em dia tudo pode dar margem para um caso de descriminação social, racismo, homofobia, uso da imagem 

da mulher com objeto, machismo, erotização da imagem de crianças, etc.  

 Como pudemos perceber as empresas vem usando e abusando das mídias virtuais de comunicação, 

com isso as mídias impressas acabaram sofrendo muito e acabam sendo obrigadas a se readaptar aos novos 

tempos, o que nos leva a crer no fim das mídias impressas em alguns anos, dando lugar a novos veículos 

dentro dos inúmeros meios de comunicação já existentes dentro do mundo virtual da transmissão de 

informação.  

A mídia impressa começou a desenvolver-se no Brasil com a vinda da Família Real portuguesa que 

fugia das invasões francesas. Esta situação mudou a rotina, hábitos e costumes das pessoas na colônia, o que 

influenciou o surgimento dos jornais, que ao longo dos anos se desenvolveu através da evolução dos 

transportes e da imprensa, do nascimento das agências de notícias, da evolução das tecnologias de 

informação e sua transmissão. Todos esses fatores foram fundamentais para o avanço da mídia impressa no 

Brasil, mas nada se compara a revolução que a internet causou, obrigando os jornais a se adaptarem a uma 

nova realidade e velocidade de informações destinadas a uma clientela que demanda notícias a todo o 

momento.  

Um dos grandes problemas que a mídia impressa vem passando é o custo. Para os jornais, tornou-se 

mais lucrativo manterem seus sites atualizados diariamente, bem como os anunciantes que passaram a 

buscar outros meios para a veiculação da propaganda de seus produtos após a queda da tiragem dos 

impressos, acompanhando o número de computadores conectados a internet e as compras efetuadas online 

que aumentam cada vez mais.  Segundo o IBGE o Brasil é o país onde mais cresce o acesso à internet no 

mundo, é também o 6° com o maior número de smartphones, mostrando que os conteúdos estão na palma 

das mãos e não mais nas bancas de revista. Ainda sobre o fator preço, um aspecto macro ambiental de 

extrema importância na atualidade é o preço do dólar que afeta diretamente na importação de 80% do 

consumo de papel imprensa no Brasil, como foi mostrado nos dados obtidos pelo Departamento de Pesquisas 

e Estudos Econômicos (Depec) do Bradesco, causando alarde nos setores de mídia brasileira, que realizam as 

encomendas com meses de antecedência e correm o risco de arcar com preços mais altos dos que os 

esperados. 

Apesar de possuir vantagens, a mídia impressa tem pontos negativos de grande relevância, como a 

baixa interatividade, cada vez mais difícil de ser conseguida; a impressão colorida que encarece os custos 

perante a uma geração que atribui muito valor as imagens e cores, na qual é mais difícil motivar e manter a 

atenção dos usuários, além disso, a evolução das mídia eletrônicas, em vez de reduzir a importância dos 

meios impressos, aumentou as exigências de qualidade e o tempo de preparação de certos materiais bem 

elaborados necessitam de grandes equipes e demandam tempo para sua produção frente a uma realidade 

na qual a pressão dos prazos de entrega pode impossibilitar projetos deste tipo de mídia.  

Os efeitos da crise dos meios impressos fazem-se presentes hoje na demissão de profissionais, 

fechamento de revistas e jornais que optaram por circular apenas em meios eletrônicos. Essa “crise” nas 

mídias impressas já havia sido prevista por Lancaster, considerado o principal divulgador da ideia de uma 
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“sociedade sem papel” defendendo o fim da mídia impressa no final da década de 70, antecipando o impacto 

que teriam as novas tecnologias de informação e comunicação sobre a produção, fornecimento e divulgação 

da informação. 

Podemos concluir que estamos vivendo a era do digital, por enquanto combinado às mídias 

impressas, que já vem dando sinais de que está prestes a acabar, e que cada vez mais o consumidor vem 

sendo peça chave para o sucesso ou fracasso de um produto, seja expondo sua opinião/ experiência nas 

redes sociais, seja denunciando propagandas que de alguma maneira os faça sentir ofendidos para o conselho 

nacional de autorregulamentação publicitária (conar). Assim, novos problemas vem surgindo para aqueles 

que vivem de fazer propaganda, obrigando-os a cada vez mais procurar artifícios que chamem a atenção do 

consumidor de maneira diferenciada a cada nova propaganda ou publicidade. Só nos resta esperar por novos 

veículos de comunicação e juntamente com essas inovações, novos problemas a serem resolvidos por 

publicitários e dependentes das mídias de comunicação da maneira mais criativa possível.   
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PROBLEMAS DE MÍDIA 

 

Alunos: Gabriel Dus, Lucas Marques, Fernando Azevedo, Giovanni Lorando, Lucas Nakano  

Orientador: Prof. Ms. José Estevão Favaro 

 

Resumo 

Este texto irá abordar os problemas de mídia, mas antes disso é necessário se estabelecer o que é mídia e o 

que é comunicação. Além disso, será exposta uma comparação entre fatos ocorridos para o planejamento 

de uma futura ação, evitando assim, erros já cometidos. Apresentaremos, também, algumas soluções para 

os problemas de mídia. 

Palavras-chave: Problemas de Mídia. Comparações. Erros. Soluções. 

 

INTRODUÇÃO 

A comunicação por sua vez é um processo dividido em uma série de etapas que são necessárias para 

que a mensagem seja transmitida com sucesso. Primeiramente se faz necessário a presença de um emissor, 

sendo ele quem emite a mensagem. O emissor precisa codificar a mensagem para que ela seja transportada 

para o destinatário com completa eficiência. Por fim o destinatário recebe a mensagem e a decodifica para 

poder interpreta-la. Dessa forma, problemas de envio podem ocorrer e só serão resolvidos se analisados de 

forma correta. 

 

 O início do estudo   

A comunicação já foi objeto de estudo de diversos pensadores que contribuíram para o 

desenvolvimento de conhecimento na área. Sendo ela, a comunicação, alisada por diversos ângulos e 

vertentes distintas, sendo um exemplo seu estudo tomado pela lógica do biológico. Em 1910 foi fundada a 

Escola de Chicago, essa escola observou os processos de comunicação e as formas de organização da 

sociedade da época e que estava inserida. Nela foram utilizados termos como ecologia humana, que é 

definida como a ciência do convívio, relação, do organismo com o ambiente no qual ele está inserido e 

economia biológica, termo utilizado para verbalizar a luta pelo espaço que domina as relações entre os 

organismos de um grupo.  

Depois da Escola de Chicago muitas outras escolas surgiram para ajudar a moldar os conhecimentos 

na área da comunicação, cada escola intimamente ligada aos acontecimentos que as cercavam.    

 A troca de informação a partir da comunicação foi essencial para o desenvolvimento da sociedade 

como um todo. Sem a troca de conhecimentos a sociedade humana não poderia ter evoluído de caçadores 

coletores para seres urbanos capazes de desbravar a imensidão do universo e armazenar conhecimento.  

Com o passar dos anos novos meios de propagar ideias e pensamento foram sendo desenvolvidos, 

com cada novo avanço tecnológico mais informação foi podendo ser repassada para os mais diversos 

integrantes da sociedade.  O advento da internet quebrou as limitações das mídias tradicionais, podendo ser 

capaz de transmitir conteúdo em quase todos os lugares ao mesmo tempo, mas esses avanços também 

trouxeram consequências negativas para a transmissão e preservação da cultura da informação. 

O conceito de publicidade só seria aprimorado quando surgisse à necessidade de fazer com que um 

determinado produto fosse conhecido por uma grande quantidade de possíveis consumidores e que fosse 

necessário mostrar o diferencial do produto anunciado, para dessa maneira driblar a concorrência. 

 

A evolução humana 
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Quando a sociedade humana ainda se organizava em Feudos a produção de bens e serviços era muito 

pequena, vale lembrar que somente uma pequena parcela da população detinha o poder de compra, os 

nobres e o clero, a maior parte do povo se encontrava na classe dos camponeses, os quais não podiam se dar 

ao luxo de comprar roupas de alto custo ou peças de arte. Dessa forma a procura por produtos era pequena 

fazendo com que os artesão locais pudessem tomar conta da demanda.  

Quando os anos foram se passando e a sociedade mudando a forma na qual se organizava o equilíbrio 

entre oferta e demanda foi sendo alterado. A primeira revolução industrial, que ocorreu entre 1760 e 1860, 

foi o primeiro grande estopim para o desenrolar dos tempos modernos. A invenção das máquinas, 

verdadeiros colossos industriais, mudaria para sempre a sociedade humana. Nos anos que se seguiram mais 

duas revoluções industriais ocorreram, a segunda a partir de 1870 e a terceira a partir de 1950.  

Esses processos revolucionários impulsionaram um novo ritmo para a economia global levando a 

criação de novos produtos e corporações e com isso a competitividade no mercado global sofreu uma 

vertiginosa expansão. A necessidade do uso da propaganda foi se mostrando cada vez mais essencial para as 

empresas. Cada vez mais produtos foram sendo desenvolvidos e cada vez menos eles atendiam a 

necessidades básicas do ser humano, mas sim a necessidades como autoafirmação e validação social.  

O homem começou desaparecer dentro de seus próprios produtos. No livro A Sociedade do 

Espetáculo, de Guy Debord, encontramos uma frase que verbaliza de outra forma esse pensamento “A 

economia transforma o mundo, mas transforma-o somente em mundo da economia”. Nessa frase podemos 

entender que o autor tentou passara a ideia de que a economia não se preocupa com o indivíduo, mas sim 

com o que é melhor para ela e dai é possível ressaltar a ironia, pois a economia só pode ser gerida por 

indivíduos. 

Canais de veiculação cada vez maiores e com cada vez mais espaço para conteúdo acabaram fazendo 

com que o receptor fosse vítima de um bombardeamento de informação. O excesso de conteúdo cria um 

efeito contrario ao da informação, pois acaba fazendo que se veja pouco de muito, esse fenômeno também 

causa uma dificuldade de analisar qual conteúdo deve ser absorvido pelo receptor, qual conteúdo será mais 

apropriado para desenvolver um pensamento critico. Fazendo com que a maior parte do que é absorvido 

pelo destinatário seja um conteúdo inútil, sendo conteúdo inútil entendido com qualquer informação que 

não seja capaz de modelar o pensamento critico e causar mudanças de comportamento. 

É possível fazer um paralelo com o mito da caverna de Aristóteles, o conteúdo inútil funcionaria como 

as correntes que prendem os homens á caverna, impossibilitando que eles consigam se libertar para ver que 

o mundo vai muito além das sombras projetadas na parede da caverna.  

 

A mídia 

Existe um estudo de Harold Lasswell no qual ele aborda a comunicação e se debruça sobre suas 

funções. Ele as divide em três sendo elas a vigilância do meio, o estabelecimento de relações entre os 

indivíduos de uma determinada sociedade e a transmissão da herança social, mas os filósofos Paul F. 

Lazarsfeld e Robert K. Merton acrescentam mais uma função para a comunicação chamada de diversão. 

Sendo o objetivo dessa quarta função somente entreter podendo ser apontada como uma das causadoras 

do conhecimento anteriormente classificado como inútil.  

Mas a mídia também, mesmo estando relacionada a interesses particulares, pode ser um 

instrumento de instrução publica, denunciando esquemas de corrupção e violência contra a sociedade. Ela 

tem um grande grau de influência, podendo moldar atitudes e comportamentos.  

A mídia pode alienar uma grande parte dos consumidores que fazem uso de seus meios. Não é de 

hoje que se sabe da força que ela possui, isso fica mais nítido quando por meio de toda essa força ela passa 

para as pessoas uma ideia ou mesmo um ponto de vista sobre determinado assunto. 
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O profissional que se utiliza dela tem que saber que possuiu em suas mãos um grande transformador 

de opinião, moldando o que diz em verdade para muitas pessoas construindo um imaginário social, que pode 

não corresponder com a realidade. Um exemplo dessa força da mídia ocorreu em 30 de outubro de 1938. 

Orson Wells apresentou um programa de rádio no qual relatava a invasão de Marcianos no estado de Nova 

Jersey dramatizando o livro de ficção científica A Guerra dos Mundos, A estrutura do programa foi 

incrivelmente bem montada e a apresentação da invasão foi relatada muito vivamente. Esse episódio foi 

muito polêmico, pois levou uma gigantesca parcela da população americana a acreditar que os relatos eram 

verdadeiros.  

 
Figura 1- Capa de um jornal americano, 1938 (The Boston Daily Globe) 

Fonte: kpfa.org 

 

 

Escolha da mídia 

Diante desses fatos a escolha de que qual mídia deve ser utilizada para veicular uma peça publicitaria 

se torna algo digno de grande reflexão, pois o sucesso da campanha está diretamente relacionado com as 

escolhas adequadas dos profissionais de mídia. Essa escolha deve levar em consideração inúmeros aspectos 

como as características do perfil do público alvo, a audiência do canal utilizado para a veiculação e a 

segmentação, sendo essa divisão algo muito breve, e resumido, que não espelha de forma exata todas as 

decisões a serem tomadas no processo de seleção da mídia. 

A escolha de um determinado meio de veiculação de mídia também afeta o processo criativo, pois 

cada plataforma como Tv, cinema, rádio, jornais, revistas e a internet se relaciona com um tipo determinado 

de peça publicitaria. 

 

Os problemas 

Os profissionais de mídia devem estar sempre engajados na procura de novos veículos que tenham 

uma boa relação de custo benefício e que permitam captar a atenção do receptor com mais ênfase. Pensando 

nisso, muitos profissionais acabam procurando lugares inusitados para veicular uma campanha, mas como já 

foi dito antes quando mais conteúdo é jogado na frente do consumidor menos ele acaba vendo o que está 

diante de seus olhos. 

 A vontade dos publicitários de ter notoriedade em sua campanha faz com que exista uma grande 

quantidade de plataformas de veiculação e isso traz uma gama de fatos que só servem para entreter e não 

informam os receptores. 

 O maior erro é não avaliar a mídia com a importância que ela merece, uma vez que se gasta muito 

dinheiro para realizar uma campanha publicitária. Caso a mídia seja escolhida com propriedade, o sucesso da 
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campanha ocorrerá, já que o target será alcançado de maneira eficiente, e a informação será passada e o 

dinheiro retornará em forma de vendas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A análise é a alma do sucesso na área de mídia. Saber o que está acontecendo no mundo, avaliar o 

futuro da comunicação e se destacar no mercado do seu público alvo será essencial para que não ocorram 

problemas de mídia. 
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PROBLEMAS MIDIÁTICOS: MARKETING ONE-TO-ONE 

Alunos: Luigi Pavanelli Leal, Gustavo Falvella, Guilherme Mello e Wagner Ferreira 

Orientador: Prof. Ms. José Estevão Favaro 

 

Resumo                

A necessidade do homem se comunicar, associado ao desenvolvimento tecnológico, tem proporcionado às 

empresas a possibilidade de direcionamento de campanhas, principalmente junto ao público jovem, 

entretanto isto suscita uma questão relacionada a invasão de privacidade, podendo acarretar problemas para 

as empresas. 

Palavras-chave: marketing one-to-one; jovens; invasão de privacidade. 

 

INTRODUÇÃO 

O ser humano sempre teve a necessidade de se comunicar, e para discutirmos mídia devemos 

entender brevemente essa necessidade e sua evolução. O primeiro passo foi a linguagem escrita, resultando 

na criação do alfabeto, ao juntar letras criavam-se frases que geravam por fim uma história ou ideia; com o 

passar dos anos essa codificação foi se aprimorando mas o verdadeiro ‘’turning point’’ se deu no século XV 

com a criação da prensa móvel por Gutemberg permitindo assim a massificação de uma mesma mensagem, 

mudando totalmente a acessibilidade de informações da época. Sequencialmente o próximo avanço se deu 

com a invenção do telégrafo por Samuel Morse, permitindo que o ser humano se comunicasse de maneira 

instantânea, além dos benefícios históricos navais e bélicos o telégrafo possibilitou a invenção do rádio, uma 

forma massificada de transmitir uma mensagem ouvida, o que levou a talvez o mais importante passo na 

história da comunicação, quando Alexander Graham Bell inventou o telefone, agora as pessoas podiam falar 

e ouvir a resposta em tempo real, e consequentemente enviar documentos por fax. A próxima parada é no 

século XX, com a chegada da televisão, transmitindo ao mesmo tempo som e imagem, de forma massificada, 

com uma penetração de 97%, presente no cotidiano de maior parte das famílias pelo mundo. Até chegarmos 

finalmente a internet, sua história se dá tão rapidamente que se torna difícil entender a fundo todas as 

mudanças ocorridas desde sua invenção; a questão é que para muitos, especialmente os mais jovens, é 

impensável a vida sem ela, o bombardeamento de informações e possibilidades é natural para aqueles 

crescidos com essa ferramenta, e obviamente a publicidade, o marketing, as relações interpessoais, entre 

outras tantas áreas se adaptaram e evoluíram neste meio. 

 Agora fazemos parte de dois mundos, o físico e o virtual, e há uma óbvia tendência de ambos 

estarem cada vez mais mesclados, o ambiente virtual se torna uma extensão do ambiente físico, abrangendo 

âmbitos sociais e profissionais. Apenas depois da popularização dessa presença virtual no cotidiano que 

notou-se a necessidade de haver regras e limitações neste universo, afinal, se existe o direito do consumidor 

no universo físico e esse consumidor está cada vez mais presente no universo virtual, faz sentido traduzir 

seus mesmos direitos para esse novo ambiente, estabelecendo assim uma relação de consumo mais segura 

e equilibrada, impondo cada qual seus direitos, obrigações e responsabilidades, visando a harmonia do todo 

sem violar terceiros. 

 Embora legalmente não haja violações, quando se fala de mídias sociais uma das primeiras 

preocupações se trata da privacidade do usuário, com o desenvolvimento do Big Data se tornou muito difícil 

não possuir um ‘’rastro virtual’’, cada endereço online que entramos, cada passo que tomamos dentro do 

ambiente virtual é de alguma forma armazenado, com informações sendo cruzadas para sugestões que façam 

mais sentido para você especificamente, este tipo de artíficio facilitou muito o uso do marketing ‘’one on 

one’’  porém tornou o usuário mais exposto e suceptível a violações pessoais. 
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‘’Os perfis digitais das plataformas de mídias sociais e mensagens irão um dia deixar ‘’Minority 

Report’’ parecendo brincadeira’’ – Mark Cuban, Empreendedor 

O que o empreendedor do Shark Tank diz tem muito sentido, as pessoas estão cada vez mais 

percebendo que nossa privacidade está se destituindo, ele diz também que logo esses perfis irão prover mais 

informações do que qualquer outra fonte atual de Big Data; de forma geral isso está vindo a tona.  

A questão é até que ponto a presença patrocinada de uma marca em uma plataforma social é 

positiva? Claro, a marca está sendo lembrada, porém através de uma associação negativa possivelmente, isso 

questiona o verdadeiro intuito do marketing online nas mídias e seu significado, com o excesso de 

propagandas nesse meio é válido cogitar que o objetivo final da ação publicitária esteja perdendo valor. 

Obviamente se tratando de uma ação mal planejada e executada. Quando nos referimos a uma ação feita de 

maneira inteligente os resultados são apenas positivos, a capacidade de engajamento de público é grande no 

ambiente virtual e ações coerentes aumentam o valor de imagem da marca. 

Em conclusão a falta de discernimento e um planejamento estruturado trazem problemas ao uso das 

mídias para alavancar uma marca, fazendo exatamente o inverso; cabe a cada profissional entender os limites 

da privacidade e bem-estar do usuário atrelados ao mundo virtual para maior proveito da efetividade desta 

ferramenta. 
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PROBLEMAS NA MÍDIA ATUALMENTE: OS PROBLEMAS CAUSADOS PELOS PROSSUMIDORES  

  

Alunos: Leandro Rocha Alvarado e Marina Garcia de Lemos e Silva 

Orientador: Professor Mestre José Estevão Favaro  

 

Resumo                 

Esse artigo irá abordar sobre o consumidor um problema na mídia atual, o Prossumidor, que produzem 

conteúdo, podendo ser benéfico ou não para a marca de quem ele se dirige. Iremos abordar esse assunto 

mostrando como ele surgiu e, a partir disso, a importância dele na mídia e através disso um método sugestivo 

para resolver o problema que ele pode causar. Em seguida será mostrado uma comparação com marcas que 

utilizaram ou não esses métodos sugeridos e o que isso irá trazer de resultados.   

Palavras-chave: Prossumidor; Mídia; Problema; Diálogo; Cliente.   

  

 

INTORDUÇÃO 

A comunicação tem origem, basicamente, com a origem da humanidade. E com o surgimento de 

sociedades organizadas e o desenvolvimento de sua economia, ocorreu o surgimento e desenvolvimento da 

mídia, iniciando-se com textos impressos e em seguida com surgimento do telégrafo, rádio, televisão e mais 

atualmente a internet. Através desses meios de comunicação e mídia, foi possível a disseminação de ideias 

e novas informações e a publicidade utilizou-se dessa forma de expansão de ideias para vender cada vez 

mais produtos e serviços. A mídia publicitária pode ser descrita como a forma de difundir novas formas de 

consumo e ideias dentre o mercado consumidor vigente. 

 Portanto, temos como objetivo nesse artigo, verificar quais são os problemas de mídia na 

atualidade e mais pontualmente, como os próprios consumidores, hoje chamados de Prossumidores, graças 

à internet conseguem fazer uma imagem midiática positiva ou negativa para uma empresa. 

 

JUSTIFICATIVA 

A mídia vem adaptando-se ao desenvolvimento do ser humano através das décadas, e em meados 

da década de 1960, surge à internet ainda de forma lenta e pouco utilizada, que cerca de 40 anos depois 

tornar-se-ia primordial para a comunicação do ser humano e principalmente para a comunicação 

publicitária. 

 

“A internet representa uma excelente oportunidade de reunir o rádio, a tv e o jornal, 

em um só ambiente. Nesse sentido o desenvolvimento da TV digital que permite aos 

computadores manipularem essas imagens e integrando-as de forma totalmente 

compatível. ” (MIRANDA, 2007, p.34). 

 

Com a evolução da internet como meio de mídia publicitária e o surgimento das redes sociais, 

surgiu também um novo tipo de consumidor, que ficou conhecido como Prossumidor, que seriam 

Consumidores que também produzem conteúdo positivo ou não para uma determinada marca. Existem 

diversos tipos de Prossumidores, e são citados e explicados na tabela a seguir: 

 

Tabela 1: Níveis de Prossumidores 
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Contudo, o surgimento desse tipo de consumidor, resultou também em um dos maiores problemas 

para as marcas hoje em dia, em termos de mídia. Segundo uma pesquisa realizada pela consultoria Nilsen 

com 25 mil pessoas, 70% dos consumidores confiam na opnião de outros consumidores e cerca de 25% se 

consideram Prossumidores. (MATATHIA in RODRIGUES, CARDOSO, NUNES e EIRAS, 2005). A falta de 

controle das empresas sobre o que os consumidores falam na internet podem ter consequências 

catastróficas ou grandes feitos para as empresas. Nesse artigo, veremos o que já é feito e o que pode ser 

melhorado na comunicação da empresa com o Prossumidor e como os efeitos negativos podem ser 

minimizados pela marca. 

 

OBJETIVO GERAL 

Identificar os problemas e benefícios que os Prossumidores criam para as marcas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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Analisar os malefícios causados por uma má comunicação com os Prossumidores. 

Observar formas de minimizar os problemas causados pelos Prossumidores. 

 

MÉTODOS UTILIZADOS 

Os métodos utilizados para atingir os objetivos, são primeiramente a observação de casos de 

empresas que recebem reclamações e críticas de prossumidores e com um bom diálogo e uma resolução 

rápida e eficiente ao problema do cliente. Além da observação, coleta de dados em sites de reclamações de 

clientes para analisar como as empresas melhor avaliadas pelos clientes lidam com as adversidades de 

reclamações. 

Para isso, foi feita uma pesquisa sobre prossumidores e seus hábitos já apresentada acima, além 

disso a escolha da internet como meio de comunicação, dá-se pelo seu dinamismo e pela capacidade de 

difusão de informação. Em Lopes apud Motta (2014, p. 56), destaca-se que, “podemos pensar que talvez 

nunca tenhamos acompanhado tamanho fluxo de conteúdos que perpassam pelas diversas mídias e, 

reinventando-se a partir de cada uma delas, se tornem um produto passível de trânsito em todas elas como 

observamos nesse momento da contemporaneidade. Amplia-se, desse modo, a fluidez e a possibilidade de 

caminhos de múltiplas direções.” 

 

RESULTADOS 

Entre todas as pesquisas pudemos perceber que nem sempre as empresas sabem lidar exatamente 

com os consumidores que manifestam opiniões adversas, como apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1: Falha de comunicação da empresa com o consumidor 

  
 

 

Nesse caso apresentado acima, a empresa comete 2 erros muito comuns em situações onde o 

cliente reclama de algum serviço, que é a demora para responder ao cliente, no caso 10 dias, e apresentar 

uma justificativa pouco amigável e que vai de encontro ao dito pelo cliente. Em outro caso, como no da 

figura 2, podemos ver como a empresa responde de forma rápida, 1 dia e meio e com uma resposta 
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amigável e pessoal, por telefone, segundo o próprio consumidor, além disso o próprio consumidor deixa 

claro que faria negócio novamente com a empresa, mesmo com o erro. 

 

Figura 2: Reclamação respondida com rapidez e atenção 

 
 

 

Com base nesses dois casos, podemos analisar de forma bastante clara, como as empresas devem 

lidar com os clientes insatisfeitos para minimizar os efeitos dessas reclamações. Tratar o cliente com 

respeito e de forma clara e rápida, é a melhor forma de diminuir a insatisfação do cliente. Outro ponto 

importante, é assumir o erro da empresa, se houver, tentar justificar o erro ou omitir alguma informação, 

causa má fama e repulsa do cliente e de todos que lerem sua avaliação sobre a marca. Em pesquisa feita 

por MOTTA (2014, p. 100), 55% das pessoas entrevistadas voltam a reclamar em sites e redes sociais pelo 

motivo da empresa não retornar o contato para solucionar algum problema, portanto, torna-se essencial a 

resposta da empresa e principalmente uma solução amigável para o caso, mesmo que o cliente não tenha 

total razão na reclamação. Além disso, em dados apresentados pelo site Reclame Aqui, as empresas que 
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tem melhores índices de solução com os clientes, são as empresas que tem maiores índices de que clientes 

voltam a fazer negócios. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Fica evidente, ao final desse artigo, que os Prossumidores são uma nova forma de comunicação e 

mídia da empresa com seus clientes, com um diferencial, não é controlado pela empresa, é feito de forma 

espontânea tanto para o bem, quanto para o mal. Dentro dessa novidade tão dinâmica, as empresas devem 

se adaptar ao modo de comunicação com esse Prossumidor e nem sempre o faz de forma assertiva, sendo 

muitas vezes, grosseira e pouco amigável piorando ainda mais a imagem da empresa. Uma empresa 

amigável, rápida e com bom relacionamento e serviços ao cliente, evita diversos problemas com os clientes 

e sua imagem nos meios sociais. 
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“BE TRUE TO YOUR PLEASURE”: UMA ANÁLISE SEMIÓTICA DA NOVA CAMPANHA GLOBAL DA MAGNUM 

 

Aluno: Valter Pereira Santos Júnior   

Orientadora: Prof. Dra. Mariza de Fátima Reis 

 

Resumo 

A campanha publicitária da marca de sorvetes Magnum reposiciona a marca num cenário marcado pelo 

debate sobre diversidade. O ensaio propõe analisar, semioticamente, como a marca tratou seu branding se 

inserindo nesse cenário. Este estudo vai analisar os signos contidos na campanha a partir de duas peças 

principais: o vídeo de um minuto veiculado no YouTube e uma peça impressa veiculada em outdoors e 

revistas. Este trabalho é fruto de tarefa da disciplina Teorias Semióticas da Imagem, ministrada pela Prof. 

Dra. Mariza de Fátima Reis. 

Palavras-Chave:Gênero; Semiótica; Símbolos; Posicionamento; Branding 

 

INTRODUÇÃO 

Neste trabalho, apresentaremos os signos contidos na campanha publicitária de título “Be True To 

Your Pleasure” da marca de sorvetes Magnum, pertencente ao grupo Unilever. Além de analisar o vídeo da 

campanha, será analisada também uma peça veiculada em revistas e outdoors, ambas produzidas e 

distribuídas em 2015. Este texto irá analisar o vídeo publicitário do ponto de vista semiótico trazido pelo 

filósofo e semiólogo francês Roland Barthes.  

A partir de análises de aparatos técnicos, como iluminação, trilha sonora, roteiro, movimentos de 

câmera e apresentação do produto, no caso do vídeo; e de enquadramento, cores e expressão da 

personagem na peça impressa, a questão de gênero será ponto chave nesta análise semiótica, que não 

deixará de lado a construção da marca Magnum a partir destes aspectos. 

A campanha é protagonizada apenas por pessoas que não estão definidas binariamente e 

fenotipicamente no aspecto masculino/feminino de gênero. Para a filósofa pós-estruturalista estadunidense 

Judith Butler (2004), o corpo atuaria na reprodução de signos e na repetição estilizada de atos que constroem 

e corroboram noções prévias de gênero; para Butler, o corpo é vulnerável a estes signos, sendo o gênero 

uma realização performativa compelida pela sanção social – os signos40. A binaridade ou não-binaridade de 

gênero possui uma gama extensa de definições para seres humanos definidos ou não definidos na questão 

gênero. Para o estudo da campanha, manteremos em mente que a protagonistas não se encaixam no binário 

homem/mulher, mas são fluidos no que diz respeito aos seus gêneros. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 Produzida e veiculada em 2015, a campanha “Be True To Your Pleasure” traz, como protagonistas, 

pessoas não incluídas numa classe binária de gênero. A marca Magnum traz o debate de gênero como gancho 

para seu slogan (em português, “seja real com o seu prazer”) e, de forma delicada e sutil, nos faz traçar 

paralelos da binaridade (e não-binaridade) sexo/gênero com o significante/significado, com a construção de 

um signo e seus aspectos mais densos e complexos. 

 Do ponto de vista mercadológico, utilizar o debate de gênero como oportunidade de posicionamento 

de marca e renovação do branding da marca é admirável. A marca que consegue dialogar com questões 

sociais contemporâneas, traduzindo isso para o significado da experiência de utilizar seus produtos e obtendo 

                                                        
40 Retirado de: http://causasperdidas.literatortura.com/2014/06/26/o-nao-binarismo-e-a-performance-de-genero-de-
judith-butler/ 
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sucesso na compreensão do público mostra capacidade para permanecer atual e conectada com o 

consumidor. A Magnum conseguiu se inserir neste contexto, trazendo uma nova experiência de uso da marca 

Magnum e posicionando de maneira efetiva a marca no centro de um assunto tão importante para a 

sociedade ocidental. 

 

 O VÍDEO 

 O vídeo da campanha tem duração de um minuto e foi criado pela agência espanhola Lola Madri, o 

comercial foi rodado em Los Angeles e dirigido por Martin Werner. Ao som de “Umbrella”, da cantora 

barbadiana Rihanna, interpretada pela banda Mechanical Bride, o filme conta a história de três pessoas – 

Willam Belli, Gregory Woo e James Charis – que abraçaram a oportunidade de saciar seu prazer pessoal, 

sendo fiéis ao que importa para eles/elas 41. Todas as protagonistas estão fora do padrão binário de gênero, 

se identificando como drag queens, gênero fluido ou simplesmente não-masculino/não-feminino. 

A primeira parte do vídeo se dedica a apresentar as personagens, seus mundos, ambientes, espaços 

e particularidades. Com uma música lenta de fundo e alguns sons das cenas (chuva, sapatos em assoalho, 

etc), fotografia intimista, câmera lenta e cortes rápidos, o vídeo se desenvolve até a segunda parte. Na 

segunda parte, o produto (sorvete Magnum) é apresentado, sempre nas mãos das personagens. O vídeo é 

finalizado com a logo de Magnum e o slogan “For Pleasure Seekers” (“Para Quem Busca o Prazer”), 

desaparecendo num fade discreto até surgir a mensagem #BeTrueToYourPleasure 

(#SejaVerdadeiroComSeuPrazer). 

O vídeo possui como trilha sonora uma música lenta, que soa aconchegante e combina com a câmera 

lenta e a fotografia discreta do vídeo. Os barulhos da chuva, sapato no assoalho, copos e demais barulhos 

“detalhe” compõem o vídeo, trazendo o espectador para dentro dele e aproximando-o com as personagens. 

Os cortes rápidos associados com a câmera lenta dramatizam o vídeo ao mesmo tempo em que deixam ele 

dinâmico, prendendo a atenção do espectador. As personagens são exibidas sempre no centro da tela, em 

destaque mesmo em meio a festas ou multidões. A fotografia é aconchegante e intimista. Estes aspectos do 

vídeo podem ser definidos como parte significante do signo. Para Barthes (1964), o significante é um puro 

relatum, tendo como substância o material (sons, objetos, imagens). Sendo assim, o significante da campanha 

é todo o aparato técnico e visual que nos faz despertar interesse sobre a peça – mas não nos faz ainda ter 

reações ou nos relacionar com aquilo.  

O significado é, portanto, para Barthes (1964), uma representação psíquica da coisa, do material. O 

significado usa o significante como meio para atingir quem o observa. Enquanto o significante lida com a 

forma, o significado trata da substância, do ideológico. No caso da campanha da Magnum, os ambientes e 

cenários trazem diversos elementos que assumem significados importantes na composição do sentido da 

campanha. As cenas na chuva dão a ideia de impermeabilidade – nada atinge a personagem, pois mesmo em 

meio à chuva ela encontra uma maneira de escapar desta. Enquanto todo o resto do ambiente tem cores 

frias, a personagem utiliza um guarda-chuva de cor vermelha, cor viva e que contrasta e a destaca do restante 

do ambiente. Todas as cenas e ambientes foram compostos para dar uma sensação de poder à personagem 

central, tornando-a protagonista num mundo cheio de regras, sujeitos binários, lugares comuns e 

superficialidades. 

O elemento crucial para dar a sensação de poder e sobreposição às personagens é o produto. Com 

Magnum, as personagens se mostram sorridentes, se destacando em meio a multidões, tendo seus 

momentos particulares e sendo protagonistas destes cenários. O sorvete é o responsável por compor o prazer 

destas personagens, conectando-as não só pelas particularidades de gênero, mas por estarem degustando o 

                                                        
³ Retirado de: http://www.clubedecriacao.com.br/ultimas/be-true-to-your-pleasure/ 
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sorvete em situações em que são personagens centrais. Quem procura por prazer e quem é fiel, verdadeiro 

com seu prazer, consome Magnum.  

 

A PEÇA IMPRESSA 

 Veiculada em revistas e outdoors, a peça mostra uma das protagonistas do vídeo, Willam Belli, 

segurando um Magnum e andando no que parece ser uma festa. A peça traz, no topo, o mote principal da 

campanha (“Be True To Your Pleasure”) e, no rodapé, a logo da Magnum com o slogan da marca, “For 

Pleasure Seekers” (“para quem busca o prazer”).  

  

  

 
(Peça da campanha “Be True To Your Pleasure”) 

 

As principais cores utilizadas na peça são o marrom e o dourado. O dourado inspira sucesso, 

realização e triunfo, bem como sustenta a ideia de autoconhecimento, espiritualidade e compreensão. O 

marrom se refere à qualidade, conforto e segurança. Enquadrada no centro da peça e a única pessoa com 

foco está a protagonista – sua linguagem corporal conversa com as cores e também inspira sucesso, 

realização e triunfo. 
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Ao desfocar as outras pessoas presentes na foto, Magnum diz muito sobre quem está no foco: 

segurando um Magnum, transmitindo poder e segurança, pois ela está sendo verdadeira com o seu prazer e 

está sempre em busca dele – por isso, precisa sempre ter um sorvete Magnum. A modelo não olha para a 

câmera, para o sorvete ou para outras pessoas: está segura no seu andar e em si mesma, e é para lá que olha. 

Suas roupas são mais claras que as roupas das outras pessoas, sendo mais um elemento de destaque da 

modelo. 

Todos os elementos que compõem o significante da peça (enquadramento, centralização, cores, 

letras, marca, slogan) servem como mediadores na transmissão da marca para o significado, o valor psíquico 

que a marca procura transmitir para o espectador. 

 

CONCLUSÃO 

 Produzida para reposicionar a marca Magnum no cenário atual, a campanha “Be True To Your 

Pleasure” dialoga com questões sociais importantes no nosso cotidiano, trazendo o fator de gênero não para 

um debate, mas para um processo de naturalização do tema e quebra de tabu na publicidade.  

 Semioticamente, a campanha é repleta de significantes e significados e é exemplo claro de como uma 

peça publicitária, seja ela vídeo ou foto, pode despertar sensações através de sons, imagens, cores e textos. 

 A Magnum conseguiu posicionar sua marca dentro de valores como diversidade, compreensão, 

qualidade e excelência e deu aos consumidores características adquiridas ao ter uma experiência com a 

marca: são seguros, estão abertos ao novo e são verdadeiros com o seu prazer. “Be True To Your Pleasure” 

é um exemplo de campanha contemporânea e extremamente corajosa, que inspira e incentiva pessoas a 

serem fiéis ao seu real prazer, sendo simbólica, plural e atual. 
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Resumo            

Visando compreender os costumes e o mercado atual de streaming de música, será apresentado a seguir um 

estudo detalhado do mercado e suporte ao aplicativo Superplayer, lançado em 2011 por uma startup de 

Porto Alegre/RS, sendo voltado ao mercado nacional, com o intuito de concorrer com os demais serviços de 

consumo de música digital, direta e indiretamente. 

Palavras-chave: aplicativo; música; superplayer; streaming; playlist. 

 

INTRODUÇÃO             

A música sempre acompanhou a humanidade nas mais diversas atividades, eventos culturais e 

acontecimentos históricos. A forma de se consumir música, portanto, sempre se transformou lado a lado 

com a evolução tecnológica, assim como os hábitos dos consumidores. Acompanhando a evolução dos meios 

digitais e o consumo de conteúdo na internet, o usuário comum passou a priorizar serviços ao invés da posse, 

e por isso, as mídias físicas, assim como o download pago de músicas, vêm perdendo cada vez mais espaço 

na indústria fonográfica. O streaming de música por assinatura veio para inovar neste cenário, e vem 

crescendo a cada ano, causando impactos importantíssimos – e inéditos – no cenário musical.  

 Para a análise do produto Superplayer, foram coletados diversos dados da empresa, assim como de 

mercado, histórico, pontos fortes e fracos, concorrentes e possíveis entrantes, ambiente interno e externo, 

todo o mix de marketing, além de outros dados, que possibilitam a definição do posicionamento e 

conhecimento da situação do produto no mercado, permitindo, assim, a elaboração de ações eficazes para a 

solução de eventuais fraquezas do serviço e também o fortalecimento da marca. 

 

O QUE É SUPERPLAYER            

O Superplayer é um tocador de música online com listas feitas por especialistas, organizadas por 

gêneros, atividades, sentimentos e outros temas especiais de forma rápida. 

Histórico da Empresa – O projeto do Superplayer nasceu em 2011, com a fundação da 3BR Tech, 

empresa dos irmãos Cassio Goldschmidt, Fabio Goldschmidt e Gustavo Goldschmidt, que desenvolveu o 

Superplayer. Os três irmãos haviam alimentado o sonho de empreender, e sua ideia inicial era criar uma 

ferramenta de computação em nuvem (em inglês, cloud computing) com o intuito de resolver o problema da 

sincronização de músicas em smartphones. Porém, com a entrada de grandes empresas no ramo, esta ideia 

foi descartada ainda nas fases iniciais do desenvolvimento do produto. 

Nesse período, o modelo de administração da empresa tomou rumo com o conceito de The Lean 

Startup, de Eric Ries. Esse modelo se define como “uma nova maneira de considerar o desenvolvimento de 

produtos novos e inovadores, que enfatiza interação rápida e percepção do consumidor, uma grande visão e 

grande ambição, tudo ao mesmo tempo”42. 

  Nesse modelo, quebra-se o paradigma de produto final e uma constante otimização a atualização de 

produto são necessárias para que seja atingida a visão básica de uma startup: a de criar um negócio próspero 

e capaz de mudar o mundo43. 

                                                        
 
1,43 RIES, Eric. A Startup Enxuta: como os empreendedores atuais utilizam a inovação continua para criar empresas 
extremamente bem-sucedidas. Tradução: Carlos Szlak. São Paulo: Leya Brasil, 2012. p. 27. 
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Após um ano e meio de desenvolvimento de produto, em 2012 foi lançada a primeira versão do 

serviço, buscando feedbacks qualitativos do produto entre os consumidores innovators e early adopters – ou 

seja, pessoas que gostam de estar sempre atualizados e se interessam em novas tecnologias – responsáveis 

pela difusão inicial de inovações, e com isso, puderam atrair a ajuda de pessoas experientes do ramo para 

lançar sua segunda versão. Esta versão começou a ser difundida entre o público mainstream para buscar, 

então, feedbacks quantitativos.  

A segunda versão acabou contando com pouca aceitação e repercussão, porém, gerou importantes 

insights. Os dados mostravam que os usuários ouviam música principalmente como acompanhamento 

durante o trabalho e outras atividades. Além disso, havia pouca variação do repertório diário de cada usuário, 

mostrando que não era necessária uma biblioteca enorme de músicas disponível, e sim, mais comodidade 

para os usuários, trazendo novas músicas até eles. Com base nestes dados, uma nova reformulação do 

produto foi iniciada. Em 1º de abril de 2013, o Superplayer foi finalmente lançado com o conceito atual – 

playlists prontas e selecionadas para diversas atividades cotidianas, novamente buscando a validação de 

innovators e early adopters.     Desta vez, porém, a aceitação foi imediata e o compartilhamento do serviço 

foi espontâneo, alcançando, assim, a marca 100 mil usuários no primeiro mês e passando de 250 mil no 

segundo, ultrapassando as expectativas iniciais de 200 mil usuários em um ano. 

 

Mix de Marketing – PRODUTO – Serão identificadas todas as características dos produtos oferecidos 

pela empresa, conforme definição abaixo. 

[...] PRODUTO é o conjunto de atributos, funções e benefícios que os clientes 

compram. Eles podem consistir de atributos tangíveis (físicos) ou intangíveis, 

como aqueles associados aos serviços, ou uma combinação de tangíveis e 

intangíveis.(CZINKOTA, 2001, p.228). 

O Superplayer é um serviço online de streaming de música em formato de playlists sem 

interatividade, baseado na nuvem. Simplificando, trata-se de uma rádio via internet44. 

O streaming permite que o usuário reproduza as músicas por transmissão simultânea, sem a 

necessidade de fazer download, armazenar, copiar ou redistribuir as músicas para uso pessoal ou comercial. 

O termo "sem interatividade" significa que o usuário tem acesso a uma programação pré-definida pelos 

curadores e algoritmos proprietários do Superplayer, mas não pode selecionar exatamente a música, artista 

ou álbum que deseja ouvir45. 

O Superplayer não precisa de cadastro para ser utilizado, porém, quando feito, o cadastro permite 

uma experiência personalizada, com opção de histórico, além de permitir o fornecimento de métricas, que 

ajudam os curadores a melhorar e atualizar as playlists. O usuário cadastrado pode, eventualmente, ser 

agraciado com um período de testes do formato premium 46 . O cadastro premium fornece mais 

funcionalidades e também o uso livre de propagandas em forma de spots ou banner, porém, mantendo as 

playlists patrocinadas, que agregam mais opções de músicas para o usuário. 

 

Formatos de Playlists 

As playlists são fornecidas em cinco grandes categorias: playlists com base em atividades (ex: 

Trabalhando, Caminhando); por gêneros musicais (Rock, Funk, Pop); por sentimentos (ex: Feliz, Agitado); 

playlists especiais (ex: 20 mais tocadas no Brasil); e também playlists dedicadas a estabelecimentos (ex: 

cafeteria, pubs). 

                                                        
44 Disponível em: < https://www.superplayer.fm/info > acessado em 17 de maio de 2015. 
45 Disponível em: < https://www.superplayer.fm/termos-de-uso > acessado em 17 de maio de 2015. 
46 Disponível em: < https://www.superplayer.fm/termos-de-uso > acessado em 17 de maio de 2015. 
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Todas as playlists são elaboradas com base em métricas de usuários e uma curadoria feita por 

pessoas com experiência no ramo musical. O Superplayer escolheu esta abordagem com o objetivo de focar 

em um tipo específico de usuário de streaming: aquele que utiliza a música como um acompanhamento para 

suas atividades diárias, mas não tem tempo, paciência ou conhecimento para elaborar suas próprias playlists 

ou buscar as próprias músicas. Por isso, o Superplayer se denomina como uma transição do rádio 

convencional para o streaming, fornecendo a comodidade do primeiro com a personalização do segundo. 

 

 
Figura 1. Interface do Superplayer para web, onde é possível ver a disposição das playlists. 

Fonte: printscreen tirado no navegador Mozilla Firefox, Windows 8 

 

 

Espaços Publicitários – O Superplayer oferece espaços publicitários47 para que empresas possam 

vincular suas marcas com uma experiência única e diferenciada, gerando emoção e maior interação com os 

consumidores, trazendo valores positivos às marcas e fortalecendo a relação com seus usuários. Em média, 

os usuários ficam cerca de uma hora em cada playlist, podendo segmentar e criar experiências de acordo 

com cada tema. 

São diversas possibilidades de anunciar uma marca através dos espaços publicitários oferecidos 

como playlists personalizadas, playlists patrocinadas, abas personalizadas, spots de aúdio e fullbanners. 

 

Playlists Personalizadas – A playlist personalizada é uma oportunidade para as marcas entregarem 

uma experiência para o usuário, envolvendo a marca com a música. O anunciante estabelece um objetivo e 

a playlist passará por uma curadoria especial da equipe Superplayer para tal. A lista permanece no site 

durante 30 dias, com posição privilegiada, personalização com nome, imagem de capa e descrição a critério 

do anunciante e tem a possibilidade de inserção de spots ao começar a playlist ou entre as músicas. O retorno 

estimado é de cerca de 72.000 plays, além de 28.000 horas de interação com a marca (dados de agosto/2015). 

                                                        
47 Disponível em < https://www.superplayer.fm/anuncie > acessado em 17 de maio de 2015. 
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Figura 2. Simulação de playlist personalizada. 

Fonte: Superplayer.fm 

 

 

Playlist Patrocinada – Na playlist patrocinada, o anunciante pode inserir sua marca em uma lista já 

existente. A vantagem, neste caso, é atingir um público-alvo já habituado, podendo inserir spots especiais da 

marca entre as músicas e adicionar a marca à capa da playlist. O patrocínio permanece também por 30 dias, 

recebendo, em média, 96.000 plays (dados de maio/2015). 
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Figura 3. Simulação de playlist patrocinada. 

Fonte: Superplayer.fm 

 

Aba Personalizada – A aba personalizada traz uma experiência muito maior para o usuário, dando a 

possibilidade ao anunciante de criar uma aba especial com diversas playlists personalizadas, total 

personalização da interface, além de conteúdo em formato de listas, imagens e vídeos. A aba permanece no 

site durante 40 dias, e recebe, em média, mais de 110.000 plays neste período, além de mais de 220.000 

horas de interação com a marca (dados de maio/2015). 
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Figura 4. Simulação de Aba personalizada. 

Fonte: Superplayer.fm 

 

 

Spot em Áudio – O spot em áudio traz a possibilidade de interagir com o usuário mesmo quando ele 

não está olhando para a tela. O spot pode ser segmentado por playlists específicas, e também ser reproduzido 

no começo da playlist ou entre as músicas. É possível, também, inserir um banner especial com link durante 

a reprodução do spot. Os spots permanecem na programação durante 30 dias, tendo, em média, 65.000 

reproduções durante este período. 

 

 
Figura 5. Simulação de banners durante a reprodução do spot de áudio. 

Fonte: Superplayer.fm 
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Mix de Marketing – PRAÇA – Segundo Kotler (2000, p. 416), “Praça é o conjunto de atividades que 

disponibilizam o produto no mercado tornando-o acessível ao público alvo.”. Com base nesta definição, 

foram identificadas as principais características da praça do Superplayer. 

O Superplayer, por ser um serviço de streaming totalmente online, atua em todo o território nacional, 

contanto que tenha o acesso à internet. No entanto, o serviço não é acessível fora do Brasil, devido às 

limitações legais para reprodução de música e regras para distribuição de direitos autorais, que variam de 

país para país. 

O acesso ao serviço pode ser feito de duas maneiras: via web – acessando o site www.superplayer.fm 

– por qualquer navegador de internet (ex: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari); e 

também via mobile – utilizando o aplicativo do Superplayer – que está disponível para smartphones e tablets 

nas lojas App Store, Google Play e Windows Store48.  

Mix de Marketing – PREÇO – Preço é, segundo Reis e Mandetta (2003, p.93), “(...) a quantidade de 

dinheiro, bens ou serviços que deve ser dada em troca para aquisição ou uso de um determinado produto ou 

serviço.”. 

Com base nesta definição, foram identificadas as principais características relacionadas aos preços de 

assinatura do Superplayer. 

Estratégia de Preço – O serviço atua no modelo freemium, ou seja, com cadastros free e premium. O 

cadastro free oferece uma versão gratuita e ilimitada aos usuários, mantendo, porém, propagandas em 

formato de spots entre as playlists e também banners no site. A versão premium, mediante assinatura mensal 

ou anual, permite que os usuários usufruam do serviço sem interrupções com publicidade, com melhor 

qualidade sonora, além de permitir acesso a seleções de músicas especiais, dar a possibilidade de pular 

músicas de maneira ilimitada, entre outros benefícios. O usuário pode, ainda, utilizar o serviço sem cadastro, 

gratuitamente. 

O usuário free com cadastro pode, eventualmente, ser agraciado com descontos especiais e períodos 

de experimentação grátis dos serviços premium49. 

 preços para o plano premium podem ser adquiridos de três formas diferentes (dados de 

junho/2015): assinatura mensal, ao custo de R$ 5,90 ao mês; assinatura de 8 meses, ao custo de R$ 45,00; e 

também a assinatura anual, ao custo de R$ 49,0050. 

Mix de Marketing – PROMOÇÃO – Baseada na definição abaixo, foram identificadas as principais 

características de promoção da marca Superplayer. 

Promoção é a comunicação de informações entre o vendedor e o comprador – 

objetivando a mudança de atitudes e comportamentos. (...) é dizer aos fregueses-

alvo que o produto certo, existe na praça certa e ao preço certo. (MCCARTHY,1982, 

p. 299). 

Durante o primeiro ano do Superplayer, os investimentos em mídia foram inexpressivos. Todo o 

crescimento ocorreu de forma orgânica, pelo próprio boca-a-boca e compartilhamento dos usuários. Entre 

junho e agosto de 2014, foram iniciadas as primeiras experiências com mídias pagas. Nesses meses, as 

principais ferramentas testadas foram o Google Adwords e o Facebook Ads, para os mais diferentes 

segmentos de usuários, tanto para web quanto para mobile. Para cada campanha, foram medidos os custo 

de aquisição, as taxas de conversão de usuários em assinantes e, por fim, o payback de mídia, ou seja, tempo 

decorrido entre o investimento inicial e o momento no qual o lucro líquido acumulado se iguala ao valor 

desse investimento.  

                                                        
48 Disponível em < https://www.superplayer.fm/app > acessado em 17 de maio de 2015. 
49 Disponível em < https://www.superplayer.fm/termos-de-uso > acessado em 17 de maio de 2015. 
50 Disponível em < https://www.superplayer.fm/assinatura > acessado em 17 de maio de 2015. 
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Meios Digitais – Além dos anúncios por meio das ferramentas Google Adwords e Facebook Ads, o 

Superplayer mantém perfis nas redes sociais para fortalecer a marca e manter canais de contato e 

relacionamento com o público alvo – consumidores e potenciais consumidores.  

São mantidos perfis nas seguintes redes sociais:  

- Facebook, com cerca de 67 mil fãs51;  

- Instagram, com cerca de 2,3 mil seguidores52;  

- Twitter, com cerca de 4,6 mil seguidores53. 

Mercado – A indústria musical – A indústria musical vem sofrendo fortes transformações com a 

evolução do mercado digital de músicas. Em 2014, pela primeira vez, a receita dos canais digitais se encontra 

na mesma proporção da receita com vendas físicas, que tiveram uma queda de 8,1% em relação ao último 

balanço feito em 2013 pela Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI), organização sem fins 

lucrativos que representa os interesses de mais de 1.300 gravadoras ao redor do mundo.  

No Brasil, segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Discos (ABPD) – órgão nacional 

representante das gravadoras brasileiras e responsável por pesquisas de mercado, dados estatísticos e de 

vendagens do setor fonográfico no Brasil – o segmento de streaming obteve um ótimo desempenho de 2014 

para 2013, com crescimento superior a 53% no faturamento do segmento, o que representa 51% das receitas 

com música digital no Brasil, ultrapassando a receita obtida através de downloads de músicas avulsas e álbuns 

completos (30%). Já no primeiro trimestre de 2015, para fins de comparação, o faturamento da distribuidora 

ONErpm com streaming de música cresceu cerca de 500%, representando cerca de 24% do faturamento total 

da companhia no mesmo período.  

Estima-se que 41 milhões de pessoas ao redor do mundo paguem por serviços de assinatura por 

streaming – eram 28 milhões em 2013 e apenas 8 milhões na primeira medição feita em 2010. O serviço 

ainda é uma das alternativas menos populares para consumo musical no país, com apenas 28,2% de 

participação, ficando apenas na frente do vinil (8,2%). O ranking é liderado pelo rádio convencional (76,4%), 

seguido pelo YouTube (73,7%), o MP3 (72,8%), CD (60,1%) e a TV, com 48,2%.  

Além do crescimento do número de smartphones no Brasil e no mundo, como citado anteriormente, 

ter sido um dos fatores que contribuíram para o crescimento de serviços de streaming, um outro fator que 

contribuiu para isso foi o firmamento de parcerias com outras empresas, principalmente de 

telecomunicações, onde são criados pacotes de ofertas de assinaturas compartilhadas. 

Mercado – Pirataria – A pirataria ainda é um grande desafio a ser enfrentado pela indústria musical, 

tanto no Brasil quanto no mundo. O problema é que, segundo dados de um estudo realizado pela Tru Optik, 

em Fevereiro de 2015, o Brasil é o segundo colocado em um ranking global de downloads ilegais, com 1,16 

bilhões, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que registraram 2,1 bilhões de downloads ilegais.  

O streaming, no entanto, vem surpreendentemente conseguindo reduzir o consumo ilegal de música, 

de acordo com uma pesquisa divulgada pela Opinion Box, sob encomenda do Comitê de Desenvolvimento 

da Música Digital, no começo de 2015. É a primeira vez na história da indústria que o consumo ilegal de 

música teve uma diminuição significativa. A pesquisa, realizada em todos os estados brasileiros, mostrou que 

o consumo ilegal de músicas é 31% menor entre os usuários que utilizam serviços de streaming54.  

                                                        
51 Disponível em < www.facebook.com/SuperplayerBR > acesso em: 31 ago. 2015. 
52 Disponível em < www.instagram.com/superplayerbr > acesso em: 31 ago. 2015. 
53 Disponível em < www.twitter.com/SuperplayerBR > acesso em: 31 ago. 2015. 
54  Disponível em: < http://economia.ig.com.br/2014-12-04/procura-por-produtos-piratas-cai-pelo-terceiro-ano-
consecutivo-no-brasil.html>. acessado em 30 de maio de 2015. 
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Concorrentes – Por ter um modelo intermediário entre as rádios e as plataformas de streaming on 

demand, o Superplayer acaba por concorrer com ambos os modelos por audiência e anunciantes. Portanto, 

os dois tipos, tantos as rádios online, como os players on demand, são considerados concorrentes diretos, 

mesmo que não estejam exatamente na mesma categoria mas por ambos oferecerem seus serviços através 

de streaming de música. 

 

Rdio – Fundado nos Estados Unidos, Rdio é o primeiro serviço estrangeiro de 

streaming que oferece um catálogo de 35 milhões de músicas, incluindo opções 

de músicas locais e regionais.  

O Rdio aposta na interface limpa e organizada, e na facilidade de uso como seu 

principal diferencial. Disponível nos sistemas móveis Android, BlackBerry, iOS e 

Windows Phone. Além da possibilidade para ouvir músicas no PC em versão Mac, 

Windows e na opção web.  

A versão gratuita dura por 30 dias, sem anúncios. Após isso, o serviço cobra uma 

assinatura mensal de R$ 14,90 ou US$8,99 no sistema iOS. 

 

Spotify – Fundado na Suécia, Spotify é o atual líder mundial do setor de streaming de 

música, com mais de 60 milhões de usuários ativos, 15 milhões de assinantes pagos 

e um catálogo com mais de 30 milhões de músicas disponíveis. Conta com 1,5 bilhões 

de playlists personalizadas pelo próprio serviço. 

Disponível nos sistemas móveis Android, BlackBerry, iOS e Windows Phone. 

Além da possibilidade para ouvir músicas no PC em versão Mac, Windows e na opção 

web. Serviço de playlist com propagandas gratuito. Sem possibilidade de avaliação 

gratuita do serviço. Assinatura mensal é de R$1,99 para os três primeiros meses, 

alternando para R$14,90 a partir do quarto mês.  

 

 

Deezer – Fundado na França, o Deezer Brasil só perde para a França em número de 

usuários. São dois milhões de brasileiros ativos na versão gratuita, com anúncios. 

Possui um acervo 35 milhões de músicas. 

. Além da possibilidade para ouvir músicas no PC em versão Mac, Windows e na opção 

web. O serviço possui ainda serviços de: letras das músicas, 20 mil podcasts com 

catálogo de empresas como BBC, Fox News e Wall Street Journal, CBN, Bandeirantes, 

entre outras. Para ter acesso ao conteúdo o valor da assinatura mensal é de R$ 14,90, com o primeiro mês 

gratuito. 

Last.fm – O Last.fm agrega comunidade virtual com foco em música. A sua essência é a troca de 

informações e recomendações sobre um determinado tema ou gênero musical, além de construir um perfil 

musical de cada usuário de acordo com suas preferências.  

O diferencial do aplicativo é o log automático de músicas intitulado scrobbling, que calcula recomendações 

musicais através das músicas que o usuário ouve – tanto do seu repertório musical, através de um player com 

o plugin do Audioscrobbler, ou ouvindo a rádio do serviço. O app do Last.fm está disponível para Android. 

Em iOS, é possível baixar o app denominado Scrobbler, que interage com a coleção musical do usuário no 

próprio smartphone. Há também um plugin para o serviço de streaming Spotify. 
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TuneIn Radio – O TuneIn não oferece planos pagos para ouvir música offline. Sua maneira 

de oferecer música é por meio de milhares de rádios gratuitas, sejam as oficiais de mais 

de 230 países ou outras várias criadas pelos 50 milhões de usuários no mundo. O serviço 

detém o maior acervo de rádio online de toda a internet. Está disponível para Android, 

iOS e Windows Phone, a versão desktop é web. Rádios ao vivo do mundo inteiro estão 

disponíveis onde quer que estejam, com 100 milhões de estações online e mais de quatro 

milhões de podcasts de todos os continentes. 

 

Apple Music – O Apple Music foi lançado em junho junto ao iOS 8.4, todos os usuários que 

atualizaram o sistema operacional receberam o aplicativo em seus dispositivos. Oferece um acervo de 30 

milhões de músicas para seus assinantes. Possui feed de atualização dos artistas, rádio com 24 horas de 

músicas tocadas por djs de todo o mundo e integração com os dispositivos que possuem iOS nos alarmes, 

Siri. Com uma ferramenta For You recomenda músicas e artistas que podem ser referências personalizadas. 

Com o preço cobrado apenas em dólar, passa a ter como desvantagem um valor mais alto na adesão 

do serviço. Para os usuários do iOS, o aplicativo só será atualizado nas atualizações do sistema operacional. 

 

Napster – Nos anos 90 o Napster compartilhava músicas gratuitamente. Em 2011, foi 

adquirido pela empresa norte americana Rhapsody, loja online de música fundada em 

2001. Em 2013 o Sonora do Portal Terra foi incorporado ao Napster. Em 2014 foi 

integrado como serviço da operadora telefônica vivo para os assinantes.  Hoje, é um 

dos maiores players de streaming de música. O aplicativo aposta na escolha do usuário 

oferecendo apenas alguns artistas similares aos escolhidos pelo usuário. São poucas playlists mas muitas 

músicas. 

 

 

Rádios convencionais AM/FM – As rádios convencionais possuem programação diversificada, com cada uma 

trazendo um gênero diferente – como notícias, religião, debates ou música nas suas mais variadas vertentes. 

O critério de escolha é das próprias emissoras de rádio, que adequam sua programação às necessidades e 

preferências do seu público. 

No país, são aproximadamente 4,7 mil emissoras de rádio em funcionamento, incluindo emissoras 

comerciais AM e FM. Os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul são os que concentram o maior número 

de emissoras.  

Dentro do âmbito musical, as principais rádios comerciais estão na frequência FM. Em sua maioria, 

são tradicionais e conectam-se ao público de diversas maneiras – além da transmissão propriamente dita, 

realizam promoções, distribuem brindes e patrocinam eventos. 

O veículo de rádio é o segundo maior em penetração do Brasil – está presente em 88,1% dos domicílios 

brasileiros. São 200 milhões o número de aparelhos de rádio convencionais, além de 23,9 milhões de 

receptores em automóveis e aparelhos celulares. Há um forte hábito do brasileiro em ouvir rádio enquanto 

dirige, tornando-se uma atividade cotidiana. 

O tempo médio do consumo de rádio por dia é de três horas e 51 minutos, segundo pesquisa do 

Ibope Media em 2014. 53% dos ouvintes preferem ouvir em casa, 10% no carro e 5% no trabalho. Quanto ao 

conteúdo, 70% escutam música, enquanto 50% escutam notícias com frequência – os temas principais são 

locais, nacionais e trânsito. 

 

CONCLUSÃO 
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 Em meio a toda essa evolução, o Superplayer se situa num polemico mercado. O mercado 

fonográfico. Hoje a velocidade que nasce um artista é a mesma que desfaz um artista. Já são mais de 20 

aplicativos que fornecem musicas de graça para os consumidores. Mercado esse que girava um showbiz de 

discos de prata, ouro ou platina. Hoje na primeira semana de divulgação já é possível ver se um álbum será 

sucesso ou não. 

O Superplayer é um aplicativo que assim como outros leva a cultura musical para quem o assina. Nele 

não é possível escolher o artista que você vai ouvir, mas é possível escolher não ouvir propagandas e pausas 

com alguém te oferecendo algo que você não irá precisar. É possível também escolher o humor das suas 

músicas, e até mesmo o estilo delas. 

O assinante acaba tendo acesso a outros artistas que não conhecia, mas que passa a apreciar devido ao 

estilo ser semelhante ao que ele costuma ouvir. O preço que você paga pela assinatura, é o preço de um CDs 

que você comprava nos anos 90. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

2 Billion Consumers Worldwide to Get Smart(phones) by 2016. eMarketer, 11 dez. 2014. Disponível em:  

<http://www.emarketer.com/Article/2-Billion-Consumers-Worldwide-Smartphones-by-2016/1011694 >. 

Acesso em: 08 jun. 2015.  

 

2015 – O Ano Do Digital No Brasil. Adnews, 24 nov. 2014. Disponível em:  

<http://www.adnews.com.br/artigos/2015-o-ano-do-digital-no-brasil >. Acesso em: 30 mai. 2015. 

 

ABPD. Mercado fonográfico mundial e brasileiro em 2014. Rio de Janeiro, 14 abr. 2015.  Disponível em:  

<http://www.ifpi.org/downloads/Digital-Music-Report-2015.pdf>. Acesso em: 29 mai. 2015. 

 

ALVES, Paulo. Spotify, Rdio, Deezer e outros; saiba qual o melhor streaming de música. Techtudo, 04 jun. 

2014. Disponível em: <http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2014/06/spotify-rdio-deezer-

e-outros-saiba-qual-o-melhor-streaming-de-musica.html >. Acesso em: 05 abr. 2015. 

 

BRASIL é segundo colocado em ranking de pirataria. CanalTech, 20 fev. 2015. Disponível em:  

http://canaltech.com.br/noticia/pirataria/Brasil-e-segundo-colocado-em-ranking-de-pirataria/. Acesso em: 

30 mai. 2015. 

 

BUCCO, Rafael. 56% dos lares ainda não tem internet no Brasil. Tele Síntese, 26 jun. 2014. Disponível em:  

<http://www.telesintese.com.br/56-dos-lares-ainda-nao-tem-internet-brasil>. Acesso em: 15 jun. 2015. 

 

COELHO, Victor. Brasil é segundo país com mais assinaturas de streaming de música da Deezer. Info, São 

Paulo, 06 fev. 2015. Disponível em:  <http://info.abril.com.br/noticias/tecnologia-pessoal/2015/02/brasil-e-

segundo-pais-com-mais-assinaturas-de-streaming-de-musica-da-deezer.shtml>. Acesso em: 23 mai. 2015. 

 

CZINKOTA, Michael R, et al. Marketing: As melhores práticas. Tradução: Carlos Alberto Silveira Netto Soares 

e Nivaldo Montingelli Jr. Porto Alegre: Bookman, 2001. 

DADOS, Estatísticas e Projeções sobre a Internet no Brasil. To be Guarany, 26 nov. 2014. Disponível em:  

<http://tobeguarany.com/internet-no-brasil>. Acesso em: 15 jun. 2015. 

 



 V FÓRUM DE PESQUISA 
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 

 

ISSN: 2237-4183 
2016 

350 

DIGITAL Ad Spending in Brazil Is an Increasing Share of the Media Market. eMarketer, 13 dec. 2013. 

Disponível em:  < http://www.emarketer.com/Article/Digital-Ad-Spending-Brazil-Increasing-Share-of-

Media-Market/1010456>. Acesso em: 30 mai. 2015. 

 

FRANCE PRESSE. Jay-Z comprará serviço de streaming de música Wimp, rival do Spotify. G1 Tecnologia e 

Games, São Paulo, 30 jan. 2015. Disponível em:  <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/01/jay-z-

comprara-servico-de-streaming-de-musica-wimp-rival-do-spotify.html>. Acesso em: 26 mai. 2015. 

 

IFPI. IFPI Digital Music Report 2015: Charting the path to sustainable growth. Londres, 2015.  Disponível em:  

<http://www.ifpi.org/downloads/Digital-Music-Report-2015.pdf>. Acesso em: 29 mai. 2015. 

 

KOTLER, P. Administração de marketing: a edição do novo milênio. São Paulo: Prentice Hall, 2000. 

 

KOTLER, P.; KELLER, K.L. Administração de Marketing. 12. Edição. São Paulo, Pearson Prentice Hall, 2006. 

 

MCCARTHY, E. Jerome. Marketing. Tradução: José Ricardo B. Azevedo. Rio de Janeiro: Campus, 1982. 

 

MEGATENDÊNCIAS da tecnologia digital em 2015: o papel da tecnologia no novo paradigma de mercado. 

Oxford Economics, 13 abr. 2012. Disponível em:  < http://pt.slideshare.net/SAP_Brasil/megatendncias-da-

tecnologia-digital-em-2015-o-papel-da-tecnologia-no-novo-paradigma-de-mercado >. Acessado em 30 de 

maio 2015. 

 

PAPO com Gustavo Goldschmidt sócio-fundador e diretor executivo da 3BR Tech, empresa dona do 

Superplayer. Papo de Marketeiros, 30 mai. 2013. Disponível em:  

<http://papodemarketeiros.tumblr.com/day/2013/05/30>. Acesso em: 14 mai. 2015. 

 

QUANDO o assunto é mobilidade, o Brasil possui uma das maiores taxas de uso de dispositivos móveis. 

Stefanini, 4 ago. 2014. Disponível em: <https://stefanini.com/br/2014/08/mobilidade-o-uso-dos-

dipositivos-moveis-brasil/ >. Acesso em: 08 jun. 2015. 

 

REIS, Marcelo de Carvalho; MANDETTA, Rubens. Marketing: Princípios e aplicações. Campinas: Alinea, 2003. 

 

RIES, Eric. A Startup Enxuta: como os empreendedores atuais utilizam a inovação continua para criar 

empresas extremamente bem-sucedidas. Tradução de Carlos Szlak. São Paulo: Leya Brasil, 2012. 

 

SIMÕES GOMES, Helton. Conexões 4G superam as de 3G pela primeira vez no mundo. G1 Tecnologia e 

Games, São Paulo, 03 mar. 2015. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/03/conexoes-4g-superam-de-3g-pela-primeira-vez-no-

mundo.html>. Acesso em: 23 mai. 2015. 

 

SORANO, Vitor. Era Pós-PC: 11,5% dos lares só acessa a internet pelo celular ou tablet. IG, São Paulo, 29 

abr. 2015. Disponível em:  < http://tecnologia.ig.com.br/2015-04-29/era-pos-pc-115-dos-lares-so-acessa-a-

internet-pelo-celular-ou-tablet.html >. Acesso em: 08 jun. 2015. 

 



 V FÓRUM DE PESQUISA 
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 

 

ISSN: 2237-4183 
2016 

351 

SPOTIFY. Information. Disponível em:  <https://press.spotify.com/us/information/>. Acesso em: 23 abr. 

2015. 

 

STREAMING está matando a pirataria no Brasil. Olhar Digital, São Paulo, 23 jan. 2015. Disponível em:  < 

http://olhardigital.uol.com.br/pro/noticia/streaming-esta-matando-a-pirataria-no-brasil/46412>. Acesso 

em: 30 mai. 2015. 

 

SUPERPLAYER. Anuncie. Disponível em: <https://www.superplayer.fm/anuncie>. Acesso em: 17 mai. 2015. 

 

SUPERPLAYER. Leve o Superplayer junto com você. Disponível em: <https://www.superplayer.fm/anuncie>. 

Acesso em: 17 maio 2015. 

 

SUPERPLAYER. Mais informações. Disponível em:  <https://www.superplayer.fm/info>. Acesso em: 17 mai. 

2015. 

 

SUPERPLAYER. Termos de uso. Disponível em:  <https://www.superplayer.fm/anuncie>. Acesso em: 17 mai. 

2015. 

 

USO de aplicativos cresce 76%, com destaque para compras no varejo móvel. Proxxima, 06 jan. 2015. 

Disponível em:  < http://www.proxxima.com.br/home/mobile/2015/01/06/Uso-de-aplicativos-cresce-

76.html >. Acesso em: 08 jun. 2015. 

 

WIKIPEDIA. Terra Sonora. Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Terra_Sonora>. Acesso em: 31 ago. 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 V FÓRUM DE PESQUISA 
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 

 

ISSN: 2237-4183 
2016 

352 

O MONTE SERÁ TEU HORIZONTE 

 

Aluna: Vanessa Del Rios Minatti  

Orientador: Cristhiano Aguiar 

  

Resumo 

 Este trabalho é um perfil, uma peça de jornalismo literário que procura recontar a trajetória de Kevork 

Zadikian, um imigrante da Armênia que chegou ao Brasil em meados dos anos 1970. Por meio de seus 

depoimentos, Kevork contou desde a sua infância até a chegada, aos onze anos, e como cresceu na cidade 

de São Paulo. O relato também traz o resgate da memória de sua avó materna, Kathun, que também precisou 

imigrar da Armênia para a Grécia depois do genocídio de 1915. 

Palavras-chave: Armênia; memória; perfil; jornalismo literário.  

 

O lenço vermelho amarrado ao pescoço, sempre impecável. Um broche de Lênin no peito, brilhante. 

O caçula da família Zadikian, Kevork, ia para a escola, em Everan, capital da Armênia. No horizonte da cidade, 

embora em outra fronteira, vive o monte Ararat.      

Eram os anos 1960. Uma criança em pleno auge da Guerra Fria. Do de lá da cortina de ferro, Kevork 

brincava na rua. Levava broncas e puxões de orelha e criava galinhas. A criança ainda iria crescer ouvindo 

histórias que só poderia compreender décadas depois.     

Kevork gostava dos filmes soviéticos, aqueles da segunda guerra mundial. Como o exército vermelho 

havia derrotado as forças nazistas e decidido outro rumo para a humanidade. Mas a alegria de relembrar 

daquelas tardes em frente a uma pequena televisão, aquela aventura da infância imediatamente deu lugar à 

triste memória de sua avó materna, Kathun. Ela não conseguia, não podia ver aqueles filmes. Apenas se 

levantava e se retirava da sala, deixando o menino assistir sozinho seus filmes favoritos. Tudo porque depois 

de perder os pais no genocídio de 1915, Kathun fugiu para Atenas e, lá, formou família. Quatro meninos, duas 

meninas. Até os anos 1940, vivera longe de sua terra. Mas quando a guerra mais uma vez eclodiu e as tropas 

alemãs invadiram o berço da democracia, perdeu os quatro filhos convocados para defender uma nação que 

não era a deles. Kathun não pôde aguentar dois massacres, duas perdas. Desesperada, correu de volta para 

os braços da sua Armênia, que ainda sangrando, abraçou a ela e as duas filhas. Mas ela, Kathun, fazia questão 

de contar sua história e a de seus filhos. Era a história dos tios que Kevork jamais conheceria, de homens 

engolidos pela guerra, como tantos outros filhos. Talvez estas vivências fossem mais profundas que os filmes, 

e assim o menino soube quem eram seus tios,  ouvindo da boca da própria mãe, o que os filmes não 

contavam, e com orgulho, afirma: “Tive tios”. A história que os tiros, as explosões e os uniformes dos filmes 

escondiam ao mesmo tempo encantavam os olhos de crianças de sete anos e assustavam quem vivera aquela 

época na pele. 

Eu conheci Kevork numa manhã de domingo. Sua esposa, Denise, filha de armênios, me ofereceu um 

café diferente. Não era coado. Os grãos de café, explicou-me, eram para contar a minha sorte. Acompanhado 

de um bolo de fubá e pão de queijo, deparei-me com um simples casamento, delicioso: a tradição armênia 

de mais cinco mil anos e a culinária brasileira.     

E aqui chegara, com onze anos, em 1974. Deixara as vielas do seu bairro, os amigos da escola, em 

busca de novos ares. Ao receber a notícia que viria morar no Brasil, Kevork animou-se para conhecer o exótico 

país que chamaria de casa nas próximas décadas. Era como uma viagem, não como uma fuga. O porquê da 

vinda, ele só saberia mais tarde. E como doeu saber o verdadeiro motivo. Porque para a criança, era um 

passeio. Mas para o adulto que viria a se tornar, era o rompimento da sua própria carne. E talvez seus pais 

até soubessem que mais tarde aquele menino iria chorar ao ouvir o hino e hastear a bandeira da Armênia 
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em terras estrangeiras, terras que não eram suas. Assim como seus tios um dia serviram fronteiras estranhas. 

Mas não podiam evitar, seus pais pensavam no futuro, mesmo que este sempre seja incerto.  

 Vieram para uma cidade que aspirava a grandeza das maiores metrópoles, São Paulo. Sua tia, irmã 

de Voskí, sua mãe, já vivia aqui desde o final da segunda guerra com o marido. Outra filha da diáspora. As 

irmãs optaram por se encontrar ao menos uma vez mais antes da morte. E assim, Kevork cresceu. Paulista 

no dia-a-dia, armênio no espírito. Espírito que guardou calado os horrores de uma época que não viveu, mas 

nunca deixou de sentir. Assim, um dos mais temidos conflitos da história, as ameaças nucleares, dois 

continentes e um oceano separavam uma criança de suas brincadeiras, sua casa, sua raiz, seus amigos. Mas 

o povo que sempre buscara a liberdade jamais poderia viver o regime soviético, ele me disse, orgulhoso dos 

milênios que tecem sua cultura.  E talvez ele, menino, não percebesse, mas há milhares de quilômetros daqui, 

no horizonte, um país em silêncio suportava, a fuga de mais um de seus filhos, tão novos. Em sua imponência, 

o Monte símbolo da Armênia via do alto aquele menino crescer, tão distante. Mais uma diáspora tornava sua 

neve ainda mais fria. Hoje, na sua casa, Kevork tem algumas fotos e pinturas trazem o monte para mais perto, 

mais presente. Mais do que parte da família, parte da cultura.     

Foi estudar em um colégio armênio, no Externato José Bonifácio, na Avenida Santos Dumont. Mesmo 

longe, recebeu um pouco do contato com o país que pacientemente ainda o espera. Apesar da idade, Kevork 

precisou recomeçar os estudos, voltando a primeira série para aprender o idioma português. Mas o alfabeto 

latino, tão diferente do armênio, jamais substituiria a beleza dos traços tão simétricos, pinturas que formam 

letras, da sua língua-mãe. Momentos antes, Kevork contara, triste e até hoje, décadas mais tarde, 

impressionado, que sua avó paterna, Marta, não ousava falar o armênio. Ela falava turco, e mesmo de volta 

à Armênia, respondia em turco. Talvez pensasse em turco, opressão dos piores regimes, o silêncio do 

pensamento. Lembrei-me dos livros de sociologia: um dos meios de acabar com um povo é extinguir sua 

língua. Bastou a frase de Kevork para que minhas estruturas caíssem. Todos os autores não poderiam explicar 

tanto sofrimento, não em escritas sistemáticas. Em algumas sinapses, aprendi que teoria reduzia o terror da 

prática em forma de didática. E Marta era a personificação, a vítima, desta metodologia tão fria. Marta é 

mais uma que as estatísticas, governos e livros de história teimam em negar.   

Kevork já retornou à Armênia duas vezes. A primeira, depois de trinta anos no Brasil. A segunda, em 

2012.  Não, não era apenas um sonho. Era muito melhor. Seus lacrimejavam e se remexiam de um lado para 

o outro enquanto se lembrava; a Armênia aflorava. Era muito melhor porque aconteceu. As roupas, as vielas, 

a língua vinham à tona. Descer do avião era embarcar na infância, e, agora, na perspectiva de um adulto. Um 

adulto que sabe de onde veio, que conhece aquelas pessoas, tão estranhas e tão familiares, e sabe o que as 

mantém lá.    

Finalmente perguntei a Kevork se ele voltaria, dessa vez para não retornar. “Se eu voltaria?”, 

respondeu me voltando os olhos. Acenei com a cabeça, confirmando. Kevork respirou e pensou por poucos 

segundos. “Voltaria”, afirmou, enchendo o peito e de cabeça erguida. Voltaria para sua casa, voltaria para 

ficar no país que sempre o acompanhou.        

“Mas de onde você acha que vem todo este sentimento de armenidade?” , perguntei aflita, 

desesperada por não sentir a mesma identificação com as minhas raízes. Com calma, ele me respondeu o 

que eu jamais imaginaria. A simplicidade da sua resposta me abalou. De novo. “Seria egoísmo pensar que eu 

sou armênio, que eu mantive a armenidade”, me respondeu. Respirou, e encheu sua voz com milênios de 

cultura. “Nós somos um povo com mais de cinco mil anos de história. O primeiro país a aceitar o cristianismo, 

em 301 d.C.. A Arca de Noé parou no Monte Ararat. Depois do dilúvio, toda a história começou da Armênia”, 

completou. E não precisou dizer mais nada. Ele sabia que não precisava dizer mais nada. Sua voz se elevava 

cada vez que mencionava seu país, seus gestos se tornavam mais expansivos. Seu olhar, sua memória, mais 

vivos. Talvez estivesse explicando, para aquele menino que desembarcava em um país estranho, a 
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importância de sua terra, de como não deveria esquecer, mesmo tão longe, tudo o que ela lhe trouxe e ainda 

irá trazer. A terra que se ergue dos gritos silenciosos de todos aqueles que deram seu sangue para protegê-

la. Vozes que não serão em vão. 
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ONLY LOVERS LEFT ALIVE – AMANTES ETERNOS 

 

Aluno:Israel Mendes 

Orientadora: Profa. Dra. Isabel Orestes Silveira 

 

 

INTRODUÇÃO 

 Existe, em quase todas as artes produzidas pelo homem, uma diferença entre uma obra com 

finalidade artística, ao passo que outra tem um objetivo comercial. O clássico embate entre a Arte x Indústria 

continua por anos, especialmente se estivermos falando do cinema. E, infelizmente, as películas que são 

focadas no intenso lucro trazem degradação aos temas, além de serem repetidos – com intermináveis 

sequências – e nenhuma inovação real. Evitam aprofundar na psique humana, por ser em demasiado 

complexo para algumas pessoas que procuram entretenimento no final de semana. O mesmo pode ser dito 

das criaturas fantásticas, especialmente as que envolvem o universo de terror. Da literatura para as obras 

cinematográficas, os monstros são retratados de diversas formas.  Assim também com a cultura pop, qual 

fez questão de adaptar essas monstruosidades e entregar características românticas em excesso.  

 Os vampiros de Bram Stroker e dos Penny Dreadfuls55, seres megalomaníacos e brutais, sofreram 

mutações com o passar de anos. Zumbis se tornaram criaturas relativamente atraentes, vampiros ganharam 

características metrossexuais e muitos outros seres foram adaptados para o presente que fazem sucesso com 

o público feminino juvenil. Crepúsculo, Diário de um Vampiro, Morto até o Anoitecer e muitos outros. Sem 

comentar nas diversas séries e sagas que resultaram desses romances. Nos vários filmes que renderam 

milhões de dólares e episódios que ainda são veiculados na televisão, garantindo audiência.  

 Essas criaturas se tornaram o sonho, desejo e paixão de muitas adolescentes. A grande questão que 

resta é quão realista e sensato são as personagens? São construídos de forma consistente? São tramas 

relevantes? Usam conceitos que refletem verossimilhança? Eles falham no único aspecto que deveriam 

apresentar: uma realidade sólida. Pensando nesse aspecto, Jim Jarmusch chegou a pensar em uma história 

vampiresca, porém deveria ser diferente do que a cultura pop atual apresenta. O surgimento dessa ideia 

ocasionou no filme ‘Amantes Eternos’ (Only Lovers Left Alive – 2013). Dirigido e roteirizado por Jim Jarmusch, 

estrelado pelo talentoso Tom Hiddleston (como ‘Adam’) e Tilda Swinton (como ‘Eve’). O mais interessante 

dessa película, talvez, não seja os excelentes atores britânicos – certo alívio dos constantes atores e temas 

estadunidenses – ou a autenticidade dos personagens. Mas, com certeza, a química intensa entre o casal. 

Diferente do que qualquer outra história vampiresca.  

 

JARMUSCH 

 Jim tem uma personalidade única que é marcada pelo seu estilo idiossincrático, introspectiva e 

repleta de simbolismo. Contudo, é possível ver claramente como alguns elementos nas suas obras ganham 

características similares. As trilhas sonoras que marcam seus filmes: como Neil Young com sua guitarra em 

‘Dead Man’ (1995) e as músicas alternativas em ‘Amantes Eternos’ (2013). Outro aspecto é a grande 

verossimilhança que Jarmusch faz questão de colocar na obra, das questões mal resolvidas - como em ‘Flores 

Partidas’ (2005) – que mostram algo mais profundo e que acontecem constantemente na vida. Quando 

paramos para analisar cada filme, cada detalhe de Jarmusch, podemos ver sua introspecção. 

                                                        
55  - Folhetim escrito na época vitoriana, focado em assuntos grotescos e teratismos. Pode ser comparada a literatura 
barata de revistas da década de 1900. As duas apresentavam um entretenimento barato e de baixo envolvimento crítico 
da aristocracia intelectual. 
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 Logo, ao juntar as peças, conseguimos entender a ideia principal. Como em ‘Dead Man’, a jornada de 

um homem morto envolto em um caminho de violência, um guia espiritual e um fim entre seu guardião com 

o seu possível carrasco. Enquanto em ‘Flores Partidas’, vemos um homem que tem tudo, possuí tudo, 

conhece todos, mas deseja algo que ainda não tem uma família. Até que finalmente, ele percebe como estava 

desesperado para solucionar aquela questão, apenas para ter algum filho – que antes ele acabava 

desprezando essa ideia. Claramente que nada desses detalhes são explicados (como a loucura de Bates em 

‘Psicose’), mas são implícitos. Cabe a espectador destrinchar os detalhes ou não e o mesmo acontece com 

‘Amantes Eternos’. 

 

DESENVOLVIMENTO  

 A história tem início no foco do personagem de Adam, também revezando com imagens de Eve. Um 

casal de vampiros ambientados em um período recente, morando em regiões diferentes, em países distintos. 

Uma música rock underground inicia e que marcará fortemente a trilha sonora junto com o filme. No começo, 

podemos perceber como a fotografia é focada na escuridão do ambiente. É extremamente raro encontrar 

uma cena ou situação que foi gravada ao dia. A divisão dos dois personagens permite enxergar as diferentes 

situações e personalidades deles: Adam, em Detroit, tem uma casa escura repleta de instrumentos musicais, 

de baterias até guitarras antigas. Enquanto Eve – que está residindo em Tânger56 – possui uma casa rústica, 

com bastante luz artificial e presente com vários livros diferentes, de diferentes idiomas. 

 Em sequência, encontramos Adam, fazendo um pedido peculiar para Ian (interpretado pelo Anton 

Yelchin), um tipo de projétil com uma madeira densa e pesada na ponta. Para perfurar corretamente o alvo. 

E seu amigo, seu contato para o mundo exterior, consegue cumprir sua missão e entrega para ele. Esse 

detalhe mostra dois aspectos da obra: a depressão de Adam com relação a sua situação e a forte adaptação 

das características originais dos contos vampirescos para o mundo atual (a estaca de madeira no coração foi 

substituída pelo projétil). Junto com esses detalhes, é possível observar uma leve mudança na mitologia 

vampiresca. Existe uma constante preocupação entre os vampiros e o sangue que será consumido. Pela nossa 

mudança de hábitos alimentares e doenças: açúcar demais, colesterol, sódio e os vários tipos de 

enfermidades. O que pode causar certo “envenenamento” para aqueles que a consomem, no filme. 

 Outro fator de certa adaptação da atualidade é o momento que Eve liga para Adam através do seu 

iPhone – mostrando uma característica de certo tipo de aceitação as novas tecnologias – após ter se 

alimentado. Seu marido recebe a ligação e tenta fazer uma conexão através de um notebook antigo e sua 

televisão colorida dos anos 80, para que possa vê-la fisicamente. Agora, vemos outra complexidade de Adam, 

ele se adapta as tecnologias atuais, mas ainda resiste ao tempo. Preferindo seu equipamento antigo, ao mais 

funcional dos celulares. No diálogo, o esposo mostra novamente seu traço angustiado e aponta seu motivo 

do desânimo: ele está decepcionado como os humanos tratam o meio ambiente. Os quais ele chama de 

“zumbis”. Eve, preocupada com a situação de seu marido, decide ir até Detroit e o que dá inicio ao clímax da 

historia. 

  Enquanto a história segue, vemos as características complexas de cada personagem. Eve é viva, 

interessada em dançar e se divertir, literária. Já Adam tem certo pavio curto, é detalhista e depressivo. A 

trama é diferente dos estilos vampirescos atuais, com várias cenas de ação, romance e erotismo. Claro que 

o sexo é apresentado, assim como em outros filmes de Jarmusch, mas além de um romance platônico. É uma 

relação de anos, séculos, marcada por seus altos e baixos. É um retrato sobre a vida eterna e também, sobre 

amantes eternos. 

 

                                                        
56 - Cidade no norte de Marrocos, próximo da península ibérica.  
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CONCLUSÃO 

 Diferente de qualquer filme esperado por Hollywood, a trama é desenvolvida lentamente (outro 

traço de Jarmusch). A fotografia escura e a constante depressão gera uma grande individualidade dessa obra, 

se destacando dos demais filmes desse tema. O fato de cada um ter sua obsessão seja leitura ou música, mas 

diferente de coisas efêmeras como emprego ou dinheiro. É uma metáfora, mesmo após a fala de Eve, quando 

ela confronta Adam quando ela encontra o projétil de madeira: 

Eve: Como você pode ter vivido tanto e ainda não entender?Essa 

obsessão pessoal é uma perda de tempo. Poderia ser gasto em 

sobrevivência, apreciando a natureza, gerando amizade e amor, e 

dançando. Você teve muita sorte de encontrar o amor, se assim posso 

dizer. 

 Essa fala define toda a ideia da obra, todo o significado do filme vem de uma parte que pode passar 

despercebida. É essa a grande mensagem da película: o que dura mais que os anos? A literatura, a música, a 

arte, os amigos, o amor. Como se dissessem claramente para o público: “esqueçam suas ambições malucas 

e o narcisismo infantil”.  É uma mensagem sutil, mas tão significativa. Enquanto nossa vida passa diante dos 

nossos olhos, significativos períodos de tempo são gastos em situações que será pouco importante em longo 

prazo. Nesse momento, percebemos que os vampiros acabam de nos ensinar como deveríamos realmente 

viver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 V FÓRUM DE PESQUISA 
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 

 

ISSN: 2237-4183 
2016 

359 

A BUSCA PELA IDENTIDADE 

 

Aluna: Juliana Escames Pizzolato   

Orientadoras: Profa. Marlise Vaz Bridi e Profa. Regina Helena Pires de Brito  

 

INTRODUÇÃO 

A África é um continente repleto de diversidade cultural que possibilita troca de identidade e 

‘partilhamento’ de tradições e costumes. Devido ao processo de colonização, que fez com que o território se 

dividisse em áreas diferentes entre si, em questões linguísticas e culturais, o continente se viu à mercê dos 

colonizadores para que pudesse ser desenvolvido. No entanto, as guerras civis, fome, e a escassez de água 

tornou-se o principal palco de preocupações, refletindo diretamente na população indefesa. Nesse contexto, 

o autor moçambicano, Mia Couto, retrata em suas obras a dificuldade de crescer e viver num lugar em que 

há quebra de identidade e de valor, dificultando a formação de caráter nas pessoas. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O poema “O bairro da minha infância”, reflete sobre a passagem do tempo e ao culto à infância. 

Composto por 27 versos, intercalados por estrofes não-tradicionais, o poema não possui rimas e pode ser 

lido através de um panorama ilustrativo: dos versos 1 ao 5, o eu-lírico expressa sua opinião; do 6 ao 14, há 

uma nostalgia acerca de um tempo que não volta mais; do 15 ao 22, há descrições e observações pertinentes 

de cenas, como o eu-lírico estivesse narrando “Riem e soletram/as mesmas folias/com que já fui soberano/de 

castelos e quimeras” (os últimos dois versos retratam nostalgia); e dos 23 ao 27, o eu-lírico conclui seu 

poema. Desde o início dá para perceber a evolução do tempo como volátil e materialista.  

No primeiro verso é dito “Não são as criaturas que morrem”, sendo explicado no quinto verso tal 

afirmação: “porque a si mesmas se fazem”. Nesse trecho é possível enxergar o fato da reprodução humana, 

entretanto, quando se usa o termo “criatura”, deixa a entender um tom de menosprezo e rebaixamento de 

pessoas não-importantes, generalizadas, pessoas que não possuem identidade como o nome. Para reforçar 

tal fato, o eu lírico, nos 6º e 7º versos clama: “E quem de si nasce/à eternidade se condena”, indicando que 

se passam gerações e gerações, e o passado permanece intacto, passado esse que é vergonhoso já que se 

utiliza o termo “condena”, ressaltando um detrimento da situação.  

A nostalgia dos 8º, 9º e 10º versos, “Uma poeira de túmulo/me sufoca o passado/ sempre que visito 

meu velho bairro”, caracteriza o sentimento de negatividade. As lembranças do eu-lírico para com seu 

passado é tudo o que restou. Já que as criaturas não morrem, “só morrem as coisas” (3º verso), há 

personificações de objetos inanimados para refletir sobre a materialização do tempo: “a casa morreu/no 

lugar onde nasci:/ a minha infância/ não tem mais onde dormir” (6º estrofe). Percebe-se a inclusão da 

sinestesia como artifício para concretizar e comprovar as lembranças: “me chegam silvestres risos” (17º); 

“volto a tocar a parede fria” (23); “é o impossível abraço da água”(27).  

O eu-lírico volta nesse tempo de infância e lembra-se daquele tempo em que foi “soberano de 

castelos e quimeras” (22), onde podia ser o dono do mundo com sua imaginação, tal como os “meninos 

brincando” fazem hoje. Quando é dito “e sinto em mim o pulso/ de quem para sempre vive” é a retomada 

sobre o fato de as criaturas (pessoas) não morrem; a alma fica intacta, tal como o passado que sempre viverá, 

independente da passagem do tempo, constituído e construído por criaturas, pois as “coisas morrem”. Na 

conclusão, na última estrofe: “A morte/ é o impossível abraço da água” reflete em como nem na morte é 

possível esquecer, apenas recomeçar e continuar vivendo com esse passado. Tal como acontece no poema 

“Identidade”, de mesmo autor, aqui, os termos ‘morrer’ e ‘nascer’ aparecem na mesma ordem, indicando 

que o que mais importa é o renascimento pela morte: o ciclo da vida.  
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Numa breve análise do poema, é possível apreender o sentimento de coletividade do eu-lírico 

quando se refere por “criaturas” e o sentimento de individualidade quando aparece a primeira pessoa do 

singular (“sinto”, “nasci”, “sufoca”). Assim sendo, se atentarmos para a identidade daquele país e das 

pessoas, percebe-se uma desvalorização e inexistência de algo único porque o passado é manchado e 

vergonhoso, impossibilitando as “Criaturas” de morrerem em paz. Enquanto isso, as coisas morrem, deixando 

rastros e destruições pelo caminho devido um possível ambiente hostil onde muitas pessoas perderam a sua 

vida (“uma poeira de túmulo me sufoca o passado” e “a casa morreu”). O passado histórico dificulta a 

inserção de uma identidade própria.  

Com o objetivo de fazer uma comparação, foi escolhida a música ‘waka waka’ da Shakira, que retrata 

o tempo da África para ser reconhecida mundialmente pela sua identidade. A música é o hino oficial da Copa 

do Mundo de 2010 e possui em seus versos, frases de origem africana, justamente para unir a nação frente 

o evento mundial. Como o passado africano teve suas dificuldades em se tornar independente de suas 

colônias, o continente tornou-se esquecido, provocando um índice de desenvolvimento muito baixo. Com o 

sorteio dos jogos da copa na África, o mundo inteiro virou-se e começou a enxergar o país por sua beleza 

natural e seus recursos. Nos versos da música “the pressure is on, you feel it, but you’ve got it all, believe it” 

(‘a pressão está ligada, você sente, mas você tem tudo que precisa, acredite! ’), indica a vontade de ser 

reconhecida como um continente importante. É como se fosse um grito de alerta: chegou a hora. A música 

ainda continua dizendo: “when you fall, get up, and if you fall, get up” (‘quando você cair, levante, e se você 

cair de novo, levante’), é a vontade de aceitar suas próprias derrotas e não ter vergonha disso; apenas siga 

em frente com a cabeça levantada. E não só pelo povo africano, mas as pessoas ao redor do mundo cercaram 

sua atenção na África com grandes olhos e expectativas: “people are raising their expectations, go on and 

feed them, this is your moment” (‘as pessoas estão com expectativas, vá em frente e alimente-as, esse é o 

seu momento’). 

É interessante notar o trocadilho presente no verbo alimentar. A África sofre ainda com a fome e a 

pobreza; nos versos da música, o sentido do verbo trocou de lado, indicando que é a vez da África de 

alimentar o mundo com sua cultura, costumes e identidade. É a hora dela de brilhar (“your time to shine”, ‘é 

sua hora de brilhar’). Ainda na música os versos ‘Tsamina mina eh eh waka waka eh eh tsamina mina 

zangalewa anawa aa’, faz parte de uma música de Marcha difundida pela África, mais precisamente na 

Nigéria. Esses versos estão numa “cantiga” do país Camarões, que retrata a vida dos soldados durante dois 

períodos: A guerra civil Nigeriana (1967-1970) e a Segunda Guerra Mundial. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Além de também indicar, nesses versos, uma crítica sobre os militares negros que unidos das pessoas 

brancas maltratavam seu próprio povo, os soldados nos tempos difíceis cantavam juntos pela libertação na 

África: sem mais opressão ou morte. Assim, dá para enxergar uma relação entre o poema de Mia Couto com 

a música ‘Waka Waka’, no sentido de procurar sua identidade diante das dificuldades e chamar a atenção 

para seu futuro, tentando erguer a cabeça devido seu passado histórico. É a tentativa da busca da identidade 

diante da morte ‘das coisas’ e da alma ‘condenada’ (como o autor refere-se). 
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UMA PROFESSORA MUITO MALUQUINHA 

 

Aluna: Katarine Almeida 

Orientador: Prof. Dr. Alexandre Huady Torres Guimarães 

 

O estereótipo do professor e a abordagem do ambiente escolar na narrativa fílmica Uma professora 

muito maluquinha. 

Uma professora muito maluquinha foi lançado no Brasil no ano de 2011, sob direção de André Alves 

Pinto e César Rodrigues, com roteiro de Ziraldo, baseado na obra literária homônima, escrita em 1995, pelo 

referido autor. 

O enredo desenvolve-se com a história de Catarina Roque (Paola Oliveira), que, após concluir os 

estudos na capital, inicia a carreira de professora primária em sua cidade natal, Minas Gerais.  

Catarina chama a atenção de todos na pequena província por ser extremamente comunicativa, 

delicada e doce, e, é claro, apaixonada por sua profissão. Logo, conquista definitivamente o coração de todos 

os alunos, que carinhosamente, passam a chamá-la de Cate. 

A paixão de Cate por lecionar, sua leveza no trato com os estudantes e a didática inovadora, 

totalmente distinta dos métodos até então considerados corretos para a época – meados de 1940 – passam 

a incomodar as professoras mais conservadoras, defensoras dos métodos tradicionais de ensino. 

Há, ao longo da narrativa fílmica, uma clara referência ao estereótipo do educador, por meio da figura 

de professoras sisudas, não vaidosas e completamente contrárias a qualquer método de ensino que não 

projetasse o docente como agente central e detentor supremo do saber. Essa é a representação tradicional 

do profissional da educação, frequentemente colocado como superior aos alunos, e que por esse motivo 

estabelece um relacionamento distanciado e frio com os educandos. 

Cate traz ao filme uma nova representação do docente na sociedade: a professora carismática, 

sorridente e bonita, que procura estabelecer uma relação de proximidade e valoriza a criação de laços de 

afeto com seus alunos. Além disso, o novo modelo de mestre retratado sugere-nos também que a inserção 

de métodos didáticos mais modernos pode ser benéfico para o processo de aprendizagem. 

Todas as qualidades positivas de Cate fazem-na conquistar o carinho dos alunos, o que reflete 

positivamente no aprendizado dos estudantes. Isso é mostrado em vários momentos do longa-metragem, a 

título de exemplo, na sequência em que as crianças exercitam a leitura com gibis, algo que nunca tinham 

feito, já que tal postura era condenável segundo as regras do colégio conservador em que estudavam. 

Pode-se estabelecer uma relação direta com a postura docente de Cate e o pensamento do educador 

contemporâneo Paulo Freire, quando o último diz: “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (1996, p.22). Catarina fornece os subsídios para que 

os próprios alunos busquem o saber e, ainda, descubram o gosto pela leitura e pelo estudo de forma geral. 

Cate defende a afetividade entre professor e aluno, o estabelecimento de uma relação próxima, em 

que não exista superioridade, mas, sim, bem querer entre ambas as partes constituintes do processo 

educativo. A professora demonstra amor pelo exercício da docência, ideias amplamente defendidas por 

Freire, em sua obra Pedagogia da Autonomia. Segundo o educador: 

E o que dizer, mas sobretudo que esperar de mim, se, como professor, não me acho 

tomado por este outro saber, o de que preciso estar aberto ao gosto de querer bem, 

as vezes, à coragem de querer bem aos educandos e à própria prática educativa de 

que participo. (1996, p.141) 

 

Por tratar-se de uma produção cinematográfica, é evidente que os estereótipos foram reforçados e 
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muitas personagens apresentaram-se de maneira caricata, como a figura dos professores. Por isso, é possível 

exercer a distinção proposta pelos organizadores da narrativa entre os docentes tradicionais e as técnicas 

arcaicas de ensino-aprendizagem e Cate, que apresenta-se como a professora moderna, à frente de seu 

tempo, tanto pelos novos métodos abordados em sala de aula quanto pelo carisma e jovialidade que marcam 

a vida escolar e pessoal dos discentes. 

Por tudo isso, Uma professora muito maluquinha possibilita-nos uma grande reflexão acerca do papel 

do professor na sociedade, de sua postura perante os estudantes e do modo como essa figura exerce 

significativa importância na vida do alunado. O pensamento estende-se também às metodologias integrantes 

do processo de ensino-aprendizagem, sob o aspecto analítico de qual seria a melhor posição a ser adotada 

pelo docente: aquela engessada, tradicional e estática, ou a que prima pela inovação, mudança e 

modernização do trabalho educacional.  

A mensagem final dos autores da obra, assim como do roteirista Ziraldo gira em torno de um 

merecida homenagem aos profissionais que, assim como Cate, amam a profissão e comportam-se de maneira 

a serem verdadeiros agentes de transformação social e pessoal na trajetória dos milhares de discentes que 

hoje frequentam os bancos escolares, e buscam na imagem do professor, alguém em quem confiar, admirar 

e espelhar-se. 
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O NOVO JESUS DA LITERATURA LATINO-AMERICANA 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

          A América Latina encontrava-se orfã de um representante desde Gabriel García Márquez e seu realismo 

mágico. De certa forma, sempre acreditei que Gabo e sua obra precisavam de alguém que se opusesse à sua 

estrutura narrativa e fosse, naturalmente, contra tudo aquilo que o colombiano desejava transmitir em seus 

romances. Digo naturalmente, pois me refiro ao éthos do escritor, ou seja, seu modo de ser no mundo, que 

anula, automaticamente, qualquer familiaridade entre sua obra e a de outro. Precisávamos também de 

alguém que falasse de política ao mesmo tempo em que não é político; que fizesse um retrato social preciso 

da sociedade latino-americana, nos colocando em frente ao espelho, como se nos dissesse: “Esses somos 

nós. E agora, o que vamos fazer?” Depois de García Márquez, precisávamos de um anti-herói, e o 

encontramos, como nos é natural, após sua morte. Dessa vez, temos que dar lugar à violência; uma realidade 

narrada de forma mais crua e sem parcimônia se faz necessária para que possamos entender as 

transformações recentes da América-Latina e também para definirmo-nos como cidadão ativos, porém 

fragilizados pelo nosso próprio meio.  

 

DESENVOLVIMENTO    

Roberto Bolaño Ávalos, ou Roberto Bolaño (28 de abril de 1953 — 15 de julho de 2003) foi um escritor 

chileno, ganhador do Prêmio Romulo Gallegos pelo seu romance Os Detetives Selvagens e aclamado como o 

melhor escritor da sua geração. No entanto, foi descoberto recentemente pelo público, adquirindo 

rapidamente um status de autor “cult” e elevado ao patamar de porta-voz (e porta de entrada) da literatura 

de língua espanhola, ao lado de García Márquez e Vargas Llosa. Bolaño não só cumpre com o papel de anti-

herói que descrevi, como também desenvolve sua própria estrutura narrativa e estilismos característicos, 

que nos ajudam a identificar o que ele mesmo chama de “um realismo visceral”. Escritores, Literatura, poesia 

e arte são temas recorrentes na obra do chileno, feitos de artefato para representar o espaço Latino-

Americano e exaltar a cultura Latina como rica e misteriosa. Questões políticas ajudam a construir os conflitos 

de seus romances e nos dão uma visão mais íntima do autor, que deixou o Chile para morar no México quando 

criança e retornou ao seu país para combater a ditadura e o governo de Pinochet. Em termos leigos, se 

preocupou em representar a América Latina de maneira nua e crua, seja em momentos de grandeza, ou em 

momentos decadentes, que nos introduzem a uma sociedade que passa por transições e que sofre com a dor 

do preconceito.        

Algo extraordinário na obra de Roberto Bolaño é a sua habilidade de transformar a cultura Latina em 

uma só, através da literatura que descreve em seus romances. Não limitando-se apenas à Literatura Sul-

Americana, o escritor chileno retrata a própria ideia de América Latina como um todo em suas obras. Ao 

narrar um espaço físico no Chile, por exemplo, e, descrevendo suas características, temos a impressão de 

que os países latino-americanos compartilham das mesmas peculiaridades e defeitos e que todos 

aglomeram-se para formar um único grande espaço. Esse efeito de sentido é constante nas páginas dos 

romances de Bolaño, que se esforça não somente para mostrar o continente Americano como único, mas 

também deseja juntar dois espaços geográficos diferentes através de um mesmo espaço social (aplicam-se 

conceitos de contexto histórico-cultural, sociocultural e socioeconômico).    

 Uma vez estabelecido esse espaço, somos apresentados às complicações que ele exerce sobre as 

Aluno: Carlos Eduardo Pires 

Orientador: Prof. Dr. Cristhiano Motta Aguiar 
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personagens, de maneira que, até mesmo fora de seus países de origem e do continente latino, ainda sofrem 

sua influência. Por exemplo, quando na Europa são acometidos por uma eterna sensação de imigrante. Criam 

sua “América Latina particular” juntamente de seus conterrâneos, entrando em um círculo vicioso, no qual 

estão longe de seu continente, mas retornam a ele, seja em sua precariedade, em suas características físicas 

e culturais, mas, principalmente por conta de viverem exatamente como viviam antes de deixarem seus lares. 

Temos, de modo simbólico, uma justaposição de espaços. Os personagens sentem-se angustiados, pois, ao 

regressarem de sua jornada, percebem que nada mudou e sentem-se estagnados; oprimidos pelo espaço, 

ora diferente, mas sempre o mesmo.         

 Apesar de possuir uma obra sólida e bastante extensa, rica em detalhes e referências, que nos 

impulsiona a descobrir outros grandes autores, como Efrén Rebolledo, poeta mexicano, e revisitar os 

clássicos, como Cortázar e Borges (esses dois últimos de quem Bolaño era declaradamente fã. Mas isso é 

papo pra outra hora), a obra de Bolaño parece, ainda, não consagrada. O que é bom, uma vez que, o mistério 

em torno do autor abrirá espaço para estudos minuciosos e reflexões maiores sobre seu trabalho e a 

representação do nosso espaço que, enfim, o consagrarão como mestre. Dentre suas obras mais famosas, 

posso indicar, sem medo algum, os calhamaços que são Os Detetives Selvagens, uma carta de amor à sua 

geração, segundo o autor. Indico esse antes de qualquer outro, para maior compreensão das leituras 

posteriores e 2666 considerado por muitos, sua obra prima. Em se tratando de romances menores, em 

número de páginas, não em conteúdo, Noturno do Chile contém debates filosóficos e muito bem construídos 

acerca do sentido da vida e a incerteza da morte; E, por fim, Amuleto, uma narrativa paralela aos Detetives 

Selvagens, em que uma das diversas personagens dessa obra monumental ganha voz para dar vida a um 

retrato sensacional da situação política instável e volátil da América Latina, bem como dissertações sobre a 

condição da nossa Literatura. Ler Bolaño é essencial, não só para termos uma visão mais contemporânea e 

atual de nosso continente, mas, também, para reformularmos nossa identidade. 

 

CONSIDERAÇÕES 

            A Literatura Latino-Americana, assim como as outras Literaturas, procura retratar o meio que envolve 

o homem e questionar o seu lugar no mundo; também retrata como se dá esse envolvimento e o próprio 

homem como ser conflituoso. Conhecer a Literatura do nosso continente é necessário para compreendermos 

a história, basta analisarmos com cautela os retratos feitos por nossos autores, então nos veremos lá como 

somos, terríveis ou com traços de civilidade. Humanos. Não é difícil nos identificarmos em meio a esse caos 

poético, apresentado sem qualquer tipo de cerimônia. Afinal, (e essa é uma opinião totalmente particular) 

sinto que pertencemos a esse mundo recém-descoberto e vice-versa. Somos Latinos, somos violência, somos 

sexo, somos desejo, somos expectativas e somos decepção. Somos indignados e, ao mesmo tempo, somos 

apaixonados. Somos a vontade de mudança e o amor pela nossa cultura. Somos a nossa própria cultura. 

Somos a realidade do nosso continente e encontramos um representante adequado. 
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VALID LOVE 

 

Aluna: Tamara Roberta Soares 

Orientador: Professor Doutor Cristhiano Motta Aguiar 

 

INTRODUÇÃO 

한국드라마, em português drama coreano, são minisséries que variam de dezesseis a vinte quatro 

episódios, podendo estender-se até mais de cinquenta (quando exibidas aos fins de semana) ou também no 

formato de novela. Tornaram-se popular fora da Coreia a partir do início dos anos 2000, quando dramas 

como Winter Sonata (2002) foram vendidos para países da Ásia Oriental, onde viraram febre entre as 

pessoas. Isso foi chamado depois de onda coreana (Hallyu), que abrange não só a indústria televisiva, mas 

outras áreas do entretenimento, entre elas a música pop coreana (Kpop), a comida e também a vestimenta.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Valid Love (2014) conta a história de Il Ri, uma mulher sobrecarregada pelo trabalho, casamento e 

constante cuidados com a família de seu marido. É quando ela conhece o Carpinteiro Kim, um jovem 

arrogante, que começa a acordar para os problemas de sua vida. 

Diferente do que o material proporcional divulgou, Valid Love não é sobre um caso extraconjugal, 

mas sim sobre diferentes formas de amor, que não se limitam ao triângulo principal. Il Ri e Hee Tae tem um 

casamento tranquilo mesmo após sete anos, o único empecilho é sua irmã Hee Soo, que após retornarem da 

lua de mel, colapsou e nunca mais acordou. Agora vivendo em estado vegetal só é tratada como ser humano 

pela Il Ri, que não consegue imaginar sua vida sem sua “irmã”.  

 O relacionamento das duas é abordado de forma mágica, e mesmo Hee Soo não podendo falar, 

sempre ouvimos a comunicação entre elas, inclusive sendo a primeira pessoa a saber sobre o Carpinteiro 

Kim. Hee Soo era cuidada como uma filha por Il Ri, que podia se livrar dela, mas nunca conseguiu devido ao 

tamanho amor que ela tinha pela cunhada. Na casa os pais de Hee Tae viviam em pé de guerra, já que o 

patriarca da família constantemente traía sua mulher, enquanto seu irmão, Ki Tae, vivia às custas dos pais, 

apostando em jogos e não trabalhando.  

 No meio dessa família pode haver muitos problemas, mas é o amor que as pessoas nutrem pelas 

outras que transformam elas em personagens reais, não caricaturas. É comum ouvir que Il Ri é egoísta por 

amar dois homens e consequentemente balançar a vida de várias pessoas e famílias, entretanto é isso que 

torna Il Ri alguém crível. Ela tem um grande coração quando se trata em ajudar as pessoas, e tentando fazer 

o mesmo pelo Carpinteiro Kim acaba resultando em coisas que ela nunca esperou.  

 Nenhuma das pessoas é completamente boa ou completamente má, ao mesmo tempo que Hee Tae 

não é só uma vítima, nem Carpinteiro Kim um homem que não se importa com regras da sociedade. Assim 

como Hee Soo não é definida por seu estado físico, todas as personagens tem profundidade e são complexas 

de maneiras diferentes. A irmã, a amiga, a mãe de Il Ri são todas mulheres importantes que possuem histórias 

individuais, assim como os sogros, o cunhado e o vizinho também possuem suas vidas. São vidas normais que 

se entrelaçam para sempre, e ninguém sai dessa jornada do mesmo jeito.  

 O drama é constituído por personagens esféricas, desde sua protagonista, Il Ri, a personagens mais 

secundários como seu vizinho divorciado. Entretanto há algumas personagens planas, que permanecem 

iguais do começo ao fim da história, como seu cunhado Ki Tae. Ao contrário das outras personagens, Ki Tae 

não mostra nenhum crescimento, seu arco, embora cômico, é o mesmo durante os vinte episódios. Ele está 

lá mais para servir de humor, e não realmente acrescentar algo de importante ao enredo.  
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O drama também possui algumas características em comum com meu projeto de pesquisa (PIVIC), a 

respeito da relação dos médicos em O Alienista e O Papel de Parede Amarelo. Os três possuem personagens 

femininas oprimidas pelo espaço em que vivem, elas, de alguma maneira, adquirem algum tipo de “trauma”, 

e além disso todas têm uma relação muito clara de submissão com seus maridos.  

 Eu poderia discutir mais sobre a história, ou sobre a relação das personagens, porém isso apenas 

estragaria a experiência que é assistir essa bela obra de Kim Do Won, que consegue mais uma vez criar um 

mundo palpável.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A pergunta a ser respondida, o que seria um amor valido? Existe amor inválido? Algum amor é mais 

válido que o outro? Ao longo dos vinte episódios nós podemos acompanhar os três nessa jornada de 

descobrimento. No final, Carpinteiro Kim entende que amar só uma pessoa não o faz feliz, que ele precisa do 

amor de uma família para poder sentir o que Hee Tae sente, assim como Hee Tae entende que os caminhos 

que sua mulher tomou nunca diminuíram o amor dela por ele. 

 Il Ri aprende sobre vários tipos de amores, o amor que ela sente pela sua melhor amiga e irmã, Hee 

Soo, o que ela sente sobre a família de seu marido, que é sua família também, o amor que sente pelo 

Carpinteiro Kim e como isso muda sua vida, e como o amor que sente por Hee Tae não se resume apenas por 

excitação. O drama não é para ser assistido apenas para saber com quem ela terminará, afinal, essa é a coisa 

mais irrelevante da história. O que motiva essas pessoas, o que machuca elas e porque elas machucam 

outros, isso é o foco, que por ter vinte episódios consegue mergulhar na vida desses cidadãos e fazer-nos 

sentir parte deles. Sentir o amor que eles sentem. 

 

REFERÊNCIAS 
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Vídeo 
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SEDE VAZIA 

 

Alunos: Daniela Taira; Guilherme Franco, Luis Ottoni, Mariana Rizzuto 

Orientador: Prof. Ms. Hugo de Almeida Harris 

 

Resumo 

Sede Vazia surgiu como uma ideia para um concurso e acabou virando um pequeno curta de manifesto e 

reflexão sobre nossos atos e o contexto em que vivemos. Dialogando com questões como lixo, poluição, 

natureza e poder policial o vídeo vem como proposta de um debate subjetivo compartilhado, nos 

chamando de forma poética para ver como estamos situados na sociedade e qual nosso papel nessa luta 

por superioridade egoísta. 

Palavras-chave: cinema; crítica social; natureza; sentimento; vídeo. 

 

PROPOSTA DO FILME 

O vídeo tem como propósito discutir, de forma cinematográfica e poética, o contexto social-natural em 

que estamos situados. Em meio a uma angústia da personagem principal, temos uma metafórica paixão por um 

copo d’água e imagens inseridas na montagem, com sentido intertextual, como lixo, policiais e outras 

representações da realidade. Propomos abrir uma discussão por meio desse curta-metragem e assim trazer 

uma reflexão de nosso dia-a-dia. 

 

ESTRUTURA PAR UM ROTEIRO 

Ideia 

O impulso para se fazer esse curta-metragem surgiu da ideia de participar de um concurso de vídeos de 

um minuto do Cinemark com o Portal Tela Brasil, posteriormente, durante o roteiro e filmagem surgiu a proposta 

de se estender e fazer uma versão um pouco maior. Com a ajuda de dois amigos de jornalismo (Luis e Mariana) 

e uma de Design (Daniela) e a atuação da atriz Patrícia Faria, Guilherme Franco dirigiu esse pequeno curta-

metragem. 

Fazer um relatório como esse pode ser um pouco contraditório na reflexão do recebimento dos 

sentimentos propostos pelo vídeo para o expectador, pois um diretor, roteirista e artista num sentido geral, pode 

deixar seu trabalho em aberto para uma percepção ampla dos sentimentos expostos na ela. 

Como diretor, é ruim engessar algo e cortar a possível interpretação poética que cada receptor do vídeo 

poderia ter e, apesar do produto audiovisual estar pronto e teoricamente não permitir uma interferência de 

quem o assiste, é mais interessante criar algo que permita um sentido amplo da recepção e posterior reflexão 

quando se encerra o clip. Como disse McLuhan, que qualquer pessoa hoje pode tornar-se autor e editor, é 

curioso observar como esse processo de autoria e editoria está presente no comportamento de cada um, a 

forma com que as pessoas gostam de inserir seu significado, a necessidade do ser humano de dar sentido 

para tudo e assim querer editar e adaptar determinada situação para sua visão de realidade. 

A arte se dirige a todos, na esperança de criar uma impressão, de ser 

sobretudo sentida, de ser a causa de um impacto emocional e de ser 

aceita, de persuadir as pessoas não através de argumentos racionais 

irrefutáveis, mas através da energia espiritual com que o artista 

impregnou a obra. (TARKOVSKI, 1998, p. 40) 

 

Com esse filme de curta-metragem propomos uma visita à concepção de nosso cotidiano, por meio 

de uma garota que intrínseca à sua situação presente (que poderia ser inúmeras coisas, isso fica ao advento 
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literário de quem assiste), entra em um estado catártico e se apaixona por um copo d’água. Fazendo um 

“link” com nossa situação ecológica atual, decidimos inserir por meio das imagens de arquivo, críticas sociais 

que também deixamos para pensamento do espectador. Quisemos também discutir todo o processo 

emocional com a atriz, que o fato de se apaixonar por um copo d’água não vem somente por estarmos cada 

vez mais próximos de um colapso ambiental, mas que poderia também ser de traumas e outros 

acontecimentos na vida da protagonista. Inserimos o quesito do “sonho” próximo ao fim da história para 

deixar outro sentido subjetivo para o autor exterior (quem assiste). 

A paleta de cores se situa entre o bege, amarelo e cinza, para trazer calma, passividade, falta de vigor 

para o presente (por isso uma das realidades possíveis é a história ser um sonho), mas também leveza, pureza 

e calma interior. Exploramos bastante o fato do olhar da protagonista para a câmera, com uma das possíveis 

interpretações haver como que um convite para sair da monotonia e comodismo e começar a pensar e agir 

sobre o contexto em que estamos situados. 

As imagens de arquivo foram cedidas para uso pela TV Mackenzie, o editor Marcelo e o diretor 

Claudiney nos permitiu o uso livre delas para inserção no nosso vídeo; já a trilha sonora faz parte da biblioteca 

de trilhas brancas do Youtube (Audio Library), usamos “Court and Page”, do artista Silent Partner. 

 

CONCLUSÃO 

O trabalho, feito de maneira amadora e artesanal, nos ensinou muito sobre como fazer um vídeo, 

colocou em prática nossas aulas de fotografia, enquadramentos, produção e audiovisual. Encurtou o caminho 

entre cinema e jornalismo, nos aproximando e mostrando como temos muitas coisas em comum. Inserir a 

poesia em uma narrativa não tão simples, como a usual, não utilizar falas e abusar da expressividade da atriz 

foram formas criativas de se expressar uma crítica social. 

 

Storyline 

Uma garota se apaixona por um copo da água. Ela não sabe se tudo isso não passa de loucura ou 

apenas uma alucinação, sonho ou uma projeção do cotidiano. A partir daí, por meio de uma viagem as 

profundezas do subconsciente, será feita uma busca dessa resposta, até o momento em que ela acorda com 

um banho de realidade. 

 

Sinopse 

Uma garota, um copo d'água e sentimentos. Como nossas crises nos afetam e nos fazem robôs, vivendo 

em um comportamento osmótico. Todas as coisas e a tensão do cotidiano podem nos fazer viver sem um 

significado. 

 

Roteiro 

CENA 1 EXT./INT. DIA/NOITE. 

Esta cena funciona como um resumo de tudo, com a mesma expressão e mesmo figurino a protagonista 

permanece como que observando o expectador, o que muda é o fundo e em meio a isso são mostradas 

imagens de arquivo tanto de FILMES ou FOTOS sobre seca, poluição e afins. 

 

CENA 2 INT. DIA QUARTO 

A personagem está sentada em um canto do quarto e olhando para um COPO de ÁGUA, aos poucos, como 

numa dança, ela vai encarando o copo e se apaixonando, os cortes na edição mostrarão essa paralelidade. 
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Ela vai até a escrivaninha, pega o COPO e faz movimentos como se fosse uma idolatração, depois 

uma forma de abraço como se fosse um relacionamento, ela olha, depois aos poucos vai criando contato, 

depois o pega, passa os lábios na beira do copo, levanta o copo, quase derramando a água em si. 

 

CENA 3 EXT. DIA VARANDA 

A protagonista leva um banho de ÁGUA, ficando encharcada. 

 

CENA 4 INT. DIA QUARTO 

A protagonista acorda com os CABELOS MOLHADOS na cama, e levanta o tronco. Senta na beirada da cama 

e a porta vai fechando. 

 

Storyboard 

 

       
                     Primeiro Plano, normal                     Primeiro Plano, normal                     Plano Detalhe, normal (leve Plongée) 

 

       
                    Close, normal                                      Plano Americano, normal                   Plano Médio, normal 
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  Plano Geral, normal                            Grande Plano Geral, Plongée             Plano Detalhe, normal 

   

         
Travelling paralelo, normal                 Travelling paralelo, normal                Primeiro Plano, normal 

 

         
Primeiro Plano, normal (leve Plongée)    Primeiro Plano, ângulo normal     Primeiro Plano, normal (leve 

Plongée) 
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  Primeiro Plano, Zenital                      Primeiro Plano, Zenital                      Close, normal (leve Plongée) 

 

              
 Primeiro Plano                                   Plano Médio, Dolly-out                      Plano Médio 

 

 

Autorizações 

 

Tv Mackenzie 
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Trilha Sonora 
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COMPANHIA 

 

Alunas: Isabela Camargo, Luiza Bozzato e Priscila Esteves 

Orientador: Ms. Thiago Mori Leite 

 

Resumo 

O trabalho consiste na produção de um vídeo de suspense com duração de um minuto, sendo de finalidade 

acadêmica para a matéria de Prática Audiovisual. Seguindo as orientações do professor, o grupo criou um 

story board, contendo as ações, os planos e os sons pretendidos para a realização do vídeo. Então, com 

autorização prévia do professor, alugou uma câmera filmadora disponibilizada pela universidade e produziu 

efetivamente as imagens, que posteriormente foram editadas e compiladas no vídeo.  

Palavras-chave: vídeo; audiovisual; suspense. 

 

PROPOSTA DO FILME 

           A proposta é mostrar uma série de cenas assustadoras, reencenando alguns dos clichês de filmes dos 

gêneros de suspense e terror.  

 

ESTRUTURA PARA UM ROTEIRO 

 

Ideia 

           Em cortes rápidos, que vão de dois a seis segundos cada, são apresentados acontecimentos bizarros 

dentro do apartamento da personagem principal, fazendo-a acreditar que o local está mal assombrado. 

 

Sinopse 

           Ao chegar a seu apartamento, uma garota e sua cadela vivenciam situações de medo quando coisas 

estranhas acontecem, como a televisão desligando sozinha e o interruptor acendendo e apagando diversas 

vezes. Ela tenta ir para outro cômodo, mas a força sobrenatural continua a agir. Na tentativa de fugir do 

apartamento, depara-se com um susto final e o mais aterrorizante de todos.  

 

Roteiro 

          Uma jovem garota chega sozinha a seu apartamento após um dia normal na faculdade. Acende a luz da 

sala e se depara com sua cadela, que estava a esperando junto à porta de entrada. Ela senta no sofá para 

descansar e liga a televisão. Logo em seguida, ouve barulhos de chão rangendo. Destemida a descobrir o que 

estava acontecendo de errado, levanta do sofá e vai em direção ao corredor, usando o controle remoto em 

sua mão como se fosse uma arma. Não encontra nada e resolve voltar para a sala, que subitamente teve a 

televisão desligada, sem a interferência da menina. Ela resolve sair daquele cômodo e anda rápido até a 

cozinha. Quando abre a geladeira, a porta entre a cozinha e a área de serviço bate, fazendo um barulho 

bastante alto e assustando ela e sua cadela, que estava junto no local. A cadela começa a latir 

desesperadamente, como se pressentisse ou pudesse ver que algo estranho estava presente. A garota pega 

a cadela e vai em direção à porta de entrada, para ir embora do apartamento. Quando ameaça sair, as luzes 

da sala se apagam e acendem diversas vezes, sem que ela toque no interruptor. Ainda mais amedrontada, 

sai para o hall e entra correndo no elevador. Aperta desesperadamente o botão para o subsolo enquanto 

segura a cadela, tentando acalmá-la. A garota não vê, mas há um ser estranho atrás dela, de cabelos escuros 

e roupa branca. Já na garagem, corre até o carro, abre a porta e senta no banco de motorista. Coloca a cadela 

no banco do passageiro, tranca a porta e segura o volante, aliviada por ter conseguido sair do apartamento. 
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Ajusta o retrovisor para finalmente fugir do local, quando o reflexo de uma garota pálida (a mesma que 

estava no elevador) aparece, seguido por um grito aterrorizante.  

 

Story board 

 

                   
Ação: Menina entra pela           Ação: No sofá, ela liga a          Ação: Levanta e vai para 

porta de casa.                             tv e ouve um barulho.               o corredor. 

Imagem: plano geral                 Imagem: plano geral               Imagem: plano geral 

(frontal).                                     (frontal).                                   (de costas). 

Som: porta abrindo.                   Som: tv + rangidos.                  Som: passos da menina. 

 

 

                         
Ação: Ao voltar, vê a tv            Ação: Vai correndo para a        Ação: Abre a geladeira e 

desligar sozinha.                        cozinha.                                     a porta da cozinha bate. 

Imagem: plano americano        Imagem: plano geral (de          Imagem: plano médio 

(de costas).                                 costas).                                      (perfil e costas).    

Som: silêncio.                            Som: passos rápidos.                Som: porta batendo. 

    

 

                  
Ação: cadela começa a              Ação: pega a cadela e            Ação: luzes da sala se 

latir.                                            vai em direção à porta.          apagam sozinhas. 

Imagem: plano médio               Imagem: plano geral             Imagem: plano geral 

(frontal).                                     (perfil e costas).                     (de costas). 

Som: latido forte.                       Som: passos rápidos.             Som: de interruptor. 

 

                     
Ação: Sai do apto e vai              Ação: aperta o botão e           Ação: corre em direção ao 



 V FÓRUM DE PESQUISA 
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 

 

ISSN: 2237-4183 
2016 

377 

para o elevador.                          não vê o que está atrás.          carro. 

Imagem: plano médio                Imagem: plano médio           Imagem: plano geral 

(frontal e perfil).                         (frontal).                                 (frontal). 

Som: passos rápidos.                  Som: elevador descendo.       Som: passos e porta.    

 

 

                    
Ação: Solta a cadela e               Ação: ajusta o retrovisor.          Ação: “assombração” 

tranca a porta.                                                                               aparece no retrovisor. 

Imagem: primeiro plano           Imagem: primeiríssimo             Imagem: primeiríssimo 

(perfil).                                       plano (frontal).                           plano (frontal). 

Som: tranca da porta.                Som: silêncio.                            Som: grito contínuo. 

 

 

 

LINK DO VÍDEO NO YOUTUBE 

https://www.youtube.com/watch?v=MeohTXJwb6g 
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PROPOSTA DE CURTA-METRAGEM 

O SEQUESTRO 

 

Aluna: Jéssica Alves dos Reis  

 

Resumo 

O curta-metragem "O Sequestro" propõe-se a apresentar a situação da mentalidade política do Brasil através 

de uma metáfora poética com seus principais personagens, representando as principais opiniões dos 

brasileiros. O curta apresenta 4 amigos tentando resgatar o celular de um deles das mãos de um 

desconhecido e suas diferentes opiniões quanto ao acontecimento e o bandido. Para alguns, trata-se apenas 

de um rapaz que quer dinheiro para devolver o celular; para outros, trata-se de alguém aproveitando-se 

deles em benefício próprio, causa da corrupção no país que deve ser combatida. Neste encontro com as 

personificações de diferentes opiniões encontramos reflexões sobre o Brasil e exploramos as relações entre 

os amigos, que pode ou já está quebrada, talvez por possíveis amores escondidos ou pelas desconfianças 

que sempre existirão. 

Palavras-chave: Jovens; Corrupção; Amor; Ideologias; Celular. 

   

 

PROPOSTA DO CURTA 

Através de personagens de opiniões e atitudes fortes em uma situação simples como a devolução de 

um celular perdido, a ideia é mostrar as diferentes personalidades e opiniões de brasileiros em relação a 

corrupção no cotidiano. Os protagonistas acabam por encontrar diferentes tipos de bandidos que 

encontramos na sociedade atual e esse confronto acaba por mostrar o lado mais humano e corrupto do 

brasileiro. A proposta do curta é mostrar uma situação simples, de resgate de um celular, e provocar os 

personagens a ponto de mostrar quem eles realmente são em situação de violência, da qual devem estar 

preparados ao viver em um país como o nosso. Além disso, devem resolver os próprios problemas com a 

relação de amizade entre si e possíveis amores escondidos. Amores estes que, por tratarem de 

homossexualismo, devem ser escondidos e são até mesmo incertos, pois aceitar um amor homossexual é 

aceitar também, infelizmente, uma dor social, por talvez não ter uma aceitação. E essa confusão na cabeça 

dos personagens, mais os terríveis bandidos  que aparecem nesta história não maniqueísta, numa situação 

política, em que um rapaz tira proveito de uma situação não beneficial para outros, é o enredo de um curta 

que tenta promover uma reflexão sobre a forma como nós vemos uns aos outros. 

 

PERSONAGENS 

Protagonistas 

 

THIAGO_ o rico 

É o garoto que perdeu o celular, bêbado, numa festa em que foram todos juntos. Ele serve para 

reforçar a imagem da irmã, que também adota passividade em relação ao acontecimento. É quieto, porém 

se preocupa muito com a irmã e quer afastá-la de todos que pode lhe oferecer algum mal, mesmo que seja 

um mal visível apenas para ele. 

 

LANA_ a medrosa 
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Irmã gêmea de Thiago, adota uma postura de passividade, insegurança e maior medo, dentre todos. 

Representa uma parcela da sociedade brasileira que tem muito dinheiro e não liga pra isso e para os 

problemas de onde vive. Só quer entregar o dinheiro, recuperar o celular e ir embora. 

 

JENNA_ a revoltada 

Amiga de Lana e Thiago, "namorada" de Gabriel, ela representa uma parcela da sociedade brasileira 

que se importa com os acontecimentos, participa de grupos de discussão e é a que mais tem teorias sobre 

quem pode ser o bandido, mas luta por justiça e não acha justo a cobrança que o rapaz faz para devolver o 

celular. Acredita que, recuperando o celular, possa dar-lhe uma lição para não aproveitar-se mais dos outros, 

ou seja, acredita que as pessoas podem mudar e merecem uma segunda chance e, com isso, mudar o que 

pensa seus amigos, para que também possam ter esperança. 

É a que mais fala, entre as pessoas do grupo, e é confiável e influente. Porém, nutre um amor por 

Lana e esta reconhece esse amor mas foge, tem medo; Jenna e Lana são completamente opostas e 

representam a luta entre burguesia e proletariado, na menor das classificações, e sua relação de 

interdependência. Esse amor acaba por transbordar as vezes e ameaça destruir a relação que têm com todos. 

 

GABRIEL_ o bruto 

"Namorado" de Jenna, dá a entender que está com eles apenas por ela. Representa uma parcela da 

sociedade que acredita que as pessoas não são capazes de mudar e defende ideias como "bandido bom é 

bandido morto" e na redução da maioridade penal. Tenta recuperar o celular apenas para dar uma lição no 

bandido. 

Suas ideias são parecidas com as de Jenna, pois ambos querem dar uma lição no bandido, mas são 

tão superficiais quanto a relação líquida dos dois. Ambos têm objetivos diferentes que escondem inclusive 

de si mesmos; Jenna quer justiça por amor à humanidade, Gabriel o faz por ódio. 

 

Antagonistas 

Bandido 2 _ o rapper 

Trata-se da personificação do bandido imaginado por Thiago. É um rapaz de quase 30 anos, que 

batalhou a vida inteira pela familia, engravidou uma jovem muito cedo, usa drogas e tenta mostrar para 

Gabriel que os dois são fracassados iguais. 

Bandido 3 _ o estuprador 

Trata-se da personificação do bandido imaginado por Lana. É um homem bem mais velho que não 

se importa nem com o celular nem com o dinheiro, e sim com ela. É um estuprador que vive sozinho nas ruas 

e bebe muito. 

 

Bandido 4 _ a criança 

Trata-se da personificação do bandido imaginado por Jenna e Gabriel. É apenas um garotinho jovem 

que teve que amadurecer muito cedo. Ao mesmo tempo que tem intenções adultas como matar os jovens e 

conquistar sua independência, também mostra seu lado infantil, de querer brincar e conhecer o mundo. 

 

Bandido 1_ o verdadeiro bandido com o celular 

É apenas um rapaz comum que consegue passar a perna nestes desconhecidos. É o tipo de homem 

na faixa dos 30 anos que age como se não tivesse crescido, que aparenta descontentamento com a política 

e o Brasil mas quando tem a oportunidade se aproveita dos outros, se importando apenas consigo mesmo. 

Reclama de corrupção e é corrupto, talvez por não ter muito estudo ou valores. Representa uma parcela da 
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população que toma atitudes que prejudicam os outros mas trazem beneficio próprio, geralmente por 

dinheiro, não importando a classe social. Mostra também uma esperteza ao conseguir arrancar o dinheiro 

dos jovens. 

 

STORYLINE 

Thiago perde seu celular numa festa e reúne sua irmã e 2 amigos num shopping para resgatá-lo de 

um rapaz que está cobrando 200$ para devolvê-lo. Cada um cria suas expectativas de como deve ser o rapaz, 

ladrão, assassino ou brincalhão de acordo com os seus diferentes ideais políticos e cria-se um nervosismo, 

suspense e tensão entre eles quando encontram os bandidos que ameaçam abalar sua amizade e possíveis 

amores escondidos. 

GENRE Mistério, Teen 

 

SYNOPSIS 

Os irmãos e Jenna se encontram na praça de alimentação do shopping. Eles passam a Jenna as 

informações que o bandido disse por telefone enquanto demora para aparecer. Na espera, colocam suas 

expectativas pra fora e deixam transparecer o seu nervosismo. Jenna tenta se aproximar de Lana, mas é 

afastada pelo que diz. Lana dá também sinais de querer uma aproximação, mas Jenna se preocupa mais com 

o resgate. O silêncio é constante, talvez por não dizer tudo o que pensam.   

Gabriel chega e torna as coisas ainda mais distantes entre Lana e Jenna, apesar de todos conversarem 

quase que tranquila e rotineiramente. Começam alguns diálogos mais profundos sobre o ladrão, mas quando 

as coisas esquentam vemos como todos recuam, por medo de ameaçar a amizade, já quebrada. Eles 

conversam pouco e Gabriel senta numa mesa separada com Thiago, parte do plano elaborado por eles, para 

o caso de o ladrão vir acompanhado.   

Um rapaz aparece e pergunta sobre um lugar qualquer. Jenna e Lana respondem, o esperam ir 

embora. Mas ele não vai, e pergunta se Lana era a moça que buscava o celular. "um rapaz me disse que te 

espera lá embaixo em 2 min ou não devolve o celular, ele disse". Os jovens começam a descer as milhares de 

escadas juntos e nervosos. 

Descendo as escadas do shopping circular, os jovens procuram o bandido, que disse por telefone 

estar de camiseta preta e acabam encontrando varias versões de como ele pode ser na realidade. Eles 

percebem o shopping vazio e se perguntam se estão encurralados pelo bandido.    

Um rapaz de camiseta preta, aparentemente o bandido, os encara e foge para o banheiro. Os jovens se 

encaram e acabam por decidir que Thiago e Gabriel vão conversar com ele. As meninas ouvem na porta mas 

não querem entrar, se encaram e conversam. No banheiro as coisas esquentam e o bandido diz coisas 

pessoais demais, confundindo a cabeça de Gabriel. Paralelamente, um beijo ocorre entre as duas garotas. 

Pensamos que os garotos vão descobrir quando saem do banheiro, mas eles as veêm bem no momento em 

que se separam. Talvez Thiago tenha visto alguma coisa. Agora Jenna sente-se sem esperanças com Lana e é 

rejeitada por Thiago, que não pode suportar a ideia das duas garotas juntas. Gabriel tenta aproximar-se mais. 

Os jovens descem as escadas e dessa vez se separam. Durante as conversas, Jenna descobre que 

Gabriel está mais apaixonado do que pensava e Lana descobre que seu irmão Thiago não a aceitaria se fosse 

lésbica. Lana vai para o banheiro em prantos e lá, em meio a reflexões, descobre o bandido. Ela grita e Thiago, 

Jenna e Gabriel aparecem para socorrê-la, mas não encontram o homem. Decidem continuar, mas desta vez 

Lana percebe que gosta de Jenna e tenta se aproximar. 

Eles descem e encontram um garoto assustado e armado. Após algumas discussões o garoto 

consegue fazer Lana de refém sentimos que ninguém quer "salvá-la", apenas o irmão. Jenna e Gabriel 

preocupam-se consigo mesmos. Mas Jenna, pensando no garoto, lembra que está com um livro na mochila 
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e tenta usar para fazer uma troca. O lado infantil do garoto fala mais alto e ele cede, pedindo até para que 

Jenna possa ler o livro pra ele algum dia. Quando Jenna pega o celular para guardar o endereço do lugar que 

vai encontrá-lo, o garoto agarra seu celular e sai correndo com o celular e o livro. Eles continuam a busca. 

Chegando ao térreo, encontram uma movimentação comum em shoppings e decidem se separar 

para encontrá-lo e seguir com o plano. No meio de algumas pessoas Jenna e Lana encontram o mesmo rapaz 

que as abordou na praça de alimentação, dessa vez pedindo o dinheiro. Após algumas discussões, Lana 

entrega o dinheiro e pega o celular. O rapaz vai embora e deixa todos surpresos e derrotados. Sem ter o que 

dizer, ficamos em dúvida se tudo o que aconteceu no shopping foi verdade ou não, além do resgate do 

celular. Quem são todos aqueles ladrões? Os jovens vão conseguir ignorar os fatos que aconteceram e 

continuar sendo amigos, ao menos?   

Ficamos sem respostas, eles vão embora como se nada tivesse acontecido. O objetivo de resgatar o 

celular sem pagar o bandido não é conquistado porque, ao invés de se unirem num plano, ouvirem uns aos 

outros, cada um age conforme lhe parece melhor e é cegado pelos próprios sentimentos. Se planejassem 

mais e discutissem menos, talvez as coisas fossem diferentes. Ou não. Esse é o Brasil.   
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