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Esta série de 5 livros reúne trabalhos selecionados de centenas de 
pesquisadores que reuniram-se para o 1º Congresso Internacional 
de Mídia e Tecnologia “Neil Postman e a Nova Ecologia dos Meios”, 
evento pioneiro no Brasil organizado pelo Grupo de Estudos sobre 

a Nova Ecologia dos Meios (Genem) e sediado pela Universidade Estadual 
Paulista (Unesp), no campus de Bauru, entre os dias 4 e 6 de outubro de 2017.  

O objetivo foi reunir contribuições de pesquisas sobre a relação 
entre a sociedade contemporânea e seus cenários midiáticos, tendo como 
principal inspiração os conceitos seminais propostos pelos mídia ecologistas, 
seguindo a tradição fundada por Marshall McLuhan e Neil Postman para 
a compreensão das linguagens, interfaces, ambientes e processos que 
caracterizam as intersecções entre mídia e tecnologia. 

Nas últimas duas décadas, esses saberes e conhecimentos têm 
impactado e influenciado cada vez mais intensamente áreas diversas, que vão 
do jornalismo à educação, da produção audiovisual aos esportes eletrônicos, 
da realidade virtual à inteligência artificial — e tudo isso parece ser, ainda, 
apenas o começo de um promissor programa de pesquisa, já não exatamente 
novo, mas a se renovar continuamente.   

Sem a pretensão de circunscrever ou encerrar assunto tão vasto, 
esperamos, com essa publicação, oferecer referências capazes de auxiliar 
estudantes, pesquisadores, professores e profissionais a trilharem novas 
possibilidades de reflexão e desenvolvimento, estimulando a disseminação 
de ideias e aplicações que vêm influenciando o pensamento sobre as ciências 
da comunicação e da informação à luz da nova ecologia dos meios. 

Boa leitura.

Prof. Dr. Denis
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Resumo 
O presente trabalho apresenta uma reflexão a respeito de comunicação 
organizacional voltada à diversidade para criação de valores intangíveis da 
organização, fazendo uma reflexão sobre como ocorre a construção dos discursos 
organizacionais em um momento de uso intenso das mídias sociais digitais. São 
discutidos os conceitos de discurso e imagem organizacional de Iasbeck (2009), 
com o intuito de demonstrar como a relação entre essas duas instâncias (discurso 
e imagem) pode ser trabalhada no contexto da comunicação organizacional nas 
mídias sociais digitais. O estudo também dialoga com os autores Primo (2012) e 
Recuero (2015), que trazem importantes contribuições sobre o universo das 
mídias sociais digitais e interações mediadas por computador. A partir dessas 
interações nas mídias sociais observa-se a construção dos discursos 
organizacionais, pois no momento em que a organização dialoga com a sociedade 
nesses espaços, novos sentidos são produzidos, possibilitando que ela fique 
sujeita a críticas diretas ao seu próprio discurso, resultando em impactos na sua 
imagem. Apesar da preocupação de muitas organizações em adotar políticas de 
gestão da diversidade, surge o termo diversitywashing, apresentado por Liliane 
Rocha (2017), que questiona até que ponto organizações empregam o discurso da 
diversidade nas mídias sociais digitais, sem de fato aplicar práticas de inclusão de 
mulheres, negros, LGBTs e pessoas com deficiência. O artigo também traz o 
conceito de sistema de resposta social de Braga (2006), que contribui para a 
compreensão de como a recepção gera respostas e novos sentidos a partir das 
interações sobre a mídia. A partir da revisão bibliográfica, é possível relacionar 
conceitos sobre comunicação organizacional, mídias sociais e gestão da 
diversidade, de forma a permitir uma compreensão mais crítica e, portanto, menos 
superficial sobre o discurso organizacional da diversidade. 

Palavras-chave: comunicação organizacional; discurso; diversidade; mídias 
sociais; resposta social. 

Introdução 

  Trabalho apresentado na mesa 11 - Comunicação organizacional, relações públicas e processos 1
midiatizados, no Primeiro Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia.

  Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Comunicação Midiática da Universidade Estadual 2
Paulista – FAAC Unesp, Bauru. E-mail: annecris.ferraz@gmail.com

  Docente no Programa de Pós-Graduação em Comunicação Midiática da Universidade Estadual 3
Paulista – FAAC Unesp, Bauru. E-mail: roseane.andrelo@faac.unesp.br
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A comunicação organizacional representa uma área estratégica para todos 

os tipos de organizações. A partir dela é possível mediar o relacionamento entre 

uma organização e todos os seus públicos, sejam eles internos ou externos. Para 

que exista sinergia entre todas as ações de comunicação organizacional, é preciso 

um planejamento a partir de uma perspectiva integrada, considerando sempre a 

comunicação interna, a comunicação administrativa, a comunicação institucional e 

a comunicação mercadológica. 

No contexto atual, as ações de comunicação organizacional podem e devem 

se utilizar de ferramentas que facilitam a interação entre organização e pessoas, 

que surgiram com as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), sobretudo 

aquelas possibilitadas pela internet. Portanto, para construir estratégias eficientes 

de comunicação atualmente, as organizações precisam considerar como a internet 

permite que os públicos respondam de forma ativa às suas mensagens. Se antes 

a possibilidade de resposta era restrita, hoje em dia, qualquer pessoa com acesso 

à internet pode fazer uma crítica ou comentário sobre determinada organização, 

postar nas redes sociais, blogs, YouTube e essa resposta pode ser visualizada por 

muitas pessoas.   

Isso tem ficado cada vez mais evidente com o aumento do uso das mídias 

sociais digitais nos últimos anos. Espaços como Facebook, Twitter, Instagram e o 

próprio YouTube têm se tornado território de pessoas comuns, que agora podem 

ter voz diante de grandes instituições.  

Diante disso, é discutida nesse artigo a relevância das mídias sociais e das 

interações mediadas por computador para a comunicação organizacional, 

traçando um paralelo com a criação de valores organizacionais intangíveis 

voltados à temática da diversidade, e a construção do discurso organizacional da 

diversidade nas mídias sociais. 

Mais do que produzirem respostas, hoje as pessoas interagem com a mídia 

de uma forma muito mais complexa, na qual a mídia é parte estruturante das 

relações sociais. Isso significa que fazemos parte de uma sociedade em 

midiatização, ou seja, uma sociedade em que a mídia permeia todas as práticas 

sociais.  

!       •      Comunicação Organizacional, Relações Públicas e Processos Midiatizados11
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Por isso, ao final dessa discussão, o estudo aborda também o conceito de 

sistema de resposta social, ou sistema de interações sobre a mídia, trazendo 

pistas de como esse sistema funciona no âmbito da comunicação organizacional. 

O objetivo é compreender, de forma mais ampla, como o discurso organizacional 

da diversidade é construído a partir de estratégias midiatizadas das organizações 

e das interações dos atores nas mídias sociais diante da temática da diversidade. 

Discurso organizacional da diversidade e valores intangíveis 

Para conceituar o termo discurso, recorremos a Orlandi (1986, p. 145-146 

apud IASBECK, 2009, p. 18): 

O uso que estou fazendo do conceito de discurso é o da linguagem 
em interação, ou seja,  aquele em que se considera a linguagem 
em relação às condições de produção ou, dito de outra forma, é 
aquele em que se considera que a relação estabelecida pelos 
interlocutores, assim como o contexto, é constitutivo da 
significação. Estabelece-se, assim, pela noção de discurso, o 
modo de existência social da linguagem; lugar particular entre 
língua (geral) e fala (individual), o discurso é o lugar social. 
(ORLANDI, 1986, p. 145-146 apud IASBECK, 2009, p. 18). 

  
Lotman (1979 apud IASBECK, 2009) complementa ainda que o discurso não 

está relacionado apenas ao texto ou ao conjunto de enunciados que o compõem, 

pois o texto não deve ser entendido fora de seu contexto (social, histórico, cultural 

etc.). Nesse sentido, Iasbeck (2009, p. 20) explica que: 

Sempre haverá um contexto maior a situar os textos nele contidos. 
Podemos então denominar “discurso” toda coleção ou os conjuntos 
articulados de textos que contém autonomia de interpretação 
(estrutura, delimitação e expressão próprias), mas que se articulam 
entre si para produzirem um todo maior significativo (IASBECK, 
2009, p. 20). 

Pode-se dizer que existem discursos políticos, literários, publicitários, 

organizacionais, e que para criar uma imagem sólida diante de seus públicos, as 

organizações devem colocar em prática ações coerentes com seus discursos. 

Para as organizações, os discursos são uma forma de legitimar seus 

posicionamentos, políticas, opiniões, identidade, credibilidade e objetivos junto aos 

interlocutores, levando a uma construção simbólica da realidade (HALLIDAY, 1987 

apud OLIVEIRA; HENRIQUES; PAULA 2011). 
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Portanto, ao levar em consideração o contexto atual, é um momento no qual 

a temática da diversidade, seja de gênero, cultural, étnica, sexual ou de pessoas 

com deficiências está sendo amplamente discutida. Os movimentos de inclusão 

social estão se multiplicando e cada vez mais instituições e demais organizações 

devem construir um posicionamento frente a esse tema, adotando políticas de 

gestão da diversidade e criando uma cultura de inclusão e aceitação das 

diferenças.  

Mas, de nada adianta uma organização construir um discurso defendendo a 

diversidade, apontar a importância dessa questão em sua missão, visão e valores 

e não ter esses princípios enraizados em sua cultura e em suas ações – isso afeta 

diretamente a imagem criada na mente dos seus públicos, tanto interno quanto 

externo.  

Desse modo, Iasbeck (2009) explica que: 

[...] a imagem que os clientes têm de uma organização relaciona-
se aos estímulos discursivos tecnicamente produzidos no domínio 
da organização e recebidos por ele em algum lugar e em algum 
momento; também diz respeito à conexão que tais estímulos 
proporcionam em sua mente, evocando imagens de sua própria 
experiência (IASBECK, 2009, p. 25). 

Por isso, as experiências próprias que os públicos (que podem ser clientes, 

funcionários, acionistas, fornecedores) têm com determinadas organizações, seja 

a partir da compra de produtos, do atendimento, do posicionamento da 

organização diante de um assunto ou fato são igualmente ou até mais relevantes 

do que o próprio discurso organizacional. 

Assim como o discurso organizacional deve estar associado a práticas 

coerentes das organizações, a comunicação organizacional deve ser vista não só 

a partir da perspectiva instrumentalista, da visão de mercado voltada a atingir um 

determinado objetivo para a empresa, mas também como processos de 

comunicação voltados à produção de valores intangíveis.  

Por isso, a gestão da diversidade não deve implicar em apenas um método 

para alcançar os objetivos da organização através da inclusão de pessoas de 

diferentes culturas, etnias ou portadoras de necessidades especiais. O olhar da 

comunicação organizacional na gestão da diversidade deve estar dirigido também 

para a criação de valores intangíveis através dos discursos organizacionais, 
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porque é através de seus valores que uma organização pode criar uma imagem 

sólida, estabelecendo uma conexão mais forte, e inclusive emocional com seus 

públicos. 

Para Thomas Jr. (1991), a diversidade não está apenas relacionada a 

questões de raça, gêneros e etnia, mas também se estende a uma variedade de 

dimensões como idade, formação pessoal, educacional e profissional, tempo na 

organização, estilo de vida e origem geográfica. 

Para ampliar mais a abrangência desse conceito, pode–se acrescentar a 

essa definição a questão da orientação sexual e das pessoas com deficiências, 

bem como a multiplicidade de culturas, crenças e modos de pensar e de agir das 

pessoas dentro de uma organização. A diversidade pressupõe a inclusão das 

minorias e das pessoas não-privilegiadas. 

Porém, existe uma diferença entre adotar políticas inclusivas, que realmente 

respeitem as diferenças e incluam verdadeiramente pessoas deficientes, de 

culturas, etnias e orientação sexual diversas, e apenas construir um discurso de 

aceitação. Para Liliane Rocha, diretora executiva da Gestão Kairós, existem 

“empresas que lançam comerciais e produtos com foco nos públicos de 

diversidade, tais como mulheres, negros, LGBTs, pessoas com deficiência, entre 

outros, mas que da porta para dentro não têm um programa sólido de gestão para 

Diversidade” (INSTITUTO ETHOS, 2017). Ela cunha o termo diversitywashing 

para denominar as ações dessas organizações que visam associá-las a uma 

postura inclusiva, mas que na verdade, pouco ou nada fazem para valorizar a 

diversidade. É uma alusão ao termo greenwashing, já famoso na área de 

sustentabilidade, utilizado para denominar ações que empresas realizam para 

passar a imagem de ecoeficiência e responsabilidade ambiental, sem de fato, 

possuir um planejamento estratégico consistente para gestão ambiental. 

Tudo isso, associado hoje ao universo das mídias sociais, faz com que 

organizações se utilizem desses espaços para construir seus discursos 

relacionados à diversidade. E ao colocarem em pauta essa questão, as mídias 

sociais possibilitam a discussão entre organizações e sociedade, trazendo 

interações complexas que permitem a construção do discurso organizacional da 

diversidade a partir dessas conversações, assunto que será abordado nos 

próximos tópicos. 
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I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios 

Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017 

Interações mediadas por computador e mídias sociais  

As interações mediadas por computador são definidas por Primo (2005) 

como a relação “entre os sujeitos, entre o interagente humano e o computador, 

entre duas ou mais máquinas” (PRIMO, 2005, p.11). Por isso, para o autor, nas 

interações mediadas por computador o objeto de estudo não são os sujeitos 

isolados (emissor, receptor ou canal), e sim a relação entre eles e o que surge de 

resultado a partir das suas interações. 

Dessa forma, não se trata apenas de considerar a internet e as TIC’s  como 

facilitadoras da comunicação de mão-dupla, na qual o receptor pode produzir 

respostas ao emissor, porque o foco da investigação está na “relação estabelecida 

entre os interagentes, e não nas partes que compõem o sistema global” (PRIMO, 

2005, p.2).  

Traçando um paralelo com o conceito de mídias sociais, Primo (2012) levanta 

alguns questionamentos que são relevantes para a discussão, pois existe uma 

evolução do pensamento sobre o que seriam as “mídias sociais”. O autor comenta 

que inicialmente o termo mídias sociais se referia a um conjunto de softwares que 

permitiam a comunicação online entre usuários, tais como mensageiros 

instantâneos, weblogs (ou blogs), fóruns de internet e wikis, por exemplo (WARR, 

2008 apud PRIMO, 2012). No entanto, essa definição é restrita e instrumental, 

pois restringe o termo a apenas esses softwares. Outra definição possível seria 

classificar as mídias sociais como sites que permitem a “criação colaborativa de 

conteúdo, a interação social e o compartilhamento de informações em diversos 

formatos” (TELLES, 2010, p.19 apud PRIMO, 2012) – conceito no qual o foco recai 

sobre o conteúdo gerado pelo usuário. 

Essa acepção vai ao encontro da definição apontada por Ellison e Boyd 

(2013 apud RECUERO; BASTOS; ZAGO, 2015) que explicam que sites de redes 

sociais são plataformas de comunicação em rede nas quais os participantes 

possuem perfis de usuários, que podem articular conexões que são vistas e 

cruzadas por outros, possibilitando o consumo, produção e interação com fluxos 

de conteúdo gerados por outros usuários. Dessa forma, “se antes o foco estava 
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nos perfis dos usuários, atualmente, esse foco recai sobre os fluxos de 

conteúdo” (RECUERO; BASTOS; ZAGO, 2015, p. 26). 

No entanto, Primo (2012) alerta para o fato de que os atores nas mídias 

sociais podem ser humanos e não-humanos, pois conforme o autor: 

Tudo aquilo que é não-humano mas que participa da emergência 
do acontecimento, transformando-o, não pode ser tomado apenas 
como um contexto que lhe serve de fundo. Mais do que um 
elemento do cenário, as coisas permitem que certas ações tomem 
lugar, além de limitar ou influenciar outras (PRIMO, 2012, p. 631). 

Assim, a própria “mídia social” pode ser considerada como um actante, visto 

que participa da ação, no sentido de interferir e influenciar no processo de exibição 

ou seleção das informações que são dispostas na rede, participando das ações 

em curso. 

Por isso, todos os atores dentro das mídias sociais são passíveis de estudo, 

e todas as interações que produzam algum tipo de modificação no conteúdo que 

ali se encontra devem ser consideradas pelo investigador. As mídias sociais não 

são apenas intermediários entre os atores, e sim mediadores, modificando e 

integrando as ações – elas são parte intrínseca de todo o processo de 

comunicação dentro da rede. 

O sistema de resposta social e estratégias midiatizadas das organizações 

O conceito de mídias sociais como parte integrante e ativa do processo 

comunicacional se aproxima muito do entendimento de Braga (2006) sobre a 

mídia como parte estruturante da sociedade. 

Frequentemente o processo de comunicação é abordado a partir do dualismo 

entre “mídia” e “sociedade”, como se o primeiro fosse emissor e o segundo, mero 

receptor, sendo que na melhor das hipóteses, este último enfrenta de forma ativa 

os estímulos recebidos. No entanto, é fato que a sociedade “age e produz não só 

com os meios de comunicação, ao desenvolvê-los e atribuir-lhes objetivos e 

processos, mas sobre os seus produtos, redirecionando-os e atribuindo-lhes 

sentido social” (BRAGA, 2006, p. 22, grifo do autor). 

Por isso, em contraposição a esses dois sistemas, de emissão e recepção, o 

autor propõe a constatação de um terceiro sistema de processos midiáticos, o qual 
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ele denomina de sistema de interação social sobre a mídia ou “sistema de 

resposta social”, que corresponde a “atividades de resposta produtiva e 

direcionadora da sociedade em interação com os produtos midiáticos” (BRAGA, 

2006, p. 22). O autor define mais claramente o sistema de interação social sobre a 

mídia como: 

...um sistema de circulação diferida e difusa. Os sentidos 
midiaticamente produzidos chegam à sociedade, e passam a 
circular nesta, entre pessoas, grupos e instituições, impregnando e 
parcialmente direcionando a cultura (BRAGA, 2006, p.27). 

Com isso, o que o autor pretende dizer é que, ao circular pela sociedade, os 

produtos da mídia são ressignificados, e as pessoas, ao conversarem e 

interagirem sobre esses objetos, produzem respostas com novos sentidos – 

respostas essas que podem ou não retornar ao interlocutor. 

Transpondo-se esse conceito para universo das mídias sociais, a sociedade 

pode utilizar-se dessa ferramenta para estabelecer relações e para facilitar a 

interação entre atores, produzindo e fornecendo respostas dentro da própria mídia 

social. 

Braga (2006) ainda completa que isso corresponde a dizer que: 
...a mesma sociedade que, por alguns de setores, grupos e linhas 
de ação, gera a midiatização enquanto sistema produtivo, por 
outros setores e atividades complementa essa midiatização por 
meio de operações de trabalho e de circulação comentada daquilo 
que o sistema produtivo oferece ao sistema de recepção (BRAGA, 
2006, p.39, grifo nosso). 

Por isso hoje, temos o que podemos chamar de sociedade midiatizada: uma 

sociedade em que a mídia se torna parte estruturante e central das relações 

sociais, e que interage sobre a mídia e seus produtos, gerando respostas e novos 

sentidos ao se apropriarem dos discursos midiáticos. E são justamente as 

respostas sociais dos atores frente aos discursos e estratégias midiatizadas das 

organizações que devem ser exploradas pelos pesquisadores de comunicação 

organizacional. 

Isso porque os discursos construídos pelas organizações como forma de 

legitimarem suas ideias, opiniões e identidade, geram repercussão quando 

trazidos para as mídias sociais, permitindo que os atores sociais interajam e 
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construam, em conjunto com elas, novos sentidos e discursos a partir dos 

comentários e interações, ou seja, a partir das interações sobre a mídia.  

O discurso organizacional da diversidade pode, então, gerar críticas ou 

identificação por parte da sociedade – o público da organização pode se sentir 

representado ou ofendido, não aprovar o discurso da organização ou entender que 

se trata apenas de “estratégia de marketing” para conquistar o mercado. Assim, as 

organizações devem ter cautela ao se posicionarem nas mídias sociais, 

principalmente quando o assunto é diversidade. 

Apesar de o Brasil ser um país que tem uma população bem heterogênea, 

com descendentes de negros, pardos, índios e asiáticos, ainda existe certa 

resistência por parte de algumas camadas da sociedade quanto à inclusão de 

pessoas com deficiência, público LGBT e inclusive de negros e demais etnias.  

Por isso, quando corporações se posicionam a favor dessa temática nas 

mídias sociais, não se sabe como as pessoas poderão reagir. O fato é que, ao 

divulgarem relatórios institucionais ou desenvolverem uma campanha publicitária 

para as mídias sociais, por exemplo, as empresas colocam essas informações em 

circulação na sociedade, que por sua vez, irá produzir respostas de forma a 

direcionar e criar novos discursos e sentidos. As mídias sociais digitais facilitam 

ainda mais esse processo, por permitirem que várias pessoas se conectem, 

interagindo sobre os produtos midiáticos e colocando essas respostas em 

circulação de volta nas mídias sociais – está aí um exemplo de como funciona na 

prática o sistema de resposta social. 

Considerações finais 

No presente artigo, buscou-se fazer um resgate dos conceitos de discurso e 

imagem organizacional, discutindo como essas duas instâncias são trabalhadas 

no âmbito da comunicação organizacional. Também apresentou-se o conceito de 

diversidade e refletiu-se sobre como as organizações podem construir um discurso 

sobre diversidade, sem de fato adotar políticas de gestão da diversidade e práticas 

inclusivas. 

 Foi discutido como o discurso organizacional da diversidade pode ser 

construído nas mídias sociais por organizações em conjunto com seus públicos, a 
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partir das interações e respostas sociais dos atores. A sociedade interage sobre a 

mídia e produz respostas frente às estratégias midiatizadas das organizações, e 

estas, ao se posicionarem sobre a temática da diversidade nas mídias sociais, 

estão sujeitas a empatia e experiências da sociedade, que ora pode gerar 

comentários que reafirmam e concordam com seus discursos, ora são críticos e 

refutam suas falas.  

Pode-se concluir que através das interações sobre a mídia e seus produtos, 

a sociedade pode se posicionar diante das organizações, da mesma forma que as 

organizações podem se utilizar das mídias para estabelecerem estratégias de 

comunicação organizacional. Dessa forma, direcionamos o olhar da pesquisa para 

a recepção e para as respostas sociais, bem como para os sentidos produzidos 

pela sociedade ao se apropriar do discurso organizacional, destacando como a 

mídia permeia todos esses processos, ou seja, como a sociedade atual se 

encontra em um processo de midiatização. 

E não podemos ignorar que hoje as mídias sociais digitais são ferramentas 

utilizadas tanto pelas organizações, como parte estratégica da comunicação 

institucional e mercadológica, como por seus públicos para demonstrarem suas 

opiniões e compartilharem ideias. As mídias sociais digitais fazem parte do dia-a-

dia da sociedade midiatizada, e como tal, também precisam ser estudadas em 

toda a sua complexidade. 
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Sem códigos binários: O cartaz na periferia como publicidade 
midiática contemporânea 

Marilena Moraes Barcellos 

Denis Porto Renó 

Resumo:  

Impressionada com os avanços tecnológicos, a sociedade está acostumada com o 

desenvolvimento de tecnologias digitais em substituição das tradicionais opções 

analógicas. Entretanto, no campo da publicidade essa nem sempre é a solução, 

pois adota processos direcionados a targets específicos. Este estudo apresenta, a 

partir do método observação qualitativa, resultados que apontam soluções não 

binárias para a publicidade dirigida a grupos não conectados, tendo como solução 

cartazes ecologicamente corretos e com mensagens curtas, diretas, como as 

linguagens contemporâneas em ambientes digitais. Espera-se, com o resultado da 

pesquisa, apoiar a mesma em outras etapas previstas para o seu 

desenvolvimento. 

Palavras-chave: Publicidade; Ecologia dos Meios; Mídia e Tecnologia; Linguagem. 

Introdução 

A expressiva mudança que o mercado de comunicação está passando com 

o desenvolvimento das mídias digitais faz com que meios tradicionais acabam 

sendo deixados de lado ao ser definido o planejamento de mídia de uma 

campanha publicitária.  O profissional de mídia atuante dentro de uma agência de 

publicidade é bombardeado diariamente por informações de diversos veículos de 

comunicação que oferecem soluções para falar com o público-alvo da campanha.  

Podemos classificar como meios tradicionais todos os meios que existiam antes 

do desenvolvimento da Internet: televisão aberta, televisão paga, rádio, jornal, 

cinema, mídia out of home (SISSORS, 2000).  
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 Dentro da ecologia dos meios publicitários, o outdoor sempre ocupou um 

importante papel. De tamanho visualmente atraente, quando bem escolhido e 

planejado, o outdoor traz resultados positivos ao anunciante. Isso, entretanto, 

depende do target a ser alcançado e da estratégia a ser criada.  

 Conhecidos como “corredores de shopping”, as rotas de consumo valorizam 

a placa de outdoor, além de ampliar a sua concorrência. Entretanto, em alguns 

casos é necessário mais que essa informação geográfica. É preciso pensar em 

quem vai ler a mensagem.  

 Outro tema fundamental é a mensagem em si. Como já é de conhecimento 

de qualquer publicitário, textos longos são desaconselháveis em anúncios de 

outdoor. É importante recordar que o leitor está em movimento, provavelmente 

dentro de um veículo, e não terá muito tempo para ler a mensagem. Por essa 

razão, apoia-se mais em conceitos cognitivos de anúncio que em mensagens 

literais. Placas expandidas, com apliques e outras possibilidades interativas 

também ocupam espaço privilegiado na publicidade criativa contemporânea.  

 Entretanto, o cenário se modifica quando o target é distinto, menos 

conectado, alocado em regiões fora do chamado corredor de shopping. Grupos 

sociais menos favorecidos também recebem mensagens, e do seu próprio jeito. 

Por essa razão, crescem as iniciativas destinadas a esse grupo, entre eles o 

outdoor social, tema desta pesquisa e que será estudado adiante.  

 Este capítulo de livro possui como objetivo a construção de um debate 

sobre o outdoor social, algo ainda incipiente na academia, preocupada com 

processos binários que deixam a ecologia dos meios em uma situação limitada. 

Espera-se, com o desenvolvimento do estudo, que novas pesquisas, inclusive a 

desenvolvida por essa autora, obtenham o êxito esperado. Para tanto, alguns 

temas deverão ser debatidos no sentido de situar a pesquisa sobre os conceitos 

utilizados na compreensão da realidade aqui apresentada.  

Mídia exterior 

A mídia exterior, identificada atualmente com mídia out of home, 

reconhecida na sigla OOH, refere-se a todos as formas de exibição da mensagem 

publicitária para divulgação de uma campanha, localizadas ao ar livre ou em 
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espaços públicos, tais como outdoor, painéis front ligth e backligth, busdoor, 

empena em prédios, painéis luminosos, estação de metrô, vagões de trem, 

abrigos de ônibus, relógios de rua, entre outros formatos.  

 � 

Figura 01: Exemplo de outdoor . 4

Outdoor são cartazes colados sobre um fundo de chapas de zinco fixado 

sobre estrutura de madeira,  metálica ou de concreto. com medida padrão de 9 

metros altura x 3 metros de altura. A veiculação é feita por período mínimo de 2 

semanas consecutivas (bisemanas), em alguns locais nobres, são iluminados, 

proporcionando um ganho extra na quantidade e público atingido, mas o preço da 

veiculação é maior.  (VERONEZZI, 2009, pág 199).   

� 


 Disponível em: http://www.cidadeoutdoor.com.br/image/outdoor.jpg. Acesso: 10/09/20174
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Figura 02: Exemplo de Frontlight  5

Frontlight são painéis iluminados pela frente, e o anúncio pode ser impresso 

em lona ou pintado em chapa metálica, a qual será afixada sobre uma base 

semelhante às tabuletas de outdoor. São montados sobre estruturas metálicas 

apoiadas em altos postes, a fim de proporcionar o melhor ângulo de visão para 

motoristas e passageiros, e, dependendo disso, podem até ter duas faces. 

(VERONEZZI, 2009, pág 201).


� 

Figura 03: Exemplo de Backlight   6

Backlight trata-se de um tipo de painel com impressão do anúncio em telas 

translúcidas instaladas numa caixa metálica, iluminadas por trás com as lâmpadas 

colocadas dentro da caixa, obtendo-se qualidade na reprodução do anúncio. 

(VERONEZZI, 2009, pág 201). 

 Disponível em: http://www.corviva.com.br/uploads/galeria/13/9.jpg. Acesso:10/09/20175

 Disponível em: https://img.diytrade.com/smimg/6

200635/17525502-880420-0/600x600mm_LED_backlight_panel/2600.jpg. Acesso em: 10/07/2017 
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� 

Figura 04: Exemplo de Busdoor . 7

Busdoor são cartazes instalados no vidro traseiro dos ônibus. Também tem 

o Backbus que usa toda a parte traseira do ônibus. 


� 

Figura 05: Exemplo de abrigo de ônibus . 8

Abrigo de ônibus é um tipo de mídia classificado como mobiliário urbano, 

que sua exploração publicitária depende de de concorrência pública do município. 

Os anúncios são impressos em material adesivo instalados nas laterais ou na 

parte que fica atrás dos bancos dos abrigos, comercializado num período mínimo 

de 30 dias.  

Trabalhando neste objeto de análise - o outdoor – é possível definir que são 

painéis publicitários instalados numa estrutura metálica ou em madeira fixas no 

 Disponível em: https://perfilartes.files.wordpress.com/2011/04/busdoor-rinnai-manaus1.jpg. 7

Acesso:10/09/2017

 Disponível em: http://ciclovivo.com.br/wp-content/uploads/2016/12/outdoorcrystal.jpg. Acesso em: 8

10/09/2017 
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chão, com medida padrão de 9 metros de extensão por 3 metros de altura, 

localizados próximos às vias de grande movimento de veículos automotivos e/ou 

pedestres, com a impressão da mensagem publicitária em papel ou lona a serem 

instalados sobre a estrutura fixa.  

Analisando o outdoor como um meio para divulgação de uma campanha 

publicitária que precisa levar até o público-alvo uma mensagem sobre um produto, 

uma marca ou um serviço, o outdoor é um meio eficaz que apresenta variáveis 

técnicas apropriadas possíveis de atingir diversos grupos da população, através 

da seleção dos locais onde estão instalados os cartazes numa determinada 

cidade. O outdoor é o terceiro meio de maior penetração entre população geral 

acima de 10 anos ficando atrás de televisão aberta e internet, primeiro e segundo 

lugares respectivamente - (MIDIA DADOS, 2017), o que facilita que a mensagem 

alcance grande parcela da população, lembrando sempre da importância de saber 

onde está o seu público-alvo. 

Penetração significa a quantidade em porcentagem ou o número 
absoluto de pessoas de uma praça que consomem os meios e os 
veículos de comunicação, conforme o universo considerado, tais 
como total geral da população, população por sexo, classe social e 
faixa etária. (TAMANAHA, 2011, p.22) 

Por estar localizado em espaços públicos e ao ar livre, é o público que vai 

ao encontro do meio outdoor, quando está transitando pelas ruas. O painel fica 

instalado no local selecionado por um tempo mínimo de duas semanas, 

imaginando que as pessoas vão e voltam ao trabalho e passam ao menos duas 

vezes num endereço, esse meio de comunicação favorece a frequência e a 

lembrança, pois será visto ao menos duas vezes ao dia, num tempo mínimo de 

duas semanas.  

A mensagem de um outdoor deve ser curta, com imagens e letras em 

tamanho grande, que permite a leitura de longe, sem muitos detalhes, para 

cumprir o papel de levar a mensagem até o público e ser compreendida, pois as 

pessoas estão em movimento pelas vias. Por esse aspecto se entende que esse 

tipo de mídia carrega uma característica baseada em leitura dinâmica, ou seja, ao 

se passar por ele rapidamente o receptor deverá absorver a mensagem do 

anunciante. O meio vem sido utilizado em vários países e tem uma legislação que 

!       •      Comunicação Organizacional, Relações Públicas e Processos Midiatizados26



  
I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios 

Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017 

o contempla, bem como uma fiscalização que observa suas regras mencionadas 

acima, com relação ao local que está instalado e ao tipo de estrutura.  

O outdoor social 

O outdoor é um meio para exibição de uma mensagem publicitária para 

uma cidade ou mesmo um bairro. Para atender à necessidade de comunicação 

com a população que vive em grandes comunidades no Rio de Janeiro, em 2012 

foi criado o outdoor social.  

A jornalista Emília Rabello, sócia da empresa Minas de Ideias, agência de 

comunicação integrada, criou o outdoor social para atender às necessidades de 

empresas e agências de publicidade exibirem suas campanhas para as pessoas 

pertencentes às camadas mais baixas da população, classificadas como classes 

sociais CDE, que vivem em comunidades populacionais das grandes cidades. Em 

2004, Rabello trabalhava com representação de vendas em Brasília, quando foi 

procurada por uma agência de publicidade que então atendia o Governo Federal 

para exibir campanhas deste governo em lugares onde a mídia tradicional não 

alcançava o público, como por exemplo, para moradores de áreas rurais distantes 

das cidades. Nesse caso, Emília Rabello resolveu com carro de som para divulgar 

campanhas com temas de utilidade pública, como por exemplo registro de 

nascimento de crianças ou sobre o trabalho escravo no campo. Em 2009 foi 

contratada para divulgar programas sociais como o Bolsa Família para famílias na 

Amazônia. Foi necessário transformar o carro de som em algo apropriado para a 

região, e o carro deu lugar aos barcos de som. 

Em entrevista feita por essa pesquisadora, Rabello informa as dificuldades 

iniciais para ganhar confiança junto à comunidade: “quando chamei os líderes 

comunitários e as ONGs para participar a grande dúvida deles era se eu ia cumprir 

com o combinado de pagar essas pessoas. Ao mesmo tempo que não podia pagar 

antes, porque eu tinha que ter a certeza de exibição da mídia, eles também tinham 

medo que chegasse depois do final da campanha e eu não remunerasse eles, e 

eles estariam de frente com aquela comunidade quando terminasse a campanha”. 
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A primeira campanha foi feita em 2012 para a empresa de telefonia Claro, 

durante seis meses na comunidade, no Rio de Janeiro e baixada fluminense. Com 

a experiência adquirida no Rio de Janeiro, o projeto foi apresentado às agências 

de Brasília, mercado que Rabello mantinha relacionamento. Pessoas que 

conheceram o projeto fizeram uma exigência que para exibir uma campanha, essa 

mídia teria que estar me em três cidades no mínimo, e com o contato com as 

ONGs do Rio de Janeiro, e a confiança estabelecida na primeira campanha, o 

projeto outdoor social conseguiu fechar com comunidades de São Paulo e Belo 

Horizonte. E assim continuou expandindo em três anos para todos os estados do 

Brasil, com indicação dos moradores e ONGs das comunidades que iam 

conhecendo o projeto e o indicando para conhecidos que moravam em 

comunidades de outras cidades, estabelecendo uma rede de contato. 

O outdoor social tem especificações técnicas diferentes do outdoor 

tradicional. O painel publicitário outdoor social mede 2 metros de largura por 1 

metro de altura, impresso em placas de poliondas recicláveis de 5 mm. O uso da 

lona foi descartado por ser um material que é fácil de ser roubado e atrativo por 

ser utilizado em coberturas das moradias.  

O plástico, base da poliondas, leva 450 anos para se degradar na 
natureza. Por isso, o Outdoor Social está apoiado por uma cadeia 
de recicladores em todo o Brasil que recebe o material das 
campanhas e o reenvia para a indústria. Usar o Outdoor Social é 
integrar um ciclo virtuoso de preservação do meio ambiente.   9

O coordenador da campanha é uma pessoa local, que é remunerada pela 

instalação, pelo transporte e pela desinstalação das placas.  

O papel do coordenador consiste em fazer o elo com as comunidades, 

selecionando as casas e convencendo os moradores a cederem os muros de sua 

casa para a instalação dos painéis, em troca de uma remuneração de R$ 100,00 

por duas semanas de exibição. Esses moradores são chamados de exibidores, e 

aceitam muito bem a instalação dos cartazes, e veem como positivo uma empresa 

escolher a casa dele para exibir a campanha, e ainda receber uma quantia que 

reforça o orçamento familiar. Em muitas casos, nem o serviço público atinge essas 

 Disponível em http://outdoorsocial.com.br/#produto.. Acessado em 18/09/2017.9

!       •      Comunicação Organizacional, Relações Públicas e Processos Midiatizados28

http://outdoorsocial.com.br/%23produto


  
I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios 

Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017 

comunidades e o fato de uma empresa anunciante escolher aquela comunidade 

para exibir a mensagem publicitária agrega valor à marca. Na implantação do 

projeto foi pensado numa logística reversa para a retirada das placas. Após o final 

da campanha, o coordenador providencia a retirada dos painéis entregando para 

para a indústria de reciclagem. 
O Outdoor Social estuda e planeja junto com agências de 
publicidade campanhas a serem veiculadas em mídia externa 
( p a i n é i s o u t d o o r ) e x c l u s i v a m e n t e e m f a v e l a s . E m 
seguida, coordenadores das comunidades fazem a ponte com os 
exibidores, moradores de locais estratégicos que receberão as 
placas em seus imóveis, serão remunerados por ceder o espaço. 
Para fechar o ciclo, após o final das campanhas, as placas são 
enviadas para cooperativas de reciclagem . 10

!  

Figura 06: Exemplo de outdoor social, exibido na comunidade do Vidigal, no Rio, 
uma das primeiras favelas a receber o Outdoor Social . 11

        Atualmente a participação das campanhas do governo representa 60% dos 

anúncios, enquanto a iniciativa privada participa com 40%. Ainda há uma certa 

dificuldade das agências entenderem o valor social agregado do projeto, muitas 

vezes comparando somente o valor financeiro com outros meios tradicionais. O 

outdoor social se diferencia de outra mídia exterior tradicional por ter um valor 

social agregado e as agências tem dificuldade de  

 Disponível em https://projetodraft.com/como-a-outdoor-social-usa-a-publicidade-para-gerar-10

renda-nas-favelas-brasileiras/. Acessado em 18/09/2017.

 Disponível em https://projetodraft.com/como-a-outdoor-social-usa-a-publicidade-para-gerar-11

renda-nas-favelas-brasileiras/. Acesso em 10/09/2017.
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 No início dos anos 2.000 algumas cidades criaram leis chamadas “Cidades 

limpas” para regulamentar a situação dessa mídia e estabelecer normas que 

definiam os lugares permitidos para instalação dos painéis (VERONEZZI, 2009). 

Sobre essa questão regulamentadora, a idealizadora do projeto outdoor social 

Emília Rabello afirma que instalam placas somente em locais classificados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - como comunidades e que 

essas áreas não fazem parte do inventário da prefeitura e por isso não tem 

legislação própria e não se encaixam nas leis Cidades Limpas. A empresa Outdoor 

Social é associada ao Instituto Ethos e como empreendedora social segue uma 

ética mercadológica a ser resguardada, e que o objetivo é pegar a atividade 

publicitária que é lucrativa e para manter projetos sociais e gerar renda para 

moradores dessas comunidades.  

  Segundo o IBGE a população que vive nas favelas brasileiras atualmente 

ultrapassa 11 milhões de pessoas. A média dos moradores das comunidades se 

encaixam nas classes B2 e C2, com uma renda familiar que se encaixa entre R$ 

1.112,00 até R$ 7.000,00 na média. Esses números atraem os anunciantes, por 

terem um potencial de consumo dos produtos anunciados por empresas que 

oferecem produtos e serviços para esse público alvo.  

Considerações Finais 

 O desenvolvimento das mídias digitais deslumbra os profissionais atuantes 

no mercado de comunicação. Os meios tradicionais não digitais, como televisão, 

outdoor, rádio e impresso, continuam tendo um papel eficaz no planejamento de 

mídia. A elaboração  um planejamento de mídia para uma campanha publicitária, 

exige um conhecimento técnico e um reconhecimento das características de cada 

meio. Dois dos objetivos de mídia são alcance e frequência, e para atingir essas 

variáveis é importante incluir alguns meios além do digital, para alcançar mais 

pessoas com as mensagens publicitárias e para tentar falar várias vezes com o 

público-alvo. Os meios tradicionais atingem públicos diversos, muitos são os que 

também utilizam os meios digitais, e vão somar no plano de comunicação 

disputando a atenção do público para aquela marca ou produto anunciado. No 

mundo digital, o público é bombardeado por informações em todos os ambientes 
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que navega quase sempre levando-o a sair de uma página e ir a outra 

dependendo do interesse no assunto que está ali naquele momento. A inclusão de 

vários meios num plano de comunicação é mais eficaz, porque soma  forças e 

cada um desempenha um papel complementar ou de apoio para o planejamento 

de mídia, ficando mais próximo de atingir os objetivos da campanha.  

Analisando o projeto outdoor social como uma opção de mídia dentre tantas 

outras mídias, quando o objetivo é levar a mensagem publicitária para o público 

específico, que reside nas comunidades brasileiras, a empresa que veicula seu 

anúncio nesses cartazes agrega valor e simpatia para sua marca, além de cumprir 

os objetivos de alcance do público-alvo. Esse meio não binário faz chegar para a 

população das comunidades, as mensagens publicitárias de maneira assertiva 

com valores que vão além de uma mídia comum. 

Referências bibliográficas 
TAMANAHA, Paulo. Planejamento de mídia: teoria e experiência. 2a. edição. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2011.  
VERONEZZI, José Carlos. Mídia de A a Z: conceitos, critérios e fórmulas dos 60 principais termos 
de mídia. 3a. edição. São Paulo: Pearson Prenice Hall, 2009.  

SISSORS, Jack Zanville. Planejamento de Mídia. Jack Zanville Sissors, Linconl Bumba; tradução 
de Karin Wright. - São Paulo: Nobel, 2001. 
https://projetodraft.com/como-a-outdoor-social-usa-a-publicidade-para-gerar-renda-nas-favelas-

brasileiras/ 
h t t p s : / / d a d o s . m e d i a / # ! / v i e w / C A T E G O R Y / O O H /
MDB_OOH_PERFIL_DEMOGRAFICO_PENETRACAO_CONSUMIDORES 

MIDIA DADOS 2017. Disponível em: ttps://dados.media/#!/view/CATEGORY/OOH/
MDB_OOH_PERFIL_DEMOGRAFICO_PENETRACAO_CONSUMIDORES 

!       •      Comunicação Organizacional, Relações Públicas e Processos Midiatizados31

https://projetodraft.com/como-a-outdoor-social-usa-a-publicidade-para-gerar-renda-nas-favelas-brasileiras/
https://projetodraft.com/como-a-outdoor-social-usa-a-publicidade-para-gerar-renda-nas-favelas-brasileiras/
https://dados.media/%23!/view/CATEGORY/OOH/MDB_OOH_PERFIL_DEMOGRAFICO_PENETRACAO_CONSUMIDORES
https://dados.media/%23!/view/CATEGORY/OOH/MDB_OOH_PERFIL_DEMOGRAFICO_PENETRACAO_CONSUMIDORES


  
I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios 

Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017 

Universidade Empreendedora e seus meios de comunicação: 
análise dos canais utilizados no curso de Relações Públicas da 

Unesp Bauru  12

Gisele Rodrigues Atayde 
Escola de Engenharia de São Carlos - Universidade de São Paulo  13

Christiane Delmondes Versuti 
Universidade Estadual Paulista – Unesp Bauru  14

Resumo 
O presente trabalho tem por objetivo apresentar os conceitos de 
Empreendedorismo, Universidade Empreendedora, Grassroots,  Comunicação 
Organizacional e Comunicação Dirigida e após essa abordagem teórica, mostrar 
quais canais de comunicação são utilizados na UNESP campus Bauru para 
divulgar atividades voltadas ao empreendedorismo acadêmico e qual a 
abrangência destes canais diante dos alunos de Comunicação Social - Relações 
Públicas, numa perspectiva comunicacional. Para tal, foi realizado levantamento 
bibliográfico sobre os conceitos teóricos relativos à pesquisa e aplicado um 
questionário on-line sobre Empreendedorismo e incentivos ao empreendedorismo 
na universidade, direcionado aos alunos do referido curso. Com base nos 
conceitos teóricos e nas respostas obtidas, foram tecidas análises sobre o fazer 
comunicacional na universidade no fomento de ações empreendedoras. 
  

Palavras-chave: Empreendedorismo; Universidade Empreendedora; Comunicação 
Organizacional; Comunicação Dirigida; Grassroots. 

Introdução 

A universidade contemporânea passa por transformações decorrentes de um novo 

contexto econômico que a direciona para além do ensino, pesquisa e extensão 

que sempre foi considerada missão tradicional da universidade, demandando 

transparência e contribuição para a sociedade, tanto local como regionalmente, 

por meio de seus resultados oriundos de pesquisas e tecnologias desenvolvidos 

dentro da academia (LEYDESDORFF, ETZKOWITZ, 1996); (BERNARDES, 

TAVARES FILHO, 2005); (ETZKOWITZ, 2012). 

 Trabalho apresentado na mesa 11 – Comunicação organizacional, relações públicas e processos 12
midiatizados.

  Mestranda em Engenharia de Produção; Pesquisadora na linha de pesquisa Projetos, Ciclo de Vida de 13

Produtos e Inovação com ênfase no tema Universidade Empreendedora.

  Doutoranda em Comunicação; Pesquisadora na linha de pesquisa Processos Midiáticos e Práticas 14

Socioculturais. 
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Neste cenário, nasceu o conceito de Universidade Empreendedora, que visa uma 

melhor estruturação da universidade contemplando novas atividades como o 

empreendedorismo e uma estreita relação entre governo e empresas (CLARK, 

1998). 

Inúmeras instituições de ensino superior inserem disciplinas optativas e 

obrigatórias de empreendedorismo em seus projetos pedagógicos. Ademais, 

diversas iniciativas ocorrem paralelamente no contexto acadêmico a fim de 

propagar e sensibilizar os alunos para oportunidades que o empreendedorismo 

pode abranger. Visto isso, vale ressaltar que além incluir o empreendedorismo em 

disciplinas obrigatórias e atividades paralelas, também é necessário a 

preocupação em comunicar tais atividades aos alunos e comunidade de entorno, 

explicando seu conceito e incentivando a participação de alunos e demais atores 

envolvidos. 

É importante pensar Universidades, Empresas Juniors e Centros de 

Empreendedorismo como organizações, e como tal, levar em conta como realizam 

sua comunicação a fim de sensibilizar seus públicos e conseguir seu engajamento 

em suas missões.  

Quando se trata de Universidade Empreendedora, o mote da missão 

organizacional é o fomento do empreendedorismo, e dessa forma, é preciso 

analisar sua comunicação e promover uma comunicação dirigida, a fim de que 

seja eficiente e eficaz, não num sentido funcionalista, mas no sentido de promover 

interações e diálogos entre sujeitos para o alcance desse objetivo. 

Dessa forma, no presente trabalho, pretende-se discutir sobre Empreendedorismo, 

Universidade Empreendedora, contando também com a perspectiva da 

Comunicação Organizacional e Comunicação Dirigida. Após o resgate teórico 

sobre tais conceitos, foi aplicado questionário aos alunos de Comunicação Social 

– Relações Públicas da UNESP Bauru. O artigo também apresenta um exemplo 

do fenômeno grassroots no campus como um organismo estudantil incentivador 

ao empreendedorismo. 

Posteriormente, serão apresentadas as análises das respostas obtidas a fim de 

avaliar sua compreensão dos conceitos Empreendedorismo e Universidade 

Empreendedora; observar a existência de disciplinas sobre empreendedorismo na 

grade curr icular ; anal isar quantos conhecem o CEU (Centro de 
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Empreendedorismo Universitário) e quantos participam de suas atividades; saber 

por quais canais de comunicação recebem informação sobre empreendedorismo; 

quais sugestões poderiam dar ao CEU para contribuir no fomento do 

Empreendedorismo.  

Empreendedorismo: um breve conceito 

O conceito de empreendedorismo tem sido amplamente difundido no Brasil nos 

últimos anos e principalmente no início dos anos 2000 (DORNELAS, 2005). 

Segundo o autor, empreendedorismo envolve pessoas e processos que em 

conjunto transformam ideias em oportunidades. Ademais, oportunidades 

perfeitamente implantadas levam à criação de negócios de sucesso. Já o 

empreendedor, é aquele que identifica uma oportunidade e cria um negócio que 

gere capital sobre ela, assumindo riscos. 

Drucker (2000) afirma que inovação é o principal instrumento do empreendedor, 

pois empreendedores criam novos e diferentes valores, convertendo materiais em 

recursos ou combinando recursos que já existem em uma nova e mais produtiva 

configuração. 

Universidade Empreendedora: um novo momento acadêmico 

Vindo de diferentes tradições nacionais e acadêmicas, a universidade parece estar 

chegando a um formato empresarial. Nasce então, a universidade 

empreendedora, universidade esta que abrange uma “terceira missão” que 

direciona esforços e integra a responsabilidade pelo desenvolvimento econômico. 

Esta mudança decorre tanto do desenvolvimento interno das influências 

universitárias quanto das influências externas que se relacionam com o ambiente 

acadêmico (ETZKOWITZ ET AL., 2000). 

Imersos neste contexto transitório, os estudantes vivenciam métodos tradicionais 

de ensino ainda promulgados em sala de aula e em seu ambiente acadêmico. 

Etzkowitz et al. (2000) alertam para uma mudança no ensino com a expansão por 

meio de novas metodologias em que o conhecimento acadêmico possa ser 

testado em “situações do mundo real” e também no ensino como protagonista na 

intermediação entre universidade e outras esferas institucionais. 
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Universidades que abraçam o empreendedorismo com êxito, além do estímulo ao 

desenvolvimento econômico, auxiliam na criação de emprego e produzem 

soluções aplicáveis à sociedade (WOOD, 2011). 

 A mudança no modelo de Universidade/ensino/pesquisa para ensino/pesquisa/

empreendedorismo parece ser inevitável, unindo a capacidade  de adaptação a 

estas mudanças com a finalidade em apoiar, aprender e integrar o 

empreendedorismo para projeção das Universidades no Brasil nas próximas 

décadas (ARAÚJO ET AL., 2005). 

Os sistemas acadêmicos de conhecimento continuam bastante desconectados 

dos sistemas de negócio em relação à aplicação e comercialização de empresas 

do conhecimento. A economia atual exige inovação constante, de modo que as 

universidades devem ser mais flexíveis e mais abertas para as empresas, 

organizações públicas e sociedade (MASCARENHAS ET AL., 2017). 

O fenômeno dos grassroots nas universidades 

Inúmeros são os estudos que identificam as barreiras e impasses dentro das 

organizações que se propõem a modificar ou transformar seus modelos 

estratégicos e gerenciais. Uma parte significativa destes estudos abordam as 

mudanças parciais como uma das estratégias adotadas para apoiar a transição. 

Relacionando esta transformação com a transição do modelo das universidades 

tradicionais para universidade empreendedora, os apoios e as mudanças 

institucionais ocorrem de forma gradual. Diante disso, os estímulos e apoios 

dentro da universidade estão surgindo de baixo para cima (bottom-up), ou seja, 

partindo muitas vezes de professores e alunos que compreendem a necessidade 

desse ambiente e estão dispostos a mudar a realidade desse meio (RIBEIRO, 

2016). 

São estes organismos estudantis, denominados grassroots, que surgem dentro 

das universidades sendo muitas vezes liderados apenas por alunos enviesados 

com a causa do empreendedorismo com propósitos de disseminar o conhecimento 

de gestão e incentivar inovação e novas competências dos alunos. 

Grassroots são redes autônomas de ativistas e organizações que surgem de baixo 

para cima promovendo mudanças na comunidade onde estão inseridos 

(HOSSAIN, 2016). 
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Os movimentos direcionados por estudantes de forma grassroots, têm 

apresentado efetividade e amadurecimento na transformação das universidades, 

além de auxiliarem na criação e sustentação de novos negócios, apresentando um 

caminho diferente no desenvolvimento de ações dentro da universidade 

(RIBEIRO, 2016). 

Perante tal conceito, o Centro de Empreendedorismo Universitário (CEU) da 

Unesp em Bauru é um modelo de grassroots de estudantes de diversos cursos 

(Relações Públicas, Engenharias, Design, entre outros), ou seja, uma organização 

estudantil que possui como meta central sensibilizar e apoiar o empreendedorismo 

entre discentes. 

Comunicação organizacional  

James Taylor (2005, p. 215) aponta “que a comunicação não é mais descrita como 

transmissão de mensagens ou conhecimento, mas como uma atividade prática 

que tem como resultado a formação de relacionamento”. Dessa forma, quando se 

trata de comunicação organizacional, é necessário ter em mente as múltiplas 

perspectivas relativas à comunicação humana que compõem o fazer 

comunicacional no interior das organizações.  

Levando-se em conta a diversidade presente no contexto das organizações e 

também de seus públicos, cada nó relativo à organização influencia e é 

influenciado pelos outros, por meio de um plano simbólico que compõe linguagem 

e narrativas. Dessa forma, parte-se de uma visão instrumental da comunicação, na 

qual era vista apenas como mecanismo de viabilização de fluxos de informação 

para alcance de objetivos, e passa-se a considera-la numa dimensão mais 

humana, de interação entre indivíduos.  

Em relação a essa perspectiva, para Kunsch: 

Comunicação organizacional, como objeto de pesquisa, é a 
disciplina que estuda como se processa o fenômeno comunicacional 
dentro das organizações no âmbito da sociedade global. Ela analisa 
o sistema, o funcionamento e o processo de comunicação entre a 
organização e seus d iversos públ icos. “Comunicação 
organizacional’, “comunicação empresarial” e “comunicação 
corporativa” são terminologias usadas indistintamente no Brasil para 
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designar todo o trabalho de comunicação levado a efeito pelas 
organizações em geral”. Fenômeno inerente aos agrupamentos de 
pessoas que integram uma organização ou a ela se ligam, a 
comunicação organizacional configura as diferentes modalidades 
comunicacionais que permeiam sua atividade. Compreende, dessa 
forma, a comunicação institucional, a comunicação mercadológica, a 
comunicação interna e a comunicação administrativa (KUSNCH, 
2003, p. 149). 

Pode-se considerar o CEU como uma organização, e sob esta perspectiva, a 

comunicação é inerente às suas atividades. O CEU é formado por pessoas e para 

pessoas, que por sua vez, se comunicam entre si, por meio de processos 

interativos.  
  

Comunicação Dirigida 

Apresentado o conceito de Comunicação Organizacional, parte-se agora para os 

conceitos de Comunicação Dirigida, para contemplar os objetivos do trabalho que 

visam analisar a comunicação do CEU com os estudantes da UNESP numa 

perspectiva comunicacional. 

De acordo com Valdir Ferreira, cabe à comunicação dirigida à elaboração de 

mensagens eficientes, eficazes e aptas a produzir os efeitos desejados no público 

receptor. Os elementos da comunicação dirigida são a fonte produtora da 

mensagem e o público específico a qual essa mensagem se destina.  

Por ter um público específico, a mensagem poderá ser mais bem planejada e 

estruturada, bem como a escolha do canal de comunicação será mais assertiva, 

proporcionando um feedback mais rápido, que, por sua vez, permitirá uma análise 

dos efeitos produzidos, e assim, possibilitar retroalimentar dessa comunicação e 

formação de relacionamento.  

A comunicação dirigida dispõe de mecanismos mais aptos, mais diretos e mais 

econômicos para alcançar os públicos identificados, pois serão mais assertivos,. 

Dessa forma, os canais de comunicação dirigida são instrumentos que permitem 

despertar o interesse dos públicos, a partir do qual é possível fomentar diálogos e 

construir relacionamentos. 
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Relacionando tais referências ao contexto do CEU, que possui como missão 

fomentar o empreendedorismo na UNESP e na comunidade de entorno, os 

universitários são um dos públicos de interesse de sua atuação. Assim, faz-se 

necessário avaliar sua comunicação e conhecer esse público, para que seja 

realizada de maneira mais assertiva, estruturando suas mensagens e canais de 

comunicação de forma eficaz e eficiente. A partir disso será possível, por meio da 

comunicação, agrupar as experiências, perspectivas e expectativas dos alunos à 

razão de ser do CEU com objetivo de estimular e fomentar o empreendedorismo. 

Para avaliar a penetrabilidade do tema empreendedorismo e também tecer 

considerações sobre a comunicação do CEU com os alunos da UNESP Bauru foi 

selecionado como amostra de estudo o curso de Comunicação Social: Relações 

Públicas. A escolha se deu pelo fato da participação de alunos desse curso em 

suas atividades do Centro. A seguir, será posta uma breve apresentação do curso 

e alteração de sua grade curricular em relação ao tema do empreendedorismo. 

Apresentação do Curso de Comunicação Social – Relações Públicas da 

UNESP Bauru 

De acordo com informações oficiais disponíveis no site institucional da UNESP, o 

Curso de e Comunicação Social Polivalente começou a ser oferecido no ano de 

1974, com três anos de duração, de acordo com a Resolução nº 11/69, do CFE/

MEC.  Já em 1981, por meio da Portaria do MEC nº 031,  foi autorizada a 

conversão do Curso de Comunicação Social Polivalente no Curso de 

Comunicação Social - Habilitação em Relações Públicas, sendo o mesmo 

reconhecido pela Portaria MEC 72, de 17/02/1983.  

Ainda de acordo com site oficial da instituição, O Curso de Comunicação Social – 

Relações Públicas oferece anualmente no Vestibular da UNESP 50 vagas no 

período noturno, perfazendo em média 200 alunos matriculados por ano.   

A carga horária do Curso corresponde a 2.880 horas/aula, com duração mínima de 

quatro anos e máxima de sete, e ao final do curso, o profissional de Relações 

Públicas formado pela FAAC (Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação) 

deve ter condições de atuar como gestor de relacionamento com percepção de 

dinâmicas socioculturais atendendo a demandas de diversos públicos, bem como 
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organizações, atuando junto às tecnologias de informação e comunicação de 

forma ética, humana e crítica (UNESP, 2013).·. 

Em relação à grade curricular, desde sua criação o curso passou por mudanças, 

mas no que diz respeito à questão do Empreendedorismo, em 2015 foi realizada 

uma alteração do Plano Político Pedagógico no qual foi implantada uma nova 

grade disciplinar que contemplava o tema, com inclusão da disciplina 

“Empreendedorismo e Assessoria em Relações Públicas”, oferecida no quarto e 

último ano do curso. 

Apresentação, aplicação da metodologia e análise dos resultados 

Este artigo possui como base metodológica a pesquisa descritiva direcionada por 

estudo de caso e como instrumento a aplicação de questionários qualitativos, 

sendo estes os documentos responsáveis pela coleta de dados. De acordo com 

Cervo e Bervian (2002), estudo de caso é uma pesquisa sobre um determinado 

indivíduo, família, grupo ou comunidade a fim de analisar diversos aspectos de 

seu contexto. Ainda segundos os autores, a pesquisa descritiva observa, registra, 

analisa e correlaciona fatos ou variáveis sem manipulá-los. 

Aplicou-se um questionário online destinado aos alunos de todos os anos do curso 

de Relações Públicas. Dentre os respondentes, as idades variam de 18 a 21 anos, 

sendo 4 indivíduos do sexo masculino e 8 do sexo feminino. Quatro estão 

cursando o primeiro ano, seis estão no segundo e dois estão no quarto, e não 

houve nenhuma resposta de alunos do terceiro ano.  

Quadro 1: Respostas sobre o conceito “Empreendedorismo”. 

Estudante Pergunta: O que você entende sobre Empreendedorismo?

1 “Que é um assunto muito discutido atualmente, ele é capaz de ajudar muita gente e não só o 
empreendedor e cada um de nós pode ser.”

2 “Criação de um negocio para solução de um problema.”

3 “Entendo que empreendedorismo e ter uma ideia de negócio e começar do zero para 
construi-lo. Para mim empreender também se relaciona a ter uma ideia inovadora dentro do 
que irá construir.”

4 “Empreender é não ter medo de inovar e de testar novas possibilidades no mercado de 
trabalho, abrindo seu próprio negócio.”

5 “Acredito ter um conhecimento razoável sobre empreendedorismo, uma vez que participo do 
MEJ.”

6 “Não entendo muito bem.”
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Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Diante das respostas, percebeu-se a ligação feita sobre empreendedorismo e 

inovação, além da relação do conceito com gestão de riscos e a ação de 

“desenvolver” ou “criar” algo novo. 

Uma das questões tinha como objetivo identificar se houve sensibilização sobre o 

empreendedorismo durante a graduação. Identificou-se que 58% dos estudantes 

pesquisados relataram que foram sensibilizados ao empreendedorismo durante a 

graduação. 

Já no que diz respeito ao conceito sobre Universidade Empreendedora, percebeu-

se o mesmo escore (58%) sobre a compreensão do tema. Diante de tais 

respostas, os estudantes justificaram como apresenta o quadro abaixo: 

Quadro 2: Respostas sobre o conceito de Universidade Empreendedora. 

7 “Na minha visão empreender é promover inovação em ideias, em ações, em um negócio, é 
pensar em algo que mesmo simples pode ter caráter inovador porque não foi pensado e 
implementado antes, empreender envolver também correr riscos.”

8 “Acho que empreendedorismo é algo muito amplo mas o que vem na minha mente é algo 
relacionado com ter ideias inovadoras e colocá-las em prática.”

9 “É aquele que saí do mundo do sonho e vai para a ação. Assumindo erros e acertos.”

10 “Uma iniciativa para desenvolver projetos inovadores que envolvem diferentes áreas e 
resultados.”

11 “Iniciativa que envolve a 1) concepção de uma ideia de negocio, 2) um detalhado 
planejamento sobre o mesmo (estrutura, recursos, objetivos e etc) para que seja colocado 
em 3) atividade visando resultados equivalentes às expectativas e que, 4) sustente-se 
financeiramente na perspectiva de gerar lucro.”

12 “Transformar uma ideia em realidade/negócio.”

Estudante Pergunta: Se você conhece o termo, explique o que é uma Universidade 
Empreendedora.

1 Sem resposta

2 “Não conheço o termo.”

3 “É a universidade que incentiva o empreendedorismo entre alunos e membros.”

4 “Nunca ouvi, mas acredito que esta se relacione com os empreendedores da região e com 
as suas próprias EJs.”

5 “Uma Universidade que zela pelo empreendedorismo e tem projetos relacionados a 
empreendedorismo.”

6 “Uma universidade que aborda e apoia atitudes empreendedoras e forma estudantes que 
acreditem no empreendedorismo e sejam inovadores, pensem diferente, vão além e não se 
conformam.”
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Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Após as respostas sobre a compreensão do conceito, buscou-se questionar os 

estudantes sobre o modelo da Unesp, ou seja, se os mesmos relacionavam a 

Unesp – Bauru como uma Universidade Empreendedora. Segue abaixo as 

opiniões dos alunos: 

Quadro 3: Respostas sobre a Unesp como uma Universidade Empreendedora. 

7 “Uma universidade que motiva e oferece capacitação aos alunos no âmbito do 
empreendedorismo.”

8 Universidade que incentiva a cultura do empreendedorismo nos alunos

9 “Uma instituição que visa trabalhar e criar projetos de variados temas que podem 
acrescentar aspectos interessantes na vida de cada aluno”

10 “Não conheço o termo, somente em maneira genérica.”

11 “Uma universidade que incentiva o empreendedorismo.”

12 Sem resposta

Estudante Pergunta: Você considera a Unesp uma Universidade Empreendedora?

1 “Não. Acho ela meio antiga, mas os alunos se viram e criam métodos de ganhar sua 
grana.”

2 “Não. Talvez falte incentivo e conhecimento para que as pessoas conheçam mais sobre o 
tema e o que a universidade pode oferecer nesse sentido.”

3 “Não, temos projetos que incentivam isso dentro da faculdade, mas não acredito que isso 
seja ligado diretamente com a UNESP.”

4 “Sim. a Unesp tem vários projetos de extensão que incentivam o empreendedorismo.”

5 “Sim, está cheia de EJs, além de possuir a atuação do CEU.”

6 “Não muito.”

7 “Sim. Porque existe alguns projetos dentro do campus que desenvolvem o 
empreendedorismo. A RPjr, por exemplo, desenvolve o empreendedorismo jovem. O CEU 
é o Centro de Empreendedorismo Universitário que promove ações de caráter 
empreendedor. A ENACTUS trabalha o empreendedorismo social. Esses são exemplos 
que eu conheço, acredito que deve haver muitos outros pela grande quantidade de 
projetos de extensão.”

8 “Sim, temos o centro de empreendedorismo universitário.”

9 “Não muito. Pois boa parte do corpo docente não vê a universidade como "amiga" do 
mercado. Ou seja, não procuram se atualizar dos problemas que estão acontecendo. 
Ficam somente com a ideia de que devemos ser críticos e não reproduzir o sistema de 
fora.”

10 “Sim, tive o contato com várias realizações empreendedoras promovidas pela Unesp 
Bauru.”

11 A UNESP no campus de Bauru apresenta 21 cursos, considerando licenciaturas e 
bacharelados. É uma multidisciplinaridade interessante e de fato democrática. Há estímulo 
para o empreendedorismo, assim como há também muitos debates sobre suas [da 
perspectiva empreendedora] problemáticas, carências e também hipocrisias.
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Fonte: Elaborado pelas autoras 

Na pesquisa, 58% dos alunos pesquisados responderam que conhecem os 

incentivos ao empreendedorismo da Unesp, sendo os canais utilizados para 

notificá-los apresentados no gráfico abaixo: 

Gráfico 1: Canais utilizados para notificação de atividades e eventos de 

empreendedorismo. 

!  

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Apenas um estudante relatou desconhecimento sobre o CEU, mas 68% dos 

estudantes que conhecem o centro de empreendedorismo não participaram de 

nenhum evento ou atividade do mesmo. 

Sobre possíveis melhorias nas atividades desempenhadas pelo CEU, apenas um 

estudante apontou uma ação para melhoria, sendo esta relacionada a 

confiabilidade do projeto, apresentando a alternativa de se obter respaldo de um 

professor orientador para ampliar o projeto e garantir o alcance e impacto das 

atividades. Abaixo segue os canais mencionados pelos doze alunos sobre as 

informações das atividades do Centro de Empreendedorismo Universitário: 

Gráfico 2: Canais de informação sobre as ações do CEU. 

12 Sim, acredito que a existência das empresas Jr. tornam a Unesp uma universidade 
empreendedora
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Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Com relação às sugestões dadas pelos estudantes sobre incentivos e apoios 

dentro da Unesp Bauru, identificou-se a necessidade de maior incentivo por parte 

dos docentes em fomentar o tema em sala de aula. Também foi sugerida maior 

participação das empresas juniores e houve apontamento sobre a necessidade de 

maior apoio da própria UNESP enquanto instituição às Empresas Juniores e ao 

CEU. 

Outra sugestão diz respeito à realização de feiras e eventos nas quais possa 

ocorrer o diálogo entre alunos e empreendedores. Tal sugestão relaciona-se ao 

que é colocado por Kusnch (2006 ), quando aponta a importância da comunicação 

interpessoal, considerada como “a interação de natureza conversacional, que 

implica o intercâmbio de informação verbal e não-verbal entre dois ou mais 

participantes em uma situação face a face.” 

Nesse sentido, os autores Ronald B. Adler e Neil Towne (2002) caracterizam a 

comunicação interpessoal como singular, insubstituível, interdependente e 

intrinsecamente compensadora, o que nos faz refletir sobre a importância de 

proporcionar e ambientes propícios para o diálogo. 

Além disso, de acordo com Ferreira (1997) feiras e eventos são importantes 

canais de Comunicação Dirigida, e como pode-se observar de acordo com as 

respostas obtidas, seria um canal eficiente para os públicos a que se destinam as 

ações do CEU.  

Considerações Finais 
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A partir do levantamento teórico, aplicação do questionário e análise das respostas 

foi possível notar que, primeiramente, pode-se inferir que houve pouco interesse 

dos alunos de Relações Públicas em responder o questionário sobre 

empreendedorismo na universidade, o que já é um indicativo da pouca 

familiaridade dos alunos com o tema no ambiente universitário. 

Em relação às questões sobre sensibilização sobre Empreendedorismo na 

Universidade, as respostas apresentaram-se bastante divididas, e o mesmo se 

deu quando questionados sobre o conhecimento sobre Universidade 

Empreendedora. 

Sobre o conhecimento sobre o significado de Empreendedorismo, as respostas 

relacionaram bastante à palavra inovação, e também na transformação de ideias 

em ação. No quesito Universidade Empreendedora, a maioria afirmou não saber 

seu significado, porém, quando apresentavam sua concepção sobre o que termo 

poderia ser, relacionaram a universidades que incentivam o empreendedorismo 

em suas atividades. 

Sobre a Unesp como uma Universidade Empreendedora, metade dos estudantes 

relacionam o significado de Universidade Empreendedora à Unesp e outra metade 

identificam o modelo utilizado pela instituição ainda como  um modelo tradicional 

com algumas barreiras. Algumas respostas relataram que mesmo a universidade 

se mantendo tradicional, os alunos “se viram”, confirmando o crescimento e 

estabelecimento dos Grassroots no ambiente acadêmico. 

No que diz respeito à comunicação, nota-se a relevância da internet e das mídias 

sociais, mas também da comunicação interpessoal, pois os canais mais citados 

pelos quais recebem informações sobre o Empreendedorismo e sobre o CEU são 

Facebook e indicações de amigos.  

Enquanto organização, é importante que o CEU avalie sua comunicação no 

sentido de aperfeiçoar suas mensagens e canais utilizados, a fim de aprimorar, 

ampliar e estreitar a relação com seu público-alvo. 

Relacionando à questão da Comunicação Dirigida, considerando as respostas 

obtidas, nota que canais mais eficientes e eficazes para o incentivo e fomento do 

empreendedorismo seriam traduzidos da comunicação interpessoal, como o apoio 

de professores apresentando e dialogando sobre o tema em sala de aula, e 
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também através de eventos e feiras nos quais os alunos possam efetivamente 

conversar com empreendedores. 

A fim de apoiar o alcance do empreendedorismo acadêmico,  recomendam-se 

novos estudos sobre os canais utilizados por grassroots de outras instituições 

mensurando a assertividade e impacto. 
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Uma abertura à mídia educação: a representação midiática sobre a 

interculturalidade nas peças publicitárias “Brotherly Love” e “Pool Boy” da 
Coca-Cola 

Isabella Pinto de Barros Lima  

Resumo 
O presente trabalho visa apresentar a relação entre a representação midiática da 

temática da interculturalidade enquanto material de estudo para a mídia-educação, 

de forma a mostrar que o processo educacional pode tornar-se mais rico e 

proveitoso para os jovens enquanto desenvolvem sua criticidade e criatividade. A 

pesquisa realizada teve enfoque nos alunos de relações públicas do 2º ano da 

Unesp Bauru visto que estes serão futuros profissionais e os responsáveis por 

fazer a gestão de relacionamentos das organizações. A atividade desenvolvida 

consistia em analisar materiais de produção da comunicação institucional da 

Coca-Cola, visando conhecer mais sobre diferentes culturas e aprender a 

importância de valores como o respeito, o diálogo e a convivência intercultural. 

Introdução 

A mídia-educação é um campo voltado para o estudo das mídias e suas 

potencialidades dentro da esfera da educação, ou seja, é a união de duas grandes 

forças que tem como objetivo maior desenvolver criticidade, criatividade e 

participação em crianças e jovens que estão expostos atualmente a uma grande 

quantidade de informações em todos os meios, seja internet, televisão, outdoors 

etc. Segundo Khan (2006) as mídias aumentaram significativamente o acesso a 

informação em ambientes comuns, como nas casas das pessoas, e que possui 

conteúdo para atrair jovens em todos os lugares. De acordo com o autor, as 

mídias tornaram-se parte da educação e do processo de socialização de meninos 

e meninas e, por isso, precisam receber maior atenção por parte não só dos 

jovens, mas também dos pais, educadores e profissionais que trabalham com as 

mídias como um meio de educação formal.  
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Para isso, é importante também reconhecer que as escolas precisam se 

atentar e focar na construção de conexões entre os jovens e a cultura de mídia, 

porque assim a mídia-educação pode tornar-se parte integrante da realidade 

escolar formal, ou seja, deixa de estar relacionada somente aos meios de 

comunicação e passa a ocupar espaço dentro das salas de aula. É claro que esse 

é um processo lento, pois é necessário que os professores estejam preparados 

bem como as escolas, além de introduzir a temática e sugerir uma nova 

abordagem aos jovens durante a exposição dos conteúdos.  

E é exatamente no levantamento desse conteúdo que podem surgir 

temáticas que são estudadas e relevantes em todo o mundo, como é o caso da 

interculturalidade, área voltada para o estudo da coexistência entre as culturas que 

buscam um diálogo amplificado e respeito entre suas diferenças. Por meio da 

mídia-educação, o jovens podem voltar parte de sua atenção para analisar, criticar 

e desenvolver seus estudos em cima de uma temática que é tão atual e faz parte 

da realidade de todos. Não é preciso que para encontrar-se um ambiente 

intercultural os indivíduos devam ser de países diferentes. Um país como o Brasil, 

que tem um alto nível de desigualdade social e econômico e tem culturas muito 

distintas num território tão vasto, não é grande desafio alocar um grupo de 

pessoas com culturas e costumes totalmente diferentes e que não façam parte de 

uma mesma realidade, mesmo sendo todos da mesma nacionalidade. É por essa 

razão que o estudo da interculturalidade é tão importante, pois leva a 

compreensão, ao respeito e percepção de que existem inúmeras culturas que 

divergem da sua própria e que precisam coexistir.  

Nesse contexto social encontram-se também as organizações, que são fortes 

produtoras de conteúdo e que por meio da comunicação institucional e de sua 

identidade formam uma imagem perante seu público e passam mensagens que 

estejam voltadas aos seus interesses. É por meio também das organizações que 

os jovens tem contato com as informações as quais estão constantemente 

expostos, e, por isso, devem estar preparados para analisa-las com maior 

criticidade para que possam formular sozinhos suas opiniões. No caso dos alunos 

de Relações Públicas, a relação com as organizações fica ainda mais estreita, 

pois, futuramente, serão eles os responsáveis por gerir relacionamentos e lidar 

com as dificuldades e os desafios que essa gestão exige, principalmente no que 
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tange às diferenças culturais. Mas além disso, essas mesmas organizações 

podem fornecer material voltado a área de interesse da interculturalidade e da 

mídia-educação, como é o caso das peças publicitária “Brotherly Love” (Amor de 

irmão) e “Pool Boy” (Garoto da piscina) da Coca-Cola.  

Com essas duas produções, somada a um levantamento teórico sobre os 

temas envolvidos e citados anteriormente, alunos do 2º ano do curso de 

graduação em Relações Públicas analisaram, criticaram e refletiram a respeito de 

aspectos voltados a interculturalidade, as novas formações familiares e a questão 

de gênero, todos assuntos atuais e de grande relevância social, além de serem 

objetos de estudo para construção de opinião e posicionamento pessoal. Diante 

da problemática de conteúdos inapropriados para jovens e que podem, por vezes, 

estimular o desenvolvimento de valores negativos em indivíduos que estão em 

pleno processo de formação, a mídia-educação surge como uma possibilidade de 

intervenção e educação voltada a realidade dos jovens. Por isso, a atividade 

desenvolvida buscou mostrar que existem de fato benefícios no estímulo a 

participação e ao diálogo diante do tema da interculturalidade por meio de 

materiais que trabalham com a sua representação por meio das mídias.  

1. Mídia-Educação, Interculturalidade e Representação Midiática 

A comunicação e a educação, analisando por um breve retrocesso histórico, 

tiveram poucos momentos de convergência, tendo sua relação mais voltada a 

embates ideológicos do que qualquer outro tipo. No entanto, com as mudanças e 

avanços tecnológicos, foi possível perceber que a união dessas duas áreas 

poderia trazer benefícios igualmente interessantes para ambas. Nesse trabalho, o 

enfoque será dado a mídia educação e seu papel formador na graduação de 

futuros gestores de relacionamentos nas organizações. Segundo Buckingham 

(2003), a mídia educação é o processo de ensinar e aprender sobre a mídia, mas 

é importante frisar que, numa diferenciação básica, a media literacy, outra área 

voltada a esse estudo, envolve necessariamente a leitura e a escrita da mídia, 

enquanto que a mídia educação busca desenvolver entendimento crítico de ambas 

e participação ativa durante o processo, ou seja, se trata de desenvolver as 

habilidades críticas e criativas dos jovens.  
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De acordo com Ferodov (2008), a mídia educação surge na Europa, num 

primeiro momento na França, com incentivo e trabalho de grandes nomes como 

Freinet, que buscava promover a participação e produção por parte dos jovens, 

principalmente no meio jornalístico, que na época tinha como principal meio de 

comunicação o jornal. No entanto, o cinema também teve papel muito importante 

por voltada da década de 20, porém, com o avanço nazista durante a 2ª Guerra 

Mundial as produções cinematográficas e tantas outras foram interrompidas, 

atrasando o desenvolvimento da mídia educação. Da mesma forma se sucede em 

alguns outros países, como no caso da Inglaterra e da Rússia.  

Na América, o estudo da mídia-educação teve grande expressão no 

Canadá, com McLuhan desenvolvendo o primeiro curso no país de “media culture” 

em 1950, partindo também com o estudo de filmes, tornando-se um grande 

sucesso nas escolas canadenses. O movimento também ocorreu nos Estados 

Unidos, mas num processo diferente e com alguns intervalos. Segundo Ferodov 

(2008), de maneira geral, os mídia educadores optavam quase que 

exclusivamente por trabalhar as artes na mídia, para ensinar os educandos a 

apreciar arte e assim ter criticidade para desaprovar o que não fosse arte segundo 

o conceito da época. 

Mas foi a partir da década de 70 que com McLuhan e Lasswel que o 

conceito de mídia educação foi massivamente espalhado pelo mundo. A própria 

Unesco durante o período proclamou não só o apoio a mídia-educação e ao 

estudos das TIC’s, mas incluiu a mídia-educação em sua lista de prioridades para 

as décadas seguintes. É claro que cada país teve seu desenvolvimento e evolução 

da área de forma particular, devido a realidade histórica, política e social que cada 

nação carrega consigo.  

A partir da década de 90 até princípio dos anos 2000 a mídia-educação 

ganhou força e expressão, e hoje países como Estados Unidos, Canadá, 

Inglaterra e Austrália são grandes referências na área, com professores 

preparados e amparados para levar o conhecimento até os alunos e fazer com 

que eles possam desenvolver todos os objetivos da área. No entanto, segundo 

Ferodov (2008), apesar da mídia-educação ter grande suporte teórico e 

metodológico e ser considerado como referência em educação em muitos países, 

o ensino ainda não é igualmente expandido nos países da Europa, África e Ásia. 
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Nota-se que o autor não cita países da América Latina ou América do Sul. Talvez 

por uma questão de área de relevância para o autor, países como o Brasil não 

foram estudados.  

A mídia-educação também chegou ao Brasil, mas com características e 

uma visão diferente. Segundo Zanchetta (2009), a priori, as abordagens ficam 

mais centradas nas relações entre o indivíduo e a mídia, também à construção da 

identidade e da subjetividade dessas relações. Para o autor, o país não possui 

aparatos tecnológicos e a infraestrutura necessária para trabalhar com a mídia-

educação e tampouco outras correntes semelhantes. No caso do Brasil, existem 

inúmeras problemáticas que diferem sua realidade de países europeus, e, por 

isso, “a falta de outros organismos de apoio à educação formal e mesmo de 

agentes reguladores representativos torna a escola um dos únicos, se não o único 

agente público de preparação coletiva para leitura e apropriação crítica dos 

processos midiáticos.” (ZANCHETTA, p.1116, 2009).  

Segundo Belloni e Bévort (2009), de maneira geral, as dificuldades 

encontradas pela mídia-educação estão voltadas a falta de preocupação quanto a 

formação das novas gerações para a apropriação crítica e criativa das TIC’s, a 

indefinição de políticas públicas e ausência de recursos para pesquisas, práticas 

inadequadas em sala de aula, a influência negativa que é feita sob as mídias ao 

invés de buscar entendê-la enquanto objeto de estudo e de convivência e a 

integração das TIC’s de modo instrumental, ou seja, sem buscar maiores reflexões 

sobre o assunto.  

Contudo, apesar de serem encontradas muitas barreiras para se trabalhar 

com a mídia-educação, segundo Belloni e Bévort (2009) é muito importante 

entender que a mídia educação é parte fundamental dos processos de 

socialização das novas gerações, pois tem como incumbência tratar sobre os 

processos de produção, reprodução e transmissão da cultura, afinal, as mídias são 

parte da cultura contemporânea e tem papeis altamente relevantes, e, sendo 

assim, saber se apropriar delas e critica-las surge também como uma forma de 

exercitar a cidadania. Além do mais, as mídias também tem função educacional, 

pois estão presentes em praticamente todos os momentos da vida dos jovens (da 

sociedade como um todo), e por serem mais atrativas e interessantes que os 

métodos institucionais escolares, acabam por fazer com que os jovens “não 
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apenas aprendam coisas novas, mas também, e talvez principalmente, 

desenvolvam novas habilidades cognitivas, ou seja, “novos modos de aprender”, 

mais autônomos e colaborativos” (BELLONI; BÉVORT, p. 1084, 2009).  

Entendida parte da história e da relevância da mídia-educação, é importante 

lembrar que depois das indústrias culturais como o rádio, cinema, televisão e 

jornais impressos, o século XXI vive uma mudança drástica e que trará 

consequências irreversíveis no modo como a sociedade e a comunicação 

interagiam entre si. Com o advento de novas tecnologias, como a internet, o 

computador de uso pessoal, celulares multifuncionais, jogos eletrônicos e tantos 

outros, a visão estabelecida anteriormente sobre as formas de comunicação 

sofreu inúmeras mudanças. Mesmo em países com baixo acesso a informação e 

pouco desenvolvimento das TIC’s, a população passa a adquirir produtos que 

permitem o acesso à internet, e, portanto, a muitas possibilidades. Nesse 

momento “o papel da mídia educação torna-se ainda mais crucial e sua realização 

mais complexa, face às ilusões libertárias e igualitárias das promessas da 

rede” (BELLONI; BÉVORT, p. 1091, 2009). 

Nesse sentido, também fica fácil perceber que passa a existir uma forte 

influência e troca de informações mediante novas redes entre pessoas, países, 

organizações e até mesmo o Estado. Entende-se então a globalização, um novo 

modelo no qual a sociedade tem maior acesso a informação, facilidade de 

locomoção, maior troca cultural e, também, ao mesmo tempo, desigualdade e 

disparidades econômicas e sociais marcantes. No entanto, o interesse para este 

trabalho volta-se as trocas culturais e a eclosão de novos termos que buscam 

traduzir uma realidade nunca antes vivida. Para isso, a temática da 

interculturalidade se encarrega de explicar esses novos fenômenos que fazem 

com que culturas diferentes se encontrem, convivam e, como objetivo final, se 

respeitem. Para Ferrari (2015), um dos aspectos mais importantes sobre a 

interculturalidade “é a identificação dos processos comunicacionais que, ao lado 

da cultura, estabelecem as bases para o diálogo cultural entre as 

pessoas” (FERRARI, 2015, p. 45).  

Para D’Ávila Lopes (2012), a interculturalidade pressupõe como inevitável a 

interação entre as diferentes culturas, e por isso propõe um projeto político que 

seja capaz de estabelecer um diálogo entre elas, como forma de garantir uma 
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convivência pacífica. De forma geral, o conceito de interculturalidade entende que 

para que seja possível admitir várias culturas em um único ambiente, é necessário 

que elas convivam e não apenas coexistam, ou seja, que estejam abertas para 

conhecer a realidade umas das outras. Além disso, é importante que haja o 

diálogo entre elas, pois é por meio da comunicação que elas poderão se fazer 

entender e se posicionar, apresentar seus costumes e histórias, seja na sociedade 

ou nas organizações. O respeito e a celebração da diversidade também são 

questões vitais para que um ambiente, uma empresa, uma escola, uma bairro 

possa viver em harmonia, afinal, é preciso que os indivíduos se respeitem 

enquanto cidadãos que possuem liberdade de escolha e que podem seguir a 

cultura que melhor lhe couberem.  

De certa forma, a temática da interculturalidade tem proximidade com a 

mídia-educação porque ambas promovem a democracia, entendem a importância 

das novas tecnologia de informação e comunicação (TIC’s), buscam alcançar um 

ideal de aprendizado e conquistas não só didáticas e acadêmicas, como também 

sociais. Por isso, unir as duas temáticas é buscar trabalhar com a mídia-educação 

que utiliza da comunicação para educar e instruir os jovens enquanto que, ao 

mesmo tempo, insemina ideias e ideais voltados a interculturalidade, ao respeito 

às diferentes culturas pelas quais o jovem tem acesso por meio dos aparatos 

tecnológicos e comunicacionais, e ao diálogo que se torna possível e que, se 

construído de maneira saudável, tem o poder de realizar grandes mudanças e 

agregar positivamente na vida desse jovem.  

 Segundo Jacquinot-Delaunay; Carlsson; Tayie e Tornero (2008), é 

importante também considerar-se o fato de que são as crianças e os jovens que 

mais chamam a atenção das indústrias de mídia, já que representam cerca de 1/3 

da população mundial e também porque são os grandes consumidores e futuros 

produtores de conteúdo. Por isso, a mídia-educação deve se fazer mais presente 

ainda. Afinal, com a facilidade de acesso e trocas de informação, os jovens são o 

grande potencial para disseminar o discurso intercultural agora ou num futuro 

próximo. Como no caso do jovem graduando em relações públicas, que irá 

encontrar em suas atividades profissionais a função de gerir relacionamentos 

interculturais dentro das organizações e que pode, por meio da mídia educação 
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ainda em seu período de formação, ter maior acesso e entendimento do assunto 

para que posteriormente possa desenvolver seu trabalho com êxito e segurança.   

Contudo, ter os jovens sob o foco de atenção pode apresentar alguns 

riscos. Segundo os autores, existe uma problemática em particular pela qual eles 

chamam de “harmful media content” ou “conteúdo de mídia prejudicial”, referentes 

a conteúdos que trazem formas de violência ou pornografia, propagandas 

ofensivas, representação de estereótipos desrespeitosos de jovens, mensagens 

de ódio etc. Por essa razão, a mídia-educação e o estudo intercultural não devem 

ser tratados somente com as crianças e jovens, mas também com os pais e os 

professores, com representantes políticos e profissionais da mídia-educação, para 

que juntos possam zelar pelos jovens e, ao mesmo tempo, prepara-los 

criticamente para lidar com situações como essas quando for necessário.  

De maneira geral, entende-se, portanto, que a interculturalidade é uma 

temática que pode e deve ser trabalhada dentro da mídia-educação enquanto 

processo de construção do caráter do jovem, almejando torna-lo um adulto que 

tenha como valores o respeito, o diálogo e a compreensão daquilo que lhe é 

diferente. Mas existe outro personagem que faz parte desse contexto, tanto como 

produtor de conteúdo como quanto reflexo das mudanças que ocorrem na 

sociedade, que são as organizações, as empresas, que por meio de seu 

posicionamento, suas ações e sua publicidade podem colaborar ou não nesse 

processo, fornecendo material condizente com a prática intercultural para que os 

alunos possam analisa-las mediante a mídia-educação.  

É por meio da representação midiática que a empresa consegue repassar 

sua mensagem para o público, ou seja, por meio de materiais disponibilizados pela 

organização que nas ações podem ser percebidas o posicionamento e o discurso 

das mesmas. Assim se formam, aos poucos a identidade e a imagem da 

organização, que apesar de lembrarem uma a outra, não significam a mesma 

coisa. Dessa forma, depende da comunicação institucional buscar forças para 

valorar a identidade corporativa de modo que os públicos possam associar o nome 

daquela organização à uma imagem que os remetam a confiança, transparência, 

ou qualquer que sejam os valores com os quais a empresa quer se vincular.  

Para entender melhor, de maneira breve, a comunicação institucional, 

segundo Kunsch (2003), é “a responsável direta, por 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meio da gestão estratégica das relações públicas, pela construção e formatação 

de uma  
imagem e identidade corporativas fortes e positivas de uma organização”, ou seja, 

corresponde a área responsável por cuidar da imagem e identidade da empresa. 

Já a imagem, também segundo Kunsch (2003), está mais voltada para o 

imaginário das pessoas, com as percepções que elas tem da organização, por 

isso, é uma visão intangível, abstrata e altamente subjetiva, afinal, cada indivíduo 

pode ter uma ideia diferente a respeito de um mesmo objeto, nesse caso, de uma 

organização. Por exemplo, no caso de uma empresa como a Coca Cola que tem 

alcance mundial, a percepção dos públicos podem variar devido a inúmeros 

fatores, como localidade, cultura, instrução, acesso à informação etc. Portanto, a 

imagem é aquilo que representa o que o público enxerga de determinada 

empresa, podendo ser uma percepção verdadeira ou enganosa. 

E por fim, a identidade corporativa é a “manifestação tangível, o autorretrato 

da organização ou a soma total de seus atributos, sua comunicação, suas 

expressões, etc.” (KUNSCH, 2003, p. 172), ou seja, é quem a empresa realmente 

é, podendo estar ligado a símbolos, políticas, procedimentos etc. Por exemplo, a 

identidade visual da Coca-Cola se distingue de todas as demais e faz com que os 

públicos consigam perceber num primeiro momento de que marca se trata se 

forem expostos a imagem, e a partir daí, criam um laço e uma conexão com a 

marca.  

Desse modo, pode-se concluir que a identidade é o conceito base que 

define os limites e as possibilidades da marca de posicionamento da marca, 

porque está relacionado ao questionamento “quem sou eu”. Já a imagem está 

voltada ao simbolismo e intuições que os públicos podem ter da organização, dado 

sua relação com a marca (suas experiências anteriores) e fatores pessoais. A 

identidade acaba por se projetar na imagem porque busca nela uma forma de 

posicionamento e perpetuação na mente dos públicos, sempre buscando atrelar a 

organização a valores positivos. E por fim, a comunicação institucional, busca 

levar todas essas informações aos seus públicos de maneira estratégica e 

planejada.  

É de extrema importância que as organizações tenham uma comunicação 

institucional bem orquestrada pois seu posicionamento e ações irão refletir 
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diretamente na consistência de sua identidade e na valoração de sua imagem 

perante os públicos. Diante de um contexto no qual os públicos são altamente 

variados e tem pontos de vista muito distintos, é importante que as organizações 

entendam seu papel enquanto disseminadoras de informação, formadoras de 

opinião e que zelem e procurem manter uma imagem associada a valores como o 

respeito pelas diferentes culturas, diálogo intercultural, incentivo a projetos 

voltados a educação, meio ambiente, assuntos que estão sempre em voga na 

sociedade. Por isso, deveria ser de interesse das organizações trabalhar com a 

temática da interculturalidade, e, dessa forma, por meio da mídia-educação, 

crianças e jovens poderiam ter acesso a materiais publicitários ou de qualquer 

outro tipo, com os quais iriam interagir e desenvolver suas capacidades críticas e 

criativas. 

Entendendo os conceitos expostos anteriormente, fica mais clara a relação 

entre a representação midiática e a mídia-educação. A primeira expõe alguma 

temática da mídia e trabalha com suas possibilidades, ou seja, será estudado 

como um determinado objeto é representado pela mídia, por exemplo, a cultura 

afro-brasileira pode ser representada de inúmeras maneiras na mídia, negativa ou 

positivamente, relacionada a pobreza econômica e social ou a riqueza cultural, a 

sua carga histórica ou a sua representatividade atual, entre outras tantas opções.  

No caso da interculturalidade, uma organização também pode representa-la como 

benéfica ou prejudicial a sua identidade, como um aspecto importante ou não 

relevante dentro da sua cultura organizacional etc, e, por isso, a representação 

midiática também acaba se tornando um molde para formação de opinião, 

dependendo da magnitude e alcance que essa organização tiver na sociedade.  

Muitas marcas tem mudado seu posicionamento e trabalhado com 

representações midiáticas de objetos polêmicos de maneira bem diferente nos 

últimos anos, como por exemplo a marca Skol que durante muitos anos utilizou o 

corpo da mulher como objeto para ações publicitárias, uma forma de atrair o 

público masculino e que acabava por denegrir a imagem da mulher ao retratar sua 

imagem a apenas um objeto de desejo. No entanto, por meio da ação “Reposter – 

Saindo do passado” a marca apresenta uma nova proposta ao trazer oito 

ilustradoras e artistas plásticas para recriar alguns dos pôsteres antigos da Skol 

sob uma visão mais inovadora, igualitária e libertadora. É possível acessar o site 
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da marca “http://www.skol.com.br/reposter#home” e conhecer mais sobre o novo 

posicionamento que respeita as mulheres enquanto consumidoras e cidadãs. Essa 

é uma nova forma de trabalhar a representação feminina nas mídias, ou seja, a 

representação midiática da mulher tornou-se um aspecto positivo da marca Skol, 

pois tem como embasamento o respeito e a igualdade entre os gêneros, o que 

modifica sua identidade pois altera os valores que eram exaltados no passado 

bem como sua imagem, já que os públicos agora tem uma nova faceta da marca 

para apreciar e julgar, e, assim, formar uma nova opinião a respeito.  

2. Case Coca-Cola: Peça publicitária “Brotherly Love” e “Pool Boy” 

Afim de entender na prática como é possível trabalhar a temática da 

interculturalidade por meio mídia-educação, foram escolhidas duas peças 

publicitárias da Coca-Cola nomeadas “Brotherly Love” de 2016 e “Pool Boy” de 

2017. A primeira peça possui várias versões, mas foram selecionadas as 

produções da África do Sul, Índia e Venezuela, afim de trabalhar com culturas 

distintas que teriam o mesmo objetivo final, o de vender o refrigerante da marca. A 

segunda possui apenas uma produção, americana, que trata sobre a temática dos 

novos padrões familiares e da questão de gênero, temáticas que também 

envolvem um grande debate e que estão diretamente ligadas a interculturalidade.  

A atividade foi realizada com o 2º ano do curso de Relações Públicas da 

Unesp Bauru, durante dois dias (06/06 e 07/06), pois a turma estava separada em 

duas classes. O motivo da escolha da turma em específico se deu porque durante 

o semestre os alunos estavam estudando e sendo expostos a reflexões voltadas a 

temática da representação midiática, identidade e imagem organizacional, ou seja, 

já estavam imersos em parte do estudo que seria levantado durante as 

discussões. 

A proposta era simples, de promover o debate entre os alunos a respeito 

dos aspectos denotativos (música, imagens, iluminação, personagens, 

enquadramento, texto, cores etc) e conotativos (o significado construído a partir 

dos itens observados anteriormente) das peças exibidas. Por isso, 

questionamentos elaborados previamente no roteiro foram levantados no decorrer 

da atividade, como por exemplo como eles identificavam os elementos culturais na 

construção das peças, se a identidade da marca se mantinha em todas as peças, 

se a mensagem era a mesma independente do país no qual a peça havia sido 
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produzida e reproduzida, quais eram os valores identificados e se eles atribuíam 

valores positivos ou negativos para a imagem da organização. Seguem abaixo as 

descrições e análises das respostas obtidas dos dois vídeos das peças 

publicitárias discutidas pelas duas turmas. Por motivos de aproximação de 

respostas, os apontamentos das turmas serão relatados de maneira conjunta, 

sendo destacados apenas aqueles que se diferenciaram dos demais. Alguns 

tópicos foram elencados durante a discussão, que seguiam o roteiro pré-

determinado e serão aqui expostos. 

!Peça “Brotherly Love” 

1) Produção: África do Sul 

a) Música: As turmas relacionaram a música tema da propaganda a 

tranquilidade, aconchego e irmandade. Segundo os alunos, a música está 

muito relacionada com a mensagem do vídeo, ou seja, ajuda a contar a 

história que está sendo assistida, e traz consigo leveza ao enredo.  

b) Cenário: Para os alunos o cenário remete a ideia de família, leveza e há 

uma relação com a rotina/cotidiano bem característico do ocidente. Os 

alunos também observaram que o ambiente refletia o que seria o ideal 

quando se pensa num ambiente familiar, mas também muito genérico ao 

representar a África do Sul, pois não reflete suas características. 

c) Personagens: Os alunos associaram os personagens a um certo clichê 

(positivo) enquanto desenvolve a trama básica do relacionamentos entre 

irmãos, bem familiar. Os personagens foram taxados de estereotipados, 

com características bem genéricas e adaptados a uma classe média, 

onde não é retratada nenhum tipo de relação com pobreza ou qualquer 

outro problema social, o que segundo os alunos confronta muito com a 

ideia que eles possuem a respeito da África de maneira geral.  

d) Identidade com a África do Sul e Papel da Coca-Cola: Os alunos 

relacionaram a identidade africana pela escolha dos personagens que 

eram negros e aos sorrisos, mas também observaram que a peça é muito 

“americanizada”, ou seja, tem traços culturais do Estados Unidos e se 

refere pouco a cultura local. Outro ponto que lhes remeteu a identidade 

do país foi o futebol, esporte praticado por alguns dos personagens da 

peça. Pelo papel da Coca-Cola os alunos entenderam como intencional a 
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representação da diversidade pelas diferentes cores de Coca-Cola 

presentes na peça. Também foi relacionado com o papel da marca a 

felicidade e a presença da mesma em momentos felizes.  

2) Produção: Índia  

a) Música: Os alunos disseram que a música na peça indiana era mais 

animada, divertida, trazia menos aconchego mas era adaptada a cultura 

local. 

b) Cenário: Foi analisado que o cenário era mais colorido (tons vermelhos e 

amarelos que trouxeram mais vida), presença de garrafas de vidro da 

marca, e a representação de uma Índia Ocidental. A turma 1 disse que 

apareceram itens que lembravam mais a cultura indiana, portanto, mais 

caracterizada, revelando mais sobre a cultura local. Já a turma 2 

interpretou o oposto, dizendo que a casa era americanizada, com poucas 

características indianas.  

c) Personagens: Os atores possuíam um fisionomia bem característica da 

Índia, as roupas tinham um significado por conta das cores que são 

ligadas a marca. Também foi notada pelas turmas uma relação de 

superioridade do irmão mais velho para com o mais novo que também foi 

reforçada pelo tom da música no decorrer das cenas. Os alunos 

perceberam um traço cultural ligado a predominância masculina nos 

relacionamentos e a presença feminina na peça. 

d) Identidade com a Índia e o Papel da Coca-Cola: Os alunos comentaram 

sobre a Coca-Cola enquanto objeto de desejo e a presença constante da 

marca em todos os momentos da vida. A turma 1 comentou sobre as 

cores avermelhadas que fazem menção a marca e ao críquete, esporte 

praticado pelos locais. Já a turma 2 comentou sobre o relacionamentos 

de união dos irmãos, dando mais enfoque na família. 

3) Produção: Venezuela  

a) Música: A música era mais alegre e acelerada. A turma 1 disse que havia 

uma influência do idioma espanhol e que se comparada a da África do 

Sul, era mais suave. Já a turma 2 disse a música era igual da África do 

Sul, sem notarem nenhuma diferença. 
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b) Cenário: Foi notada a presença da Coca-Cola Light nas cenas e um maior 

enfoque nos produtos da marca, como o refrigerante, o tênis AllStar, o 

copo com o logo da marca e as embalagens. A turma 1 disse que o 

cenário era mais suave e que trazia uma relação mais amável entre os 

irmãos, enquanto que a turma 2 se opôs e disse que as cenas eram mais 

corridas e retratavam o cotidiano local, com a presença inclusive de 

esportes diferentes das peças anteriores. 

c) Personagens: Os alunos notaram que os personagens tinham traços 

latinos e bem estereotipados (pela cor da pele por exemplo) mas que ao 

mesmo tempo traziam maior ideia de diversidade ao analisar todos os 

personagens da peça, não só os irmãos, que são os principais. 

d) Identidade da Venezuela e Papel da Coca-Cola: Os alunos comentaram 

sobre a imagem da Coca-Cola enquanto salvadora dos relacionamentos e 

sua forte presença na vida das pessoas como uma escolha positiva. A 

turma 1 comentou sobre os valores simbólicos na peça, trazendo a ideia 

de “way of life” ligado a marca e ao relacionamento familiar. A turma 2 

voltou-se para a falta de identificação cultural (generalista) enquanto peça 

publicitária da Venezuela. Segundo os alunos, a peça poderia retratar 

qualquer país da América Latina. 

! Peça “Pool Boy” (Estados Unidos)  

a) Música: Os alunos notaram que havia uma comicidade somada ao 

enredo, a presença de slow motion na música e nas cenas e comentaram 

também que a música era mais antiga, retrô. A turma 1 disse que a peça 

trazia a personalidade da Coca-Cola e do estilo de vida americano, 

enquanto que a turma 2 afirmou o contrário, dizendo que não era 

possível identificar a nacionalidade da peça e que havia um contraste da 

música retrô com o enredo da história. 

b) Cenário: As roupas eram retrô, o ambiente era mais íntimo (mostrava os 

quartos por exemplo) e o ambiente também foi chamado de retrô mas 

com uma família atual. Também foi notado pelos alunos que a geladeira 

da casa estava cheia de Coca-Cola. A turma 1 fez alguns comentários 

adicionais, dizendo que havia diversidade nas roupas, no enredo, nos 

personagens porém de forma suavizada, e também comentaram sobre a 
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interdiscursividade da peça e da objetificação do homem e da Coca-Cola 

e não da mulher como objeto de desejo.  

c) Personagens: Foi notada a questão da diversidade e da contextualização 

com a realidade atual (mãe solteira, filho homossexual, filha inspirada na 

mulher maravilha como modelo de força e representatividade). A turma 2 

acrescentou que existe uma narrativa entre os personagens de 

comicidade mas sem afronta direta e que o discurso foi adaptado mas 

que a identidade da marca não foi alterada.  

d) Identidade e Papel Coca-Cola: Os alunos notaram que a Coca-Cola 

sempre está associada a ideia de refrescância, e que nessa peça o 

produto serve como uma forma de conquistar o personagem, como 

objeto de troca. A questão da diversidade também foi levantada e a 

característica da peça bem americanizada pelo ambiente e a forte 

presença da marca no cotidiano do país. Os alunos comentaram sobre a 

questão do valor da competição que é forte no país em relação e 

possível confronto com o ideal de igualdade entre todos, que pode ser 

ilusório na vida real. Mas de maneira geral, a propaganda pretende 

trabalhar com a ideia de modernidade, ausência de preconceitos e novos 

modelos de família.  

De maneira geral, os alunos levantaram críticas e apontamentos 

semelhantes diante da exibição das duas peças publicitárias, tendo algumas 

divergências pontuais em determinados momentos. No entanto, é interessante 

observar que existe uma certa homogeneidade de opinião e posicionamento em 

relação aos aspectos culturais dos países observados. Isso pode estar relacionado 

ao ambiente em comum que os alunos frequentam, históricos parecidos, 

experiências vividas e compartilhadas entre eles, nível de escolaridade e instrução 

também semelhante, entre outras possibilidades. As diferenças observadas entre 

as turmas e os alunos não demonstraram por exemplo algum tipo de preconceito 

ou ódio racial/étnico/cultural com nenhum dos países, o que seria muito mais 

sobressalente enquanto resultado, pois distinguiria de forma espantosa com as 

demais respostas.  

Contudo, é importante ressaltar que a participação de ambas as turmas no 

decorrer da atividade nos dois dias fez total diferença para que os alunos 
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refletissem e discutissem suas opiniões e percepções, mesmo que um pouco 

divergentes. O diálogo fez com que inclusive os professores presentes pudessem 

observar sob um outro olhar peças com as quais eles já haviam tido contato, e, por 

isso, possuíam de antemão uma opinião formada. Dessa forma, fica claro que a 

mídia-educação é capaz de transformar pontos de vista, reformular antigas ideias 

e propor novas discussões voltadas a temáticas que são atuais e fazem parte do 

cotidiano não só dos jovens, mas também dos professores, dos profissionais 

responsáveis por criarem essas peças, da escola, dos pais etc.  

Considerações Finais  

Por meio do estudo realizado no começo deste trabalho, pode-se perceber 

a relação entre a mídia-educação e a interculturalidade enquanto temáticas 

complementares. A interculturalidade tem muito a acrescentar enquanto material 

de análise e reflexão em sala de aula pois traz consigo a importância do 

(re)conhecimento de diferentes culturas, a aceitação, o convívio e o respeito pelo 

diferente e o incentivo ao diálogo entre jovens, professores e a sociedade de uma 

forma geral. Foi abordado também o papel das organizações enquanto 

provedoras, formadoras e disseminadoras de informação e que possuem, 

portanto, um papel central na relação entre a mídia-educação e a 

interculturalidade, pois podem reafirmar os valores citados acima por meio de sua 

comunicação e identidade institucional, buscando uma imagem positiva e que crie 

vínculos com seus públicos.  

Também cabe levantar que as organizações poderão ser futuramente o 

ambiente no qual esses alunos irão exercer suas profissões de relações-públicas e 

trabalhar com a gestão de relacionamentos interculturais, atividade que não se 

restringe somente ao planejamento estratégico da construção de sua identidade, 

mas também e principalmente ao posicionamento da organização para com seus 

públicos. O relacionamento de uma organização com seus públicos deve estar 

entre as prioridades desse profissional, pois é partir dele que poderão ser 

estabelecidos laços e discursos fidedignos a realidade da empresa, ou seja, que 

estejam de fato embasando e refletindo o posicionamento da organização.  

A pesquisa com os alunos do 2º ano de Relações Públicas da Unesp Bauru 

veio para confirmar, mesmo que de forma pontual, que é possível trabalhar com 

todas essas variáveis juntas e conseguir um resultado satisfatório não só sob a 
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análise das respostas, mas também pelo alto nível de participação e interesse da 

turma pelo assunto abordado. Foi interessante notar que ao trazer uma marca 

conhecida e tão presente quanto a Coca-Cola, os alunos sentiram-se 

imediatamente conectados com o propósito da atividade, mesmo que não 

soubessem a fundo sua real intenção. Por isso, é importante conhecer o perfil da 

sala e dos alunos com os quais serão trabalhadas atividades futuras, visto que o 

interesse também está ligado a importância que os jovens dão àquela marca/

produto. É fato que a maneira como eles são expostos também auxilia na atenção 

dada pelos alunos em sala de aula. Vídeos e imagens tendem a chamar mais 

atenção, mas também é possível consegui-la de outras formas, basta haver o 

interesse e o diálogo com a turma para descobrir o que poderá funcionar melhor 

para eles.  

Os autores que trabalham com a mídia-educação deixam claro que não 

existe uma fórmula única para abordar os temas e trabalha-los em sala de aula, 

mas que é preciso buscar sempre a pesquisa e a inovação para alcançar 

resultados positivos e que possam inclusive agregar na produção de conteúdo 

para a área, e que possam servir de incentivo e exemplo para demais profissionais 

da academia ou do mercado. Alunos, professores, escolas, família e organizações 

tendem a ganhar com indivíduos mais críticos, criativos, participativos e instruídos, 

visto que eles tendem a ter, como dito anteriormente, cada vez mais interação com 

as mídias.  
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Resumo 
Não há como negar: a internet tem um fantástico potencial para a extração de 
informações sobre os mais diversos assuntos e os mais diferentes públicos. Em 
decorrência, cada vez mais a sociedade incorpora a prática da “pesquisa na 
internet”. O presente artigo enfoca os principais aspectos desse tipo de pesquisa, 
levando em conta que a web pode ser analisada tanto como objeto, local ou 
ferramenta de pesquisa. Além disso, destacam-se as forças e desafios da 
pesquisa na internet, as apropriações metodológicas da pesquisa tradicional, 
adaptações, formatos e métodos utilizados no ambiente on-line. A web tem 
transformado os procedimentos de pesquisa, trazendo alternativas mais eficazes, 
de menor custo, mais rapidez, flexibilidade e amplitude amostral, consolidando-se 
como uma excelente forma de perscrutar opiniões, triangular dados e promover 
conhecimento. 

Palavras-chave Pesquisa, Internet; tecnologias digitais; Metodologia de Pesquisa  

A pesquisa e a internet 

Com o advento da Internet 2.0, o desenvolvimento das tecnologias mobile e 

das mídias sociais e aplicativos, cada vez mais observa-se a Pesquisa na Internet 

ganhar terreno e se consolidar como técnica de investigação. A profunda 

apropriação da Internet pela sociedade contemporânea torna natural que as 

pesquisas tenham passado a incluí-la. Vivemos num contexto altamente 

midiatizado e com grande influência dos mecanismos, tecnologias e softwares da 
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comunicação em rede, que refletem fortemente nos processos de coleta e análises 

dos dados. Como dizem Fragoso, Recuero e Amaral (2012), a internet hoje, nos 

permite ver interações sociais jamais vistas e a sociedade em rede nos força a 

adotar outros métodos ou mudanças nas abordagens tradicionais de pesquisa, de 

forma a entender o processo de midiatização cultural e mercadológico. 

Vale ressaltar que, seja qual for o procedimento metodológico, a busca dos 

pesquisadores é sempre por padrões gerais de eventos e correlações para 

explicar comportamentos, a partir de um número de variáveis. Para Babbie (1999), 

a ciência é uma atividade fundamentalmente racional - seja ela formal, da natureza 

ou social e sua principal semelhança com as pesquisas tem a ver com a postura 

determinista das observações.  

A internet e as tecnologias digitais que se desenvolveram agregadas a ela 

têm um fantástico potencial para a extração de informações sobre os mais 

diversos assuntos e públicos. A rede hoje tem possibilitado milhares de novas 

interações sociais, sejam elas exclusivas ou não dos ambientes on-line, 

entrelaçando o “virtual” e o “real” e proporcionando um novo campo em 

desenvolvimento, com outros usos, costumes, valores e especificidades. Isso 

demanda outras formas de observação e faz com que, como bem explicam 

Fragoso, Recuero e Amaral (2012, p. 13), os cientistas “voltem a fabricar suas 

próprias lentes, procurando instrumentos que viabilizem novas maneiras de 

enxergar”.  

Em se tratando de Pesquisa e Internet, pode-se destacar três grandes linhas 

investigativas: a primeira tendo a Internet como objeto de investigação (em que ela 

é aquilo que se estuda), a segunda como ambiente de pesquisa (local onde é 

realizada) e a terceira como instrumento ou ferramenta de pesquisa.  

Olhando sob uma perspectiva histórica, segundo Jones (1999), durante a 

década de 90, os estudos sobre a Internet se concentravam principalmente na 

primeira linha, especialmente no surgimento e desenvolvimento desta tecnologia 

como instrumento ou meio de comunicação; na polarização entre o real versus o 

virtual e no entendimento desta como esfera autônoma e diversa do real. Na 

segunda metade da década de 90, a internet já começa a ser inserida no 

cotidiano, surgem estudos comparando-a com outras mídias e destaque para as 

imbricações dela no dia a dia de seus usuários. No final dessa década, inicia-se o 
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uso da internet como sistemática de documentação para coleta e observação dos 

usuários e práticas sociais na rede. E, mais recentemente, já nos anos 2000, 

segundo Wellman (2004) aparecem os estudos mais focados na análise de dados, 

padrões de conexão, personalização e comunicação. 

Ainda pensando na internet como objeto de estudo, ela pode ser vista como 

tecnologia ou artefato cultural. Na ótica de Hine, (2000, p. 28), a perspectiva da 

internet como artefato cultural observa a inserção da tecnologia na vida cotidiana, 

favorecendo a percepção da rede como um elemento da cultura e não como uma 

entidade à parte dela, agregando inclusive a vida on-line e off-line. Ainda hoje são 

inúmeras as pesquisas sobre a internet enquanto tecnologia, seus usos, seu 

desenvolvimento, suas aplicações. Análises de sites, blogs, vlogs, redes sociais, 

suas dinâmicas e lógicas internas. De acordo com Castells (1999, p. 25), “a 

tecnologia é a sociedade e a sociedade não pode ser entendida ou representada 

sem as suas ferramentas tecnológicas”. Para Rodrigues (1999, p. 204), “as novas 

tecnologias já não são meramente instrumentos, mas dispositivos que passam a 

fazer parte do nosso próprio corpo”. A internet reflete o nosso momento cultural e 

tecnológico e demonstra muito da identidade da sociedade atual. O uso da internet 

como ambiente para pesquisa, considerando-a um espaço de interação social, já é 

uma realidade. Por exemplo, quando na investigação da eficiência de games 

corporativos para treinamento e de ambientes digitais de estudo ou verificando a 

influência de tecnologias imersivas em seus usuários.  

Finalmente, a internet como ferramenta de pesquisa. Cada vez mais, utiliza-

se a rede para perscrutar dados das mais variadas fontes e maneiras, seja para o 

desenvolvimento questionários, como os do Google Forms ou SurveyMonkey, e 

para sua difusão, seja para entrevistas via Skype, Facetime, WhatsApp, Facebook, 

para suporte de aplicativo que capta dados ou ainda para observação em sites e 

redes sociais, entre outros. 

O fato da internet poder ser tanto objeto de pesquisa, quanto ambiente ou 

instrumental para a coleta de dados e análise, demonstra a importância e 

abrangência deste tema na sociedade contemporânea. Daí a tematização deste 

artigo que discute sobre pesquisa e internet, com suas múltiplas conexões, limites 

ou fronteiras estabelecidas tanto pelo pesquisador, quanto pela seleção amostral, 

ou pelo uso de ferramentas automatizadas como buscadores, hiperlinks, 
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rastreadores e softwares instrumentais de coleta e análise de dados. No entanto, 

seja qual for a modalidade, a pesquisa na internet ainda pode ser considerada 

recente e tem muito a evoluir. O fato é que todas as pesquisas se consolidam a 

partir dos métodos e procedimentos norteados pelas características das ciências e 

tais métodos levam tempo a se estabelecer. Isso sem contar que é preciso levar 

em consideração que cada um deles tem forças e fraquezas, que ajudam e limitam 

a compreensão dos aspectos da vida em sociedade. 

Forças e Limites da Pesquisa na Internet 

Uma das grandes forças do uso da internet na pesquisa é superação do 

espaço físico, o acesso potencial às pessoas das mais diversas localidades do 

mundo, o que significa uma fantástica superação das barreiras espaciais. Graças 

à internet, o espaço é fluido, flexível, ou como prefere Castells, um “espaço de 

fluxos”. Vale lembrar que um sujeito está inegavelmente enraizado num espaço 

físico ou um lugar, mas locomove-se pelo virtual na pluralidade de “lugares” onde a 

rede alcança. Pensando no impacto que isso tem sobre as pesquisas, percebe-se 

que, hoje, mesmo com poucos recursos, é possível colher amostras do Brasil todo 

ou entrevistar pessoas de vários países, obter acesso a grupos profissionais 

específicos ou mais amplos.  

Outra força bastante expressiva e talvez o maior diferencial da pesquisa on-

line é a quantidade de amostras: seu número pode crescer exponencialmente 

usando a internet como ferramenta de investigação. A organização da internet em 

rede, formada de nós, pode fazer com que um instrumento de coleta de dados 

atinja uma abrangência inimaginável e traga informações bastante interessantes. 

Universos maiores, antes inimagináveis de serem atingidos por uma pesquisa, 

hoje podem ser investigados e, desde que seguindo o rigor científico, atingir alto 

grau de confiabilidade e baixa margem de erro. Vale enfatizar, no entanto, que 

essa força de disseminação da internet, se o instrumento de coleta não for 

adequado, pode acabar sendo uma fraqueza, disseminando a pesquisa para 

pessoas que não deveriam ser contempladas na amostra e distorcendo os 

resultados. 

Destaca-se também a vantagem da pesquisa na internet em termos de 

seleção amostral. Este ambiente, por ser um “mar sem fim” de pessoas facilita que 
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se encontre a amostra apropriada para cada estudo – ou para grande parte deles. 

Pode-se, por exemplo, fazer uma pesquisa de grande amplitude como os novos 

desafios do professor na alfabetização de crianças em âmbito mundial, 

comparando escolas de diferentes países, ou promover levantamentos em nichos 

bem específicos, como perscrutar a opinião de especialistas em arraias gigantes 

ou células da glia, profissionais que seriam muito mais difíceis de encontrar sem a 

utilização da internet. Uma fraqueza, no entanto, pensando nesse sentido, pode 

ser que o acesso à internet ainda não é universal, temos um grande número de 

excluídos digitais ou pessoas que têm acesso restrito e grande parte do público de 

baixa renda ainda se enquadra nessa categoria, o que inviabiliza pesquisas na 

internet com alguns públicos. 

Outra significativa força é a possibilidade de extração e análise de dados já 

compartilhados na net, ou seja, sem a necessidade de construção de instrumentos 

de coleta. Hoje, a quantidade de informações disponíveis em rede é exorbitante e 

é possível, muitas vezes, realizar uma pesquisa mais rapidamente com os dados 

que já estão disponíveis nela. Análises de dados de cliente de e-commerce, de 

postagens em redes sociais, de bancos de dados abertos, de sites e blogs, entre 

outros. Por outro lado, há que se considerar que muitas vezes não há qualidade 

dos dados, as fontes não são confiáveis e os bancos desatualizados ou com 

dados distorcidos. 

Além disso, pode-se apontar como uma força a possibilidade de, na pesquisa 

na internet, se utilizar de várias abordagens e perspectivas metodológicas 

combinadas em um mesmo procedimento, a fim de se complementarem e 

oferecerem dados mais consistentes com possibilidade de análises mais 

aprofundadas. 

Pode-se destacar, no entanto, que o levantamento de dados junto a muitos 

dos internautas ainda é visto com desconfiança, devido à incerteza sobre a 

confidencialidade das respostas e à falta do contato pessoal, o que, inclusive, 

pode, por vezes, comprometer a espontaneidade das respostas e a credibilidade 

dos resultados. 

O maior desafio quando se fala em pesquisa na internet é o rigor científico. 

Muitas delas vêm sendo desenvolvidas, mas poucas preocupam-se com o rigor 

científico necessário para obter qualidade de dados. Um dos princípios da 
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pesquisa é a “medição”. Os procedimentos metodológicos para que seja possível 

manter o rigor científico dos dados são requisitos fundamentais para entender os 

padrões gerais dos fenômenos, comportamentos, atitudes, além de suas 

correlações e regularidades, a fim de explicar as “generabilidades” de um ou outro 

segmento da população. 

Em uma pesquisa, como não é possível observar toda a população, escolhe-

se uma parte representativa deste universo que a conduza à estimação das 

características do segmento estudado com precisão, denominada de amostragem. 

Nas pesquisas na internet, embora o grau de abrangência seja muito maior em 

função de sua escala de bilhões de indivíduos, de seu dinamismo e de sua 

heterogeneidade, fazer um recorte que represente o segmento escolhido também 

é particularmente difícil. Normalmente, quando o pesquisador envia o convite para 

a pessoa a ser observada ou para a unidade amostral escolhida, seja através de 

um software ou para um determinado mailing, a amostragem caracteriza-se como 

não probabilista voluntária. Mesmo estimulando para se conseguir as respostas, 

com recompensas, bônus ou brindes - já que são muitas empresas na Internet que 

se dedicam exclusivamente aos levantamentos de mailing e respondentes 

dispostos a participar -, na maioria das vezes, a amostra é voluntaria e essa é uma 

grande dificuldade.  Por exemplo, numa pesquisa junto aos egressos de um certo 

curso universitário, foram enviados oitocentos convites por e-mail para os ex-

alunos com o link de um questionário para ser respondido. A devolutiva foi de 431 

respondentes e, portanto, mais do que a metade do universo - número significativo 

em termos de tamanho da amostra, pois assegura certos limites ao erro padrão ou 

ao coeficiente de variação que se pretende. No entanto, nenhum deles declarou 

estar trabalhando fora da sua área de formação, o que nos leva a pensar: a 

pesquisa realmente levantou o panorama dos formandos neste curso, constatando 

não haver qualquer desvio de atuação profissional? Ou os indivíduos sem trabalho 

ou atuando fora da área não se voluntariaram para respondê-la? Hipótese que 

parece bastante plausível nesse cenário. 

Percebe-se, então, em relação à pesquisa amostral na internet que, ao 

mesmo tempo que ela viabiliza e facilita a abrangência nacional e até mundial para 

se conseguir amostras em grande quantidade, o desafio está na seleção de 

respondentes que realmente representem o universo pretendido. 
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Numa pesquisa, para que se tenha acuidade e confiabilidade nos resultados, 

é preciso valorizar não apenas a quantidade das unidades amostrais (o número de 

respondentes) mas sua representividade no universo e esse controle é complexo. 

Por exemplo, não posso fazer uma pesquisa sobre a presença masculina na 

cozinha dos lares brasileiros, enviando o questionário apenas ao grupo do 

WhatsApp do curso de gastronomia, cujos homens participantes já são 

interessados no tema e não representam todo o universo masculino. A seleção dos 

respondentes precisa ser livre de tendenciosidade e, muitas vezes, não se 

consegue representar coerentemente o universo. No entanto, aos poucos, tais 

dificuldades, vão sendo sanadas a partir de novas propostas. Por exemplo, para 

as dificuldades de amostragem, já estão surgindo empresas e plataformas 

específicas, tais como MindMiners, cujos serviços possibilitam a criação de filtros 

atitudinais, ou seja, filtros para aquelas organizações que precisam fazer com que 

o seu questionário chegue até pessoas de um perfil muito específico, como 

mulheres que consomem um determinado tipo de bebida. 

Outra problemática é a construção de instrumentos de coleta coerentes 

(questionários, entrevistas, roteiros para os grupos focais etc.), livres de 

interferências e induções. Há um conjunto extenso e complexo de procedimentos 

que afetam a verificação da chamada “realidade” e que, nas pesquisas na internet, 

não costumam ser observadas com a devida acuidade. 

Se por um lado a internet nos auxilia fortemente em relação à diminuição do 

tempo de coleta, custo bastante reduzido e aumento de abrangência oferecida, por 

outro, também exige-se a observância de uma série de fatores - tais como a 

legitimidade e validade temporal dos bancos de dados, das listagens de endereços 

e outras fontes que servem de parâmetros nos processos dos levantamentos -, os 

quais somados ao dimensionamento e representatividade das amostras, vão 

determinar o grau de validade da pesquisa e a possibilidade de generalização 

destes resultados a outras populações. 

Das pesquisas tradicionais à web 

Segundo Gil (2007, p. 17), pesquisa é definida como o “procedimento 

racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos 

problemas que são propostos”. Não bastassem as inúmeras maneiras viáveis de 
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se realizar uma pesquisa, nos últimos anos, percebe-se mais uma: a Internet, que 

amplia as possibilidades de coleta de informações, análises e triangulação dos 

dados. A rede entra em cena como um instrumento de socialização das 

informações e também como um meio para se levantar a opinião dos 

consumidores/cidadãos que comunicam a partir dela comportamentos, perfis, 

demandas e aspirações, possibilitando uma série de estratégias de comunicação e 

negócios apoiadas nas necessidades da comunidade (pelo menos em tese).  

Os métodos tradicionais de pesquisas são fortemente impactados pela 

internet, seja nas abordagens, construção das amostras, na escolha dos 

procedimentos e instrumentos de coleta ou na análise dos resultados e até na 

condução das questões éticas pertinentes aos sujeitos envolvidos no processo. 

Tal fenômeno vem transformando a Internet num significativo espaço para 

todos os tipos de pesquisas, não só como objeto de investigação, como suporte 

metodológico e mecanismo de busca, mas para estudos exploratórios, descritivos 

e experimentais, por exemplo, com os fóruns online ao vivo ou os grupos focais 

compostos por pessoas em locais e países diferentes. 

As modalidades da pesquisa segundo seu objetivo ou tipo de informação 

desejada podem assumir um caráter quantitativo ou qualitativo. E, embora estes 

métodos já tenham sido antigamente considerados como incompatíveis e 

excludentes, hoje é possível entendê-los como complementares, especialmente 

para as pesquisas na internet. 

A pesquisa quantitativa utiliza-se basicamente das enquetes e questionários 

virtuais e privilegia a mensuração e a inferência estatística das variáveis, sendo: 
  

adequada para apreensão de variações, padrões e tendências, mas é frágil 
na apreensão de detalhes e singularidades, razão pela qual os problemas de 
pesquisa para os quais o aprofundamento é mais importante que a 
generalização dos resultados solicitam abordagens qualitativas. (FRAGOSO; 
RECUERO e AMARAL, 2012, p. 67) 

As abordagens qualitativas identificam razões, princípios e motivações que 

regem as percepções das pessoas e ajudam a compreender os fenômenos de 

maneira mais aprofundada. Na internet, os procedimentos qualitativos ganham 

uma outra dinâmica. É possível realizar uma entrevista online, os grupos focais 

online, observação participante, a netnografia, os estudos de interação, além da 

análise de documentos online, sempre preservando as características de 
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qualidade e aprofundamento, tais como a observação das expressões, o diálogo e 

a abertura para uma conversa que gere maior conteúdo informacional. Mais do 

que isso, a partir de softwares ou da chamada inteligência artificial, o dado 

qualitativo pode ser facilmente quantificado, normatizado, analisado o que confere 

um caráter objetivo à observação do fenômeno.  

Nota-se, portanto, que os dados qualitativos são: 
a representação simbólica atribuída a manifestações de um evento 
qualitativo. É uma estratégia de classificação de um fenômeno 
aparentemente imponderável que, fixando premissas de natureza 
ontológica e semântica, instrumentaliza o reconhecimento do evento, a 
análise de seu comportamento e suas relações com outros eventos 
(PEREIRA, 1999, p 21) 

Assim, o ambiente da internet abarca tanto as pesquisas quantitativas - que 

são as predominantes e privilegiam números e estatísticas referentes às 

experiências dos usuários -, como as qualitativas em crescente expansão, 

especialmente, a partir de softwares inteligentes, com os mais variados objetivos. 

A pesquisa que usa a inteligência artificial – como é chamado esse ramo de 

pesquisa da ciência da computação – tem a capacidade de gerar vários tipos de 

análises qualitativas, a partir de dados, fotos, símbolos, mecanismos e dispositivos 

simulando a capacidade de apreciação do ser humano.  

Um dos adeptos desta teoria é Michel Kosinski que ficou famoso por 

publicar uma análise na eleição de 2016, com o auxílio da ferramenta “Cambridge 

Analytica” que prevê o comportamento dos eleitores. Ele ajudou Donald Trump a 

vencer as eleições para presidente dos Estados Unidos com seu modelo de 

análise (Folha de S.Paulo, 2017, p. A18). 

Em setembro de 2017, Kosinski utilizou uma das vertentes da inteligência 

artificial, chamada de “Deep Neural Networks”, para determinar se um indivíduo é 

homossexual a partir da observação de cinco fotos de cada indivíduo. Utilizou-se 

de uma amostra de 35.326 imagens publicadas num site de relacionamento, no 

qual as pessoas autodeclaravam sua orientação sexual. Comparando imagens de 

indivíduos com as do banco para averiguar a orientação sexual dos mesmos, ele 

foi capaz de chegar a um resultado com alta chance de acerto: 91% para homens 

e 83% para as mulheres. 
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A mesma metodologia pode ser utilizada para prever comportamento de políticos, 

estados psicológicos e, até mesmo, a personalidade de indivíduos com base em 

imagens postadas na internet.  

Destarte, considerando o grande volume de dados que a investigação 

qualitativa tem que lidar e o fato das técnicas a que recorre exigirem o manuseio 

de uma grande quantidade de documentos em texto, decorrentes de anotações 

das observações de campo, de transcrições de entrevistas e de grupos de 

discussões, bem como literatura variada e páginas web, foram surgindo 

ferramentas e aplicativos para ajudar na codificação e categorização dos 

conteúdos. 

De tal modo, a pesquisa na internet passa a usar da ciência artificial com 

diferentes aplicativos e softwares para as análises de conteúdo e de discurso que 

permitem importar documentos em diferentes formatos (DOC, DOCX, RTF e PDF), 

imagens (JPG, GIF, MBP, PNG e TIF), textos retirados diretamente do browser da 

Internet, objetos diversos (gráficos de Excel, dispositivos do PowerPoint) e 

codificá-los para posterior avaliação. Permite igualmente importar projetos criados 

com outros softwares de análise qualitativa de dados de textos, de entrevistas 

realizadas, de registros de áudio ou vídeo, facilitando o processo de pesquisa. 

Destacam-se o NVIVO, Atlas, MAXQDA (criam nuvens e árvore de palavras); o 

SimilarwebPro (analisa site, redes e blogs seus ou de seus consumidores, mostra 

visitas/mês, tempo, onde parou, tráfego direto ou não, países, liga a quais outros 

meios e publicidades etc.); o Sumarank  (analisa fanpages, likes, posts, 

engajamentos, interagentes, média de comentários); o Google adwords 

(planejador de palavras chaves para pesquisar as necessidades dos 

consumidores e o que estão comentando no mercado); Trends (define tendências 

de produtos e serviços no mercado); Yahoo respostas (analisa assuntos de sua 

empresa, o que perguntam, o que falam, quais demandas e dificuldades das 

pessoas); Prospects (cria lista de e-mails para se comunicar com os clientes).  

Dentre as principais técnicas de pesquisa online estão as entrevistas 

(estruturadas ou não), a observação (sistemática, participante ou não) e o 

questionário (aplicado com ou sem o auxílio do entrevistador). As duas primeiras 

mais indicadas para a pesquisa qualitativa e o questionário para os surveys e 

estudos quantitativos com possíveis inferências estatísticas. Este último, uma 
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ferramenta estandardizada, que a partir de aplicativos como o google forms, o 

survey monkey e vários outros, vem se popularizando e se consolidando como um 

instrumento de fácil acesso para a coleta dos dados no ambiente da internet, em 

inúmeras pesquisas com diferentes níveis e objetivos.  

Já a entrevista é destacada por Minayo (2009) como a estratégia mais 

usada no processo de trabalho de campo da pesquisa qualitativa. No ambiente off-

line, é uma conversa a dois ou entre vários interlocutores (face a face), realizada 

por iniciativa do entrevistador, podendo ser coletiva (os grupos focais), ou com um 

ou mais de um interlocutor. No ambiente on-line, um dos desafios da entrevista é 

dar voz aos participantes e, ao mesmo tempo, permitir o feedback imediato a partir 

de grupos de discussão, chats, via skype ou outro aplicativo. 

Recentemente, a coleta de dados com a utilização de grupos focais foi 

potencializada pela internet, permitindo sua efetivação em ambientes virtuais. De 

fato, neste caso os participantes interagem em tempo real, ou seja, 

simultaneamente reunidos em salas de bate-papo (chat) ou por meio de 

programas de computador, que possibilitam conferências on-line, como o MSN ou 

o MIRC (Duarte, 2007). Entre as vantagens da técnica de grupo focal on-line 

síncrono, está a minimização de custos com o deslocamento dos participantes e a 

possibilidade de estender a amplitude da pesquisa para uma população espalhada 

por locais distantes e de difícil acesso, ainda que seja desaconselhado seu uso 

com participantes não acostumados ao meio virtual ou ao uso do computador. 

Do mesmo modo, as observações on-line são particularmente eficazes no 

que tange o comportamento linguístico (verbal, não verbal e extralinguístico), pois 

é possível analisar os atores quando em seus grupos de interações e com objetos 

em contextos naturais, via internet, desde de que com a devida autorização. Hoje 

em dia, há aplicativos que observam o caminho dos internautas quando numa 

compra de e-commerce, se o consumidor interrompe a aquisição do produto ao 

tomar conhecimento do valor do frete, já é possível enviar uma informação 

específica aos desistentes, oferecendo descontos no referido serviço. Também é 

possível observar se determinado vídeo de propaganda foi assistido até o fim, 

quanto tempo um internauta gastou em uma página da web, quais produtos 

consultou, enfim, a observação está muito mais presente na pesquisa na internet 
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devido a seus mecanismos de registros facilitados pelas tecnologias de 

informações digitais, câmeras e sistemas interativos na rede.  

A netnografia é o estudo da cultura e das comunidades agregadas a 

internet, seja nos grupos já constituídos no off-line ou nas formações sociais 

decorrentes das relações online. É uma metodologia que usa da observação, a fim 

de analisar o comportamento do consumidor no contexto das redes ou nas 

comunidades online (Fragoso, Recuero e Amaral, 2012). O neologismo netnografia 

foi cunhado em 1996, para as pesquisas aplicadas no campo da comunicação e 

do marketing por Robert Kozinets (2010) e tem recebido uma série de 

denominações, tais como etnografia digital, webnografia, entre outras. Para as 

autoras, embora haja várias possibilidades de leitura e aproximações etnográficas 

em objetos de comunicação digital (etnografia virtual/digital, netnografia, 

webnografia e ciberantropologia), o método etnográfico “sofre”, quando adaptado 

para o ambiente virtual, em decorrência da tradição, do deslocamento para o 

campo e do encontro face a face, próprios do método. 

Por isso, Kozinets (2010, p.2) reafirma que a netnografia é uma vertente do 

método etnográfico adaptado ao ambiente digital com diferenças em termos de 

ética, coleta e análise dos dados, já que as experiências presenciais são 

substituídas pelas relações online ou pelas interrelações entre “vida social online e 

os mundos sociais da vida real”.  

No caso dos estudos experimentais, a observação participante ou não, 

também pode contribuir ao analisar a interação dos grupos, no espaço virtual, sem 

a presença física tanto do pesquisador quanto dos observados: só precisa atenção 

com as questões éticas, como a invasão de privacidade.  

Já o design research é um processo de pesquisa ação na internet, no qual 

pesquisado e pesquisador interagem para construir algo, baseados em 

experiências práticas. É usado para projetar e criar artefatos tais como um site, 

uma página de facebook, um aplicativo, um jogo ou plataforma. A flexibilidade do 

método e sua avaliação contínua do processo de pesquisa possibilita que os 

conhecimentos sejam gerados ao longo do processo e não só ao final. “A 

compreensão adquirida durante a fase de análise realimenta e constrói o corpo de 

conhecimentos” (MANSON, 2006, p. 161). Além disso, destaca-se a riqueza da 

aprendizagem por parte dos pesquisadores envolvidos (contato com a realidade), 
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uma vez que há uma imersão no contexto pesquisado, possibilitando uma 

representação e uma interação com os usuários e com o meio. 

Voltamos agora a destacar as análises de pesquisas qualitativas via 

internet, como é o caso da Quantum Prime, empresa de consultoria do Grupo 

Quantum, criada para fornecer opinião especializada em recursos humanos e 

gestão de pessoas. A tecnologia do Método Quantum visa mensurar aspectos da 

estrutura comportamental do ser humano, via Internet. Ou seja, fornece uma 

leitura mais ampla do comportamento dos funcionários, a partir de estudos de 

neurolinguística e estatística, com permanente atualização e grupos-controle, 

facilitando a obtenção dos dados do clima de organizacional ou dos perfis dos 

profissionais com relativa segurança e baixo custo, auxiliando na definição 

estratégica da organização. 

Em síntese 

Não é incomum tentar entender as novidades tecnológicas lançando mão de 

metodologias conhecidas ou até mesmo realizando adequações aos 

procedimentos habituais. Com a pesquisa na internet não é diferente, houve ampla 

apropriação das metodologias clássicas de pesquisa. Este campo, cada vez mais 

povoado por usuários, internautas, aplicativos, ferramentas e produtos de vários 

formatos, permite a melhora das coletas de opiniões, da triangulação de dados e 

potencializa as análises qualitativas mediante a rede digital. 

Não há como negar: a internet traz forças enormes para a pesquisa e, ao 

mesmo tempo, traz desafios consideráveis para se manter o rigor científico, que é 

fundamental para se extrair informações e fazer análises de qualidade. A 

tendência é que, com o passar do tempo, novas metodologias e ferramentas se 

estabeleçam e consigam tornar as pesquisas ainda mais produtivas.  
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Resumo 
O artigo tem como objetivo compreender a comunicação estratégica como 
indutora da cultura da inovação junto às micro e pequenas empresas (MPEs) sob 
a ótica de especialistas ligados à inovação. Para tanto, desenvolve-se pesquisa 
teórica e aplicada. A pesquisa teórica se baseia no levantamento bibliográfico, com 
destaque para as obras de Jucevicius (2010); Leone (1999); Cajazeira e Cardoso 
(2010); Duarte e Monteiro (2009); Massoni (2013) e; Manucci (2008). A pesquisa 
aplicada, com fins exploratórios, pauta-se na aplicação de entrevista 
semiestruturada junto a 19 especialistas em inovação, atuantes em micro e 
pequenas empresas de Bauru e região. Adicionalmente foi aplicada a Análise de 
Conteúdo para interpretação dos resultados. Em linhas gerais, pode-se concluir 
que as MPEs não estabelecem relação entre cultura de inovação, estratégia e 
comunicação. A comunicação é entendida como ferramenta de administração para 
divulgação de produtos e serviços, e a estratégia não é relacionada à 
comunicação e é utilizada de forma intuitiva. 
Palavras-chave: comunicação; inovação; comunicação estratégica; cultura de 
inovação; micro e pequenas empresas.  

Cultura de inovação e micro e pequenas empresas: desafios para a 
comunicação  

 Trabalho apresentado na mesa trabalho 11 -  Comunicação organizacional, relações públicas e processos 19
midiatizados, no Primeiro Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia.

 Apresentam-se resultados parciais de pesquisa de pós-doutoramento (USP/ECA), sob orientação da Profa. 20
Dra. Margarida Maria Krohling Kunsch.

 Pós-doutoranda em Comunicação pela USP/ECA, professora assistente doutora do curso de Relações 21
Públicas e da pós-graduação em Comunicação na UNESP/FAAC. E.mail: meporem@faac.unesp.br

Livre-docente em Teorias e Processos de Comunicação Institucional pela USP/ECA, professora Titular da 22
USP/ECA, E.mail:  mkkunsch@uol.com.br

!       •      Comunicação Organizacional, Relações Públicas e Processos Midiatizados79

https://mail.google.com/mail/u/0/?view=cm&fs=1&to=mkkunsch@uol.com.br


  
I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios 

Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017 

Segundo Schumpeter (1982), as grandes empresas são mais propensas a inovar 

do que as micro e pequenas empresas (MPEs) .  Neves (2002) aponta que isso 23

se deve a alguns fatores, tais como acesso facilitado às linhas de financiamento, 

economia de escala nas atividades de pesquisa e desenvolvimento, maior poder 

político e maiores chances de desenvolver e implementar o que se tornará o 

design dominante de um determinado setor. Além disso, historicamente e 

culturalmente, as MPEs possuem estruturas mais conservadoras em relação às 

mudanças. Certamente isso está ligado ao fato de que mudanças e melhorias, 

normalmente, implicam em investimentos e riscos. Por isso, essas empresas com 

estruturas organizacionais enxutas e capital de giro mais restrito, costumam 

resistir à ideia de mudar, assim como à necessidade de inovar.  Porém, mudança 

organizacional e inovação não são praticamente inexoráveis ao contexto 

organizacional?  

Jucevicius (2010) argumenta que as mudanças só são possibilitadas quando 

existem valores estáveis ligados à inovação e padrões de cooperação que 

direcionem as atividades dos indivíduos na organização e nas relações externas.  

Para que esses padrões reúnam todos em torno de objetivos comuns e 

potencializem o desempenho inovativo, a comunicação precisa associar-se 

estrategicamente ao compartilhamento da cultura.  

Dessa forma, reconhecemos a centralidade da comunicação nos processos de 

mudanças das MPEs tão necessários à inovação, na medida em que os agentes 

organizacionais envolvidos com essas organizações precisam mudar seu modelo 

mental, romper com paradigmas comportamentais impeditivos à inovação e criar 

uma nova modelagem de gestão que permita uma transformação cultural dessas 

organizações. Afinal, seu modelo de gestão, normalmente mediado por barreiras 

culturais e comportamentais apresenta determinadas características impeditivas à 

inovação. A partir de Leone (1999), podemos identificar tais características, quais 

 Nas nomenclaturas “Micro e pequenas empresas” (MPEs) ou “Pequenos negócios” estão contempladas as 23
seguintes categorias: Microempresa (ME); Empresa de Pequeno Porte (EPP); Microempreendedor individual 
(MEI). Nesta pesquisa, as MPEs são classificadas da seguinte forma:  Indústria: Microempresa - com até 19 
empregados; Pequena empresa - de 20 a 99 empregados; Média empresa - de 100 a 499 empregados; 
Grande empresa - mais de 500 empregados. Comércio e Serviços: Microempresa - com até 9 empregados; 
Pequena empresa - de 10 a 49 empregados; Média empresa - de 50 a 99 empregados; Grande empresa: com 
mais de 100 empregados.  
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sejam: a. organizacionais: pobreza de recursos; gestão centralizadora; situação 

extraorganizacional incontrolável; fraca maturidade organizacional; fraqueza no 

mercado; estrutura simples e leve; ausência de planejamento; fraca 

especialização; estratégia intuitiva; sistema de informações simples.                                

b.  decisionais: tomada de decisão intuitiva; horizonte temporal de curto prazo; 

inexistência de dados quantitativos; alto grau de autonomia decisória por parte do 

dono; racionalidade econômica, política e familiar. c. Individuais: onipotência do 

proprietário/dirigente; identidade entre pessoa física e jurídica; dependência 

perante certos funcionários; influência pessoal do proprietário / dirigente; simbiose 

entre patrimônio social e pessoal; propriedade dos capitais; propensão a riscos 

calculados.  

Sabendo que a inovação deve estar ligada a uma perspectiva de transformação 

cultural que a antecede, algumas características apontadas por Leone (1999) 

precisam ser superadas para garantir a mudança.  Isso porque as MPEs 

necessitam de vetores culturais que mudem significativamente o modo de pensar 

e de agir de seus agentes, bem como o modelo mental que se tem sobre a 

inovação – entendida como meio e não como fim. Ou seja, inovação está ligada ao 

processo cultural de uma organização. Dessa forma, envolve comportamentos e 

atitudes que ressignifiquem a inovação no cotidiano organizacional, e, por isso, 

defendemos uma cultura de inovação.   

Nesse aspecto, ressalta-se o valor da comunicação como estratégia para o 

desenvolvimento de uma cultura inovativa, na medida em que a inovação deverá 

ser incorporada pela cultura organizacional como norma básica cultural na qual os 

comportamentos dos agentes organizacionais e os valores compartilhados 

facilitem esse processo.  

Parte-se do entendimento de que:  
A comunicação sempre desempenhou papel central na inovação. 
Contudo, o aumento da complexidade das relações internas e 
externas das organizações, e dos indivíduos entre si, combinado à 
crescente demanda competitiva por inovação, lança desafios 
inéditos sobre a forma de pensar e atuar na comunicação 
organizacional. (CAJAZEIRA; CARDOSO, 2010, p. 269) 

Diante do exposto, evidenciamos a comunicação como indutora da cultura de 

inovação, uma vez que “[...] ela é o oxigênio que confere vida às organizações. 

!       •      Comunicação Organizacional, Relações Públicas e Processos Midiatizados81



  
I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios 

Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017 

Está presente em todos os setores, em todas as relações, em todos os fluxos de 

informação, espaços de interação e diálogo”(DUARTE; MONTEIRO, 2009, p. 334).  

Não obstante, Duarte e Monteiro (2009) chamam atenção para uma questão 

importante: apesar da relevância da comunicação e de que a mesma possa gerar 

mais valor inovativo para uma organização, vivencia-se ainda um paradoxo ao não 

conseguir transformar essa força motriz em energia vital. Em outras palavras, 

existem barreiras organizacionais e culturais que impedem que a comunicação se 

transforme em competência estratégica de uma organização.   

A consequência desse quadro interfere, dentre outros aspectos, na constituição de 

uma cultura da inovação, na medida em que “[...] da comunicação emergem as 

c u l t u r a s e m u m a o r g a n i z a ç ã o . A c o m u n i c a ç ã o c r i a e r e c r i a 

realidades” (MARCHIORI, 2008, p.192). Dito de outro modo, a comunicação é 

definida pela interação de pessoas nas e entre organizações e é entendida como 

um processo constitutivo da realidade organizacional (CALDAS, 2010).  

Quando relacionadas às micro e pequenas empresas, a comunicação e a 

inovação possuem traços bastante particularizados. Essas empresas, 

normalmente, possuem uma contradição latente à sua própria natureza: apesar de 

serem um dos sustentáculos da economia de um país, possuem condições 

limitadas de crescimento e de desenvolvimento que podem dificultar a sua 

perenidade e a implementação de boas práticas de inovação. Além disso, estão 

inseridas em um ambiente complexo e mutável, em que a penetrabilidade das 

tecnologias da informação e da comunicação (TICs) é fenômeno determinante de 

um ambiente digital que redefine o espaço e o tempo das trocas comunicacionais 

e informacionais. É nesse contexto da era digital que as MPEs contemporâneas 

operam, e o cenário dessas organizações se particulariza nos desafios que elas 

enfrentam – seus ajustes, obstáculos, adaptações e superações.  

Portanto, evidenciamos a necessidade de obtenção de competências 

comunicacionais estratégicas que possam proporcionar o desenvolvimento 

inovativo nas MPEs como forma delas responderem adequadamente às 

demandas geradas pela era digital.  

Comunicação estratégica: alguns apontamentos 
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A comunicação sob a perspectiva estratégica possui bases conceituais ainda em 

construção. Trata-se de um campo cujas dúvidas e definições de seu objeto de 

estudo e de seu enfoque refletem ao mesmo tempo a complexidade do fenômeno 

comunicacional e o delineamento de um panorama interessante de pesquisa, 

sobretudo quando relacionado ao âmbito das organizações. 

Persiste, por exemplo, a dificuldade em se formar um conceito aglutinador que 

possa dar conta da complexidade dos fenômenos organizacionais ligados à 

comunicação estratégica. Sobretudo, porque o mesmo não significa a simples 

somatória de dois conceitos isolados – comunicação e estratégia - que ao se 

unirem simplesmente tornam-se autoexplicáveis.  Ao contrário disso, a 

comunicação estratégica deve ser encarada como um projeto transformador que 

se constrói em conjunto de forma cooperativa e participativa (MASSONI, 2013). 

É a partir dessa perspectiva que nos propomos a compreender a comunicação 

estratégica reconhecendo-a como competência inexoralmente ligada à cultura de 

inovação em organizações.  

Não obstante, se percebe o uso cotidiano, indiscriminado e pouco consciente de 

seu complexo significado, relacionando-o a outras rotinas organizacionais, cujos 

impactos estão ligados à venda – a exemplo do marketing – e na prática 

instrumental, pouco reflexiva, exclusivamente relacionada aos efeitos que pode 

causar nos resultados financeiros de uma organização. Isso coloca a comunicação 

em uma posição muito mais de atividade acessória a essas rotinas e de apoio aos 

negócios, do que de um encontro entre atores sociais que mantêm negociação de 

significados na construção do desenho estratégico. 

A pouca reflexão e consciência sobre o protagonismo da comunicação estratégica 

no âmbito organizacional pode estar relacionada à tradição da administração 

moderna, cartesiana e instrumental, ainda presente e comum ao universo 

empresarial, que reduz tanto a comunicação quanto a estratégia a ferramentais 

operacionais que têm objetivo de maximizar os lucros, o que tende a desassociar 

a sua unicidade conceitual. Essa tradição, sob o paradigma burocrático, foi 

inspirada nos princípios militares da “máquina de guerra prussiana” (CUNHA, 

2011), baseados na ordem e na racionalização, cujos objetivos se fortaleciam nos 

parâmetros instituídos pela prática organizacional disciplinar, controlada e pautada 

na subordinação.  A racionalidade técnica, o foco no aspecto funcional das 
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atividades, a precisão mecânica desejada nas operações diárias, a hierarquização, 

e o ordenamento das relações de trabalho são alguns dos aspectos característicos 

dos modelos de gestão difundidos desde o século XIX, reforçados e aperfeiçoados 

no século XX e, ainda muito presentes no século XXI.  

Não por acaso, a primeira teoria sobre estratégia tem seus aportes fundamentados 

na prática militar e na economia acadêmica, e segundo Whittington (2002, p. 15- 

16) “desde então, as idéias [sic] econômicas sobre otimização racional e as 

expectativas militaristas sobre comando hierárquico continuaram a ressoar no 

pensamento clássico sobre formulação e implementação estratégica”.  

Dessa mesma forma ocorreu com os estudos sobre comunicação no contexto 

organizacional. Até os anos de 1980 os aportes conceituais sobre comunicação 

organizacional desdobraram-se principalmente em duas abordagens de orientação 

modernista: “(1) as habilidades que tornam os indivíduos mais eficientes na 

comunicação, em seu trabalho, e (2) os fatores que caracterizam a eficiência da 

comunicação no sistema inteiro (REDDING; TOMPKINS, 1988 apud PUTMANN; 

PHILLIPS; CHAPMAN, 2012, p. 79).  

Por isso, os estudos sobre a comunicação no âmbito das organizações visavam à 

maximização do lucro e, para isso, utilizavam-se instrumentos administrativos e 

gerenciais que pudessem potencializar a produtividade – normalmente a 

propaganda e a promoção de vendas.  Logo, “[...] na tradição modernista, as 

organizações eram entidades racionais e instrumentais; assim, a comunicação 

incorporava um viés utilitarista ou instrumental” (PUTMANN; PHILLIPS; 

CHAPMAN, 2012, p. 79), pois as ações de comunicação deveriam gerar 

resultados tangíveis para essas organizações. Daí o uso quase que exclusivo da 

persuasão e da propaganda como formatos mais apropriados para “vender” 

produtos e serviços.  

A visão reducionista sobre o potencial da comunicação, o forte apelo funcional e 

transmissivo, o estudo da mensagem e, posteriormente, de seus efeitos sobre as 

pessoas, constituíram-se como a principal base dos estudos da comunicação até a 

década de 1980.  Podemos dizer então que, do ponto de vista moderno, a 

comunicação e a estratégia se consolidaram como conceitos dissociativos, em 

uma relação em que a comunicação servia tecnicamente à estratégia.  
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Tradicionalmente, pode-se dizer que, sob uma perspectiva 
modernista, a relação comunicação-estratégia tem sido vista, 
sobretudo, como uma relação de subordinação daquela a esta: a 
comunicação é percebida como algo que vem à cena apenas após 
a tomada de decisões estratégicas e a sistematização dessas 
decisões em um plano de ação. Seu papel no processo estratégico 
é visto como de natureza técnica e sua função é essencialmente 
instrumental midiática: produzir informação, sensibilizar 
(emocionalmente), estimular e provocar mobilização, garantindo 
com isso o conhecimento e adesão daqueles potencialmente 
envolvidos na implementação de estratégias. (REIS; MARCHIORI; 
CASALI,  2010, p. 174).  

A partir da década de 1980, talvez por conta da apropriação das tecnologias da 

informação e da comunicação (TICs), que trouxeram consigo a mudança social e 

cultural, fizeram emergir vulnerabilidades e ambiguidades, estabeleceram novas 

formas de relacionamentos e novos perfis de interagentes junto com as 

plataformas digitais, essa relação comunicação-estratégia de natureza 

exclusivamente racional e técnica, se abriu para novas perspectivas que passaram 

a levar em conta a trama de significados que configuram a organização 

contemporânea. Os estudos passam então a considerar, por exemplo, o impacto 

corporativo presente no contexto contemporâneo das organizações, na medida em 

que essas são o resultado da sua participação social e se definem pela interação 

cotidiana com seus diferentes públicos (MANUCCI, 2008). Dessa interação 

emergem os mais diversos significados sociais, configurando novos ambientes de 

atuação e intervenção organizacional “[...] desafiando la funcionalidade de las 

herramientas de gestión con que las organizaciones abordan su actividad 

cotidiana” (MANUCCI, 2008, p. 7).  

Somado a isso, os desafios lançados às organizações à luz desse contexto estão 

redefinindo sua atuação e sua conduta. Os cenários movediços e fluídos atuais 

impõem competências comunicacionais estratégicas que sejam capazes de 

superar a visão unívoca de realidade organizacional.  

Por isso a pesquisa em questão parte do pressuposto de que a formação 

repertorial e comportamental gerada pela comunicação estratégica no cotidiano 

das organizações poderá refletir no processo de inovação. 

Caracterização e aplicação da pesquisa 
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O estudo tem como objetivo compreender a comunicação estratégica como 

indutora da cultura da inovação junto às micro e pequenas empresas (MPEs) sob 

a ótica de especialistas ligados ao campo profissional da inovação. Para tanto, 

desenvolveu-se pesquisa teórica e aplicada. A pesquisa teórica se baseou no 

levantamento bibliográfico, com destaque para as obras de Jucevicius (2010); 

Leone (1999); Cajazeira e Cardoso (2010); Duarte e Monteiro (2009); Massoni 

(2013); Manucci (2008). A pesquisa aplicada, com fins exploratórios, pautou-se na 

aplicação de entrevista semiestruturada junto a 19 especialistas  em inovação e 24

atuantes em micro e pequenas empresas, participantes do Programa Agentes 

Locais de Inovação (SEBRAE/CNPq) . A amostra se constitui enquanto não 25

probabilística e por conveniência.  

Optou-se pelo emprego da técnica de entrevistas. Adicionalmente, a interpretação 

dos resultados foi feita por meio da Análise de Conteúdo; por isso, convém 

ponderar que “[...] o analista, tendo à sua disposição resultados significativos e 

fiéis, pode então, propor inferências e adiantar interpretações a propósito dos 

objetos previstos –, ou que digam respeito a outras descobertas 

inesperadas” (BARDIN, 2009, p. 127). 

Após a coleta de dados realizada no mês de agosto de 2017, passou-se para 

transcrição das entrevistas – fase de exploração do material coletado – e, por meio 

de uma leitura preliminar, foram definidas 3 categorias de análise: A. Modelo de 

Gestão; B. Inovação/Cultura de Inovação; C. Comunicação Estratégica. Para 

realizar a interpretação de cada categoria, buscou-se o agrupamento dos pontos 

em comum, visando muito mais o caráter exploratório e descritivo da pesquisa. 

Devemos lembrar que os resultados e discussões se baseiam no entendimento da 

amostra estudada, ou seja, partem do ponto de vista dos Agentes Locais de 

Inovação (ALI) sobre as MPEs atendidas por eles.  

Resultados e discussões 

Os resultados serão apresentados por meio do agrupamento das expressões 

comuns aos 19 respondentes, alocadas nas categorias de análise. Restringiu-se a 

 Para manter o anonimato, os respondentes serão assim caracterizados na pesquisa: R1, R2, R3, etc. 24

 Para saber sobre o Programa ALI acesse: http://cnpq.br/apresentacao-ali/25
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apresentar apenas alguns excertos das falas dos participantes, por conta do limite 

de páginas do artigo. No entanto, as discussões serão feitas relacionando as 

reflexões obtidas no levantamento bibliográfico e os resultados da pesquisa 

aplicada. 

A. Modelo de gestão 

De acordo com as respostas, é possível caracterizar o modelo de gestão das 

MPEs por meio do agrupamento das expressões comuns destacadas pelos 

respondentes (quadro 1), quais sejam: 

Quadro 1: itens comuns atribuídos pelos respondentes ao modelo de gestão das MPEs atendidas 
pelos ALIs. 

Fonte: elaborado pelas autoras. 

O modelo de gestão caracteriza a forma como uma empresa conduz suas 

atividades e formata sua estrutura. Também constitui a cultura organizacional e, de 

certa forma, define a maneira de pensar e agir dos agentes organizacionais. 

Segundo Crozatti (1998, s/p) “[...] o modelo de gestão é produto do subsistema 

institucional, que representa as principais determinações, vontades e expectativas 

do proprietário ou principal gestor, de como as coisas devem acontecer na 

empresa”. Logo, comunicação estratégica e inovação estão diretamente 

relacionadas ao modelo de gestão de uma organização e centradas no 

! Maioria de estrutura familiar – fortes laços 
familiares nas relações de trabalho; 

! Alta informalidade de processos; 
! Centralização de poder no dono da 

empresa; 
! Decisões concentradas do dono da 

empresa;  
! Visão conservadora do negócio; 
! Missão da empresa focada quase que 

exclusivamente no lucro;  
! Estrutura enxuta e sem departamentos e 

funções definidos; 
! Pouca clareza sobre o papel social da 

empresa; 
! Traços de autoritarismo e paternalismo; 
! Não há separação entre finanças pessoais 

e da empresa

! Pouca autonomia delegada;  
! Baixa autoestima em relação às medias e 

grandes empresas; 
! Busca pelo controle e o consenso;  
! R e s p o n s a b i l i z a ç ã o n o 

“outro” (empregados); 
! Falta de planejamento a médio e a longo 

prazo; 
! Rotinas não são planejadas – estilo “sair 

fazendo”; 
! Acumulo de funções no dono da empresa; 
! Resistência à mudança; 
! Falta de motivação e apatia; 
! Inércia organizacional; 
! Foco na sobrevivência da empresa e não no 

seu crescimento. 
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entendimento que o gestor principal da empresa tem sobre elas. Podemos 

perceber que os itens elencados como principais características das MPEs, sob o 

ponto de vista dos respondentes (quadro 1), criam barreiras tanto à comunicação 

estratégica quanto à inovação. Podemos destacar também que o modelo mental 

do dono da empresa, que faz parte do modelo de gestão, é um dos fatores mais 

impeditivos nesse aspecto, pois, quando indagados, os respondentes procuraram 

definir seu lugar de fala fazendo referências ao dono da empresa. Por exemplo, o 

respondente R2, quando questionado sobre os obstáculos à inovação, disse:  

R2: “A maior parte dos empresários faz toda a parte da gestão: financeira, de marketing, de 
pessoas, de processos. Então é o tempo todo voltado para esse dia a dia engessado. Então, eles 
perdem muito tempo em processos muito bagunçados que poderiam ser otimizados e não 
conseguem ver além daquilo. Não conseguem pensar além daquilo, então o tempo que eles 
gastam tentando fazer esses processos, eles perdem na hora de fazer inovação. De pensar 
diferente, de tentar diferente, porque quando você começa uma ação de inovação ela requer 
tempo, planejamento para execução, para análise de dados, então isso é uma barreira também 
grande”.  

Ainda sobre o modelo mental do empresário, quando relacionado à inovação e à 

comunicação, o respondente R1 complementou:  
R1: “Acho que tem o sentimento de ‘eu sou pequeno e inovar não é para mim, o que eu faço não é 
inovação’. Eles fazem milhões de coisas que são inovações, mas eles não têm a concepção de 
que o que eles fazem é inovação. São inovações. Então, ficava esse distanciamento. Ou inovar é 
caro, ou a minha empresa não tem condições. Eles não conseguiam pensar que eles poderiam ter 
inovações sem custo nenhum e que poderia trazer resultado também. Para eles, a inovação estava 
relacionada a investimento e à questão de: eu sou pequeno, e isso é para empresa maior”. 

Diante do exposto, evidenciamos que a figura do dono da MPE é muito 

representativa nas relações que se estabelecem – tanto internas quanto externas 

à empresa. Se o mesmo se mantém resistente às mudanças, e tem no 

conservadorismo um forte traço de atuação, sua motivação para inovar pode estar 

comprometida. Da mesma forma, como é possível pensar em comunicação 

voltada para a fluidez, para a cooperação e para a colaboração – essencial para a 

inovação – se o mesmo se coloca de forma autoritária e, ao mesmo tempo, 

paternalista junto aos seus empregados? 

B. Inovação / cultura de inovação 

Para os respondentes, as MPEs atendidas por eles relacionam inovação quase 

que exclusivamente à tecnologia.  Essa é uma relação muito presente no 

imaginário das empresas de forma geral. É difundido pela mídia e pelos governos 

a importância da inovação tecnológica, reforçando que a aquisição de tecnologia é 
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o principal fator à inovação. Embora se tenha consenso sobre a importância da 

inovação tecnológica para as MPEs, cabe ressaltar que, de acordo com os 

respondentes, elas acabam relacionando esse fator ao alto custo. Um excerto 

extraído da fala de um dos respondentes atesta tal afirmação: 

R3: Inovação [...], a partir daquilo que os empresários pensam: tecnologia, grandes investimentos, 
não seria simplesmente uma mudança nunca antes realizada [...].  

A inovação, normalmente, não é encarada como um processo. O entendimento 

sobre ela está vinculado à capacidade de vender produtos e serviços e de elevar o 

faturamento da empresa. Ou seja, ela está ligada invariavelmente às 

possibilidades de aumento dos resultados financeiros.  

Nesta mesma linha, a cultura de inovação é constituída por um conjunto de 

valores e esse, de acordo com o resultado da pesquisa, está relacionado à 

tecnologia, ao alto custo, ao aumento de resultados financeiros, ou seja, às 

atividades que têm a inovação como um fim e não como meio. Como então 

romper com esse modelo mental de valores, atitudes e práticas que tornam quase 

impossível criar uma cultura de inovação nas MPEs? 

Embora não tenhamos respostas prontas para tal questão, podemos afirmar que a 

inovação está ligada a uma perspectiva de transformação cultural, portanto a 

comunicação estratégica é essencial para a modificação do modelo mental – ele é 

antes de tudo um modelo cultural que é incorporado por meio da comunicação. 

Queremos dizer, as mudanças só são possibilitadas quando existe o 

compartilhamento de valores estáveis ligados à inovação e de padrões de 

cooperação que direcionem as atividades dos indivíduos na organização e nas 

relações externas, como defende Jucevicius (2010). Esses valores culturais que 

são vetores para a criação de uma cultura de inovação são instituídos por meio da 

comunicação estrategicamente pensada para facilitar esse processo, por meio do 

compartilhamento de conhecimentos, ideias, aprendizados e experiências. Assim, 

a comunicação estratégica direcionada e deliberada para a criação de um 

ambiente facilitador de opiniões, de expressão de dúvidas, de contradições, e de 

questionamentos –  requisito para criação da cultura de inovação – é essencial 

para a constituição de uma cultura inovativa.  
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C. Comunicação Estratégica 

Destacamos que, segundo os respondentes, as MPEs entendem a comunicação 

de forma exclusivamente instrumental, cuja função é majoritariamente voltada aos 

resultados financeiros da empresa. Para os respondentes, os micro e pequenos 

empresários não conseguem vislumbrar a ligação da comunicação com a 

estratégia para gerar uma cultura de inovação. A comunicação está relacionada 

aos canais e meios pelos quais eles podem divulgar seus produtos e serviços. 

Internamente, a falta de diálogo gera falta de cooperação e colaboração. Não há 

espaços dialógicos para o compartilhamento de conhecimentos, ideias, opiniões e 

experiências. Os gestores buscam muito por uma harmonia, pois são avessos à 

contradição, ao acaso, aos questionamentos. Primam pelo consenso a qualquer 

custo. A proximidade, própria das MPEs, não facilita a comunicação, e em alguns 

casos atrapalha, pois não há separação da vida pessoal com a profissional. A 

estratégia é feita de forma intuitiva e amadora. Da mesma forma, a comunicação é 

vista como algo natural e, de tão natural, ela não necessita de gerenciamento e 

planejamento – ela simplesmente acontece. Alguns excetos podem exemplificar tal 

inferência:  
R4: “[...] estratégia é fazer uma promoção de vendas, estratégia é fazer um coquetel e chamar 
mais clientes, estratégia é mandar sacola para o cliente. Isso para ele é a estratégia, são ações 
muito pontuais com resultados em curto prazo, não é nada pensando assim: ‘nossa daqui 5 anos 
eu quero estar em tal lugar’.  
Assim, a ideia do micro e pequeno empresário é falar do produto, porque meu produto é o melhor, 
porque eu tenho o melhor atendimento, e porque eu faço a coisa melhor do mundo. Não tem muito 
a visão do próprio cliente: ‘Que benefício eu vou estou oferecendo’, ‘o que o cliente tem a ganhar 
com o meu produto”. 

Finalmente, podemos inferir que a comunicação estratégica é inexistente e, de 

acordo com os respondentes, as MPEs não têm consciência da sua importância e 

de sua essencialidade no processo de criação de uma cultura de inovação. 

Podemos relacionar tais perspectivas evidenciadas na pesquisa ao modelo 

tradicional e modernista tanto de estratégia quanto de comunicação, alicerçados 

no funcionalismo e no instrumentalismo.  

Considerações finais 

A pesquisa consistiu em compreender se a comunicação estratégica pode ser 

considerada indutora da cultura da inovação junto às micro e pequenas empresas 

(MPEs) sob a ótica de especialistas ligados ao campo profissional da inovação.  
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De acordo com o levantamento da literatura, fica evidente a relação inexorável 

entre a comunicação estratégica e a cultura de inovação. Da mesma forma, 

evidenciamos também que as MPEs referenciadas pelos respondentes não 

conseguem transformar a comunicação em energia vital para a empresa e, 

tampouco, para a cultura de inovação. As barreiras organizacionais e culturais, 

ligadas ao modelo de gestão e ao modelo mental dos donos, impedem que a 

comunicação se torne uma competência estratégica para a inovação.   

Não obstante, a pesquisa trouxe também alguns apontamentos importantes: como 

esses especialistas atenderam as MPEs pelo programa ALI durante mais de 2 

anos, a maioria deles relatou que no início do atendimento existiam inúmeras 

barreiras à inovação expressadas nas falas dos donos dessas empresas. Com o 

tempo, muito diálogo, conversas, compartilhamento de opiniões, conhecimentos e 

experiências, muitos deles foram ressignificando a ideia de inovação como algo 

inacessível e, atualmente, já conseguem, mesmo que timidamente, reconhecer a 

sua importância e implementam algumas ações inovativas. Esse relato feito pela 

maioria dos especialistas participantes da pesquisa sinaliza e fortalece que a 

comunicação é essencialmente transformadora. A estratégia de comunicação 

utilizada pelos especialistas – entendida aqui como o diálogo, as conversas, os 

compartilhamentos – e desenvolvida ao longo desses dois anos foi, sem dúvida, 

uma competência essencial para a mudança de conduta e atitude, para a 

ressignificação da inovação para grande parte das MPEs referenciadas nesse 

estudo. 
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do Facebook de Movimentos Sociais da Juventude.  26
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Resumo: Existe alguma relação significativa entre praticar comunicação para paz 
e conseguir visibilidade? Para responder este questionamento, apresenta-se uma 
pesquisa que, em um primeiro momento, levantou postagens com alto 
engajamento nas páginas de dois movimentos sociais contemporâneos da 
juventude, o Levante Popular da Juventude e o Movimento Brasil Livre, no 
Facebook. Na sequência, busca-se identificar se o conteúdo selecionado 
apresenta aspectos da comunicação para paz. Com base na classificação da 
postagem, verifica a relação entre a presença de aspectos da comunicação para 
paz e o engajamento nessas páginas do Facebook. Os resultados mostram que a 
visibilidade da página, consequência do engajamento nas publicações, depende 
não só do conteúdo das publicações, mas das expectativas dos usuários das 
páginas. Os comentários que questionam a informação publicada ou a posição 
tomada pelo movimento mobilizam outros usuários do Facebook a responderem, 
defendendo ou criticando a mensagem, criando um espaço de argumentação. 
Independentemente da disposição ao diálogo de quem comenta, quanto mais 
comentários uma publicação recebe, mais ela é exibida para outros perfis de 
usuários da rede social. Nesse sentido, o diálogo, característica da comunicação 
para a paz, possui uma relação direta com a visibilidade no Facebook. 

Palavras-chave: Comunicação para paz; movimentos sociais; juventude. 

1 Introdução 

Nesse artigo, pretendemos lançar um olhar inicial para as práticas 

comunicativas de dois movimentos sociais da juventude que ganharam força a 

partir das manifestações de 2013 e que possuem posicionamentos políticos 

antagônicos: o Levante Popular da Juventude e o Movimento Brasil Livre. A 

escolha por buscar dois movimentos com propostas distintas parte de nossa 

percepção de que posição política e ideológica não determina a estética no fazer 

comunicacional. Além disso, assim é possível analisar qual a finalidade da 

comunicação para movimentos que se opõem ou se alinham ao status quo. 

  Trabalho apresentado na mesa 11: Comunicação organizacional, relações públicas e processos 26
midiatizados, no Primeiro Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia.

 Mestre em Comunicação pela Universidade Estadual de Londrina. E-mail: alanavolpato@gmail.com 27
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Por meio de uma pesquisa sobre publicações de alto engajamento  28

nas páginas do Facebook dos dois movimentos, questionamos: como têm 

conquistado visibilidade? Dessa forma, o objetivo da pesquisa é analisar 

publicações com alto engajamento nas páginas do Facebook do Levante Popular 

da Juventude e do Movimento Brasil Livre pela perspectiva da comunicação para 

paz. 

Os objetivos específicos são: a) Descrever critérios para identificar a 

comunicação para paz; b) Levantar postagens com alto engajamento nas páginas 

do Facebook do Levante Popular da Juventude e do Movimento Brasil Livre; c) 

Identificar se essas postagens apresentam aspectos da comunicação para paz; d) 

Verificar se existe uma relação positiva entre engajamento do público e postagens 

que sigam os parâmetros da comunicação para paz. Dessa forma, é possível 

verificar a relação entre a presença da comunicação para paz e o engajamento 

nas publicações, dando indícios das estratégias de visibilidade pensadas pelos 

dois movimentos. 

2 Violência e Cultura de Paz 

A perpetuação da violência é explicada por Galtung (1989) por meio de 

uma classificação em três tipos: violência direta, indireta e cultural. Para o autor, 

esses três tipos formam um triângulo vicioso, em que a violência em cada um dos 

extremos contribui para a reprodução na violência nos outros extremos. Debate, 

portanto, a “influência de uma cultura profunda” sobre a violência praticada em 

outros níveis. 

O autor define, primeiramente, dois tipos de violência. A direta, em que 

é possível perceber com clareza quem é o ator e quem é a vítima da violência, em 

situações concretas e observáveis. E a indireta, que se manifesta na estrutura 

social, política e econômica, na qual é possível perceber a violência (como a 

 Neste artigo a palavra engajamento se refere ao envolvimento dos seguidores de uma página (perfil para 28

organizações, que permite acompanhar a performance das postagens e o perfil do público) no Facebook com 
as publicações feitas, por meio de reações (como as curtidas), comentários e compartilhamentos. O 
engajamento é o principal critério para que uma publicação seja exibida no feed de notícias de mais usuários 
da rede social, impactando de forma direta na visibilidade das publicações e, consequentemente, na 
visibilidade da página da organização no Facebook.
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distribuição desigual da riqueza) e as vítimas, mas é difícil identificar quem a 

causou.  

Vinte anos depois, Galtung (1989) amplia essa discussão descrevendo 

o conceito de violência cultural, que trata de diversos aspectos de uma 

determinada cultura que podem ser utilizados para legitimar os outros tipos de 

violência. É por meio dos discursos que circulam na cultura que se criam as 

justificativas para explicar a violência estrutural e, até mesmo, validar a violência 

direta que pode ser utilizada para manter a estrutura social. 

Portanto, Galtung (1989) afirma que a violência direta é um 

acontecimento, a estrutural é um processo e a cultura é uma constante, sendo 

essa última a que demanda mais tempo para mudar. Diversos aspectos da cultura 

podem contribuir para a legitimação de violências, como a religião, a ciência, a 

língua e a comunicação. 

Galtung (1989) defende que a violência pode começar em qualquer 

uma das extremidades do triangulo (formado por direta, estrutural e cultural) e 

passar para as outras. Nesse sentido, recorre ao pensamento de Gandhi para 

explicar sobre a unidade dos meios e dos fins, afirmando que meios violentos 

levarão a fins violentos.  

Por essa razão, é preciso agir nas três formas de violência para 

construir uma cultura de paz. Se consideramos a comunicação como um aspecto 

relevante da cultura, percebemos como pode contribuir para uma cultura de 

violência que, de acordo com Johansen (2007), se torna um ciclo vicioso. Utilizar a 

violência, seja ela direta, estrutural ou cultural, como meio para determinados fins, 

faz com que os resultados sejam, também, violentos.  

3 Comunicação Para a Paz 

A comunicação, como um aspecto da cultura, pode ser planejada e 

executada considerando o desenvolvimento de uma cultura de paz. Carvalho et al 

(2012) explicam que a mídia tradicional, como a televisão, costuma promover a 

cultura de violência, seja pela busca de audiência com programas 

sensacionalistas, seja com os critérios de noticiabilidade que favorecem eventos 

belicosos. Além disso, a preocupação em acelerar o consumo por meio de 
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padrões inalcançáveis para a maioria dos espectadores configura uma violência 

estrutural (CARVALHO et al, 2012). 

Salinas (2014) argumenta que uma percepção negativa da realidade 

favorece o fatalismo, a ideia de que a ação individual ou coletiva, a mobilização, 

não terão efeitos de transformação. Portanto, comunicar a violência é uma forma 

de manter a estrutura social vigente. 

Se o objetivo, por outro lado, for contribuir para a mudança das 

estruturas postas, a comunicação precisa ser repensada de forma a possibilitar o 

diálogo, a participação e, a partir daí, os envolvidos no processo possam refletir e 

tomar uma decisão consciente, baseada em uma versão equilibrada dos fatos 

(SALINAS, 2014). 

Sobre o cenário atual e a necessidade de construir uma comunicação 

para a paz que seja educativa e sensibilizadora, Nós Aldas (2010) comenta que 

As características da sociedade atual – marcada por um ritmo 
vertiginoso de trabalho e um bombardeio constante de mensagens 
sobre acidentes, agressões, tragédias, ameaças de guerra ou 
terrorismo – levam o ser humano a buscar, em seus momentos de 
ócio, estímulos distanciados da densidade de explicações, da 
denúncia ou da culpabilidade. Esta realidade demanda novas 
formas de comunicar a necessidade de a sociedade civil abordar 
determinados problemas, de denunciar as injustiças, ou até de 
divulgar os aspectos positivos da diversidade e da solidariedade. O 
mundo contemporâneo precisa de fórmulas discursivas originais e 
eficazes para evitar as consequências da desumanização no 
imaginário cultural [...]; para conseguir que a sociedade se envolva 
nas alternativas, que resista a se deixar levar pela apatia, pela 
indiferença e que, definitivamente, não acabe perdendo sua 
consciência de cidadania. (NOS ALDAS, 2010, p. 124). 

A autora conta que o caráter educativo da comunicação para a paz vem 

da necessidade de explicar a complexidade dos conflitos e discutir as alternativas 

de resolução. Recuperando o triângulo de Galtung, argumenta que as mudanças 

na comunicação podem provocar o corpo social a uma mudança para a cultura de 

paz. 

Galtung propõe uma definição de critérios aplicados ao Jornalismo para 

a paz e ao Jornalismo de guerra, como se pode observar na Tabela 1. 

Tabela 1 – Comparação entre jornalismo para a paz e Jornalismo de guerra 
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$  

$  
Fonte: SALGANI; CABRAL, 2016. 

O mesmo é defendido por Salinas (2014), que coloca a “discussão 

sobre problemas estruturais” como um dos aspectos da comunicação para a paz, 
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promovendo um debate sobre os problemas enfrentados com dados que ajudem a 

refletir sobre a situação. 

Outros três fatores são fundamentais para caracterizar a comunicação 

para paz na visão de Salinas (2014): o debate sobre alternativas pacíficas para 

resolver o conflito, demonstrando que sempre existem opções; o reconhecimento 

da diversidade de opiniões, pressuposto básico para o diálogo; e o fomento a uma 

cidadania ativa e indignada, para que os sujeitos envolvidos em um processo de 

comunicação não se conformem com as condições atuais, e para que acreditem 

que a mobilização pode transformar essa realidade. 

Com base nessa comparação, buscamos identificar critérios que 

possam ser utilizados na análise da comunicação de movimentos sociais 

apresentada neste artigo. Consideramos, com base nas ideias dos autores 

apresentados, os seguintes critérios como caracterização da comunicação para a 

paz: não bipolarização (“nós” x “eles”); foco na cooperação e não na competição; a 

humanização de todos os sujeitos, independentemente de sua posição política, 

ideológica, entre outras; a transparência, recusando boatos e assumindo erros; 

favorece iniciativas voltadas para a paz, e não para a violência; discussão sobre 

alternativas para a resolução dos problemas; discussão sobre as diversas causas 

de um problema; reconhecimento e valorização de diferentes perspectivas; 

compreensão aberta de tempo e espaço. 

3.1 Movimentos Sociais e Comunicação Para a Paz 

Compreende-se aqui, de acordo com Gohn (2011) que movimentos 

sociais são “ações sociais coletivas” que permitem a organização de diversos 

grupos para reivindicar suas necessidades, denunciar uma dada realidade por 

meio de pressão direta e indireta. 

Além de manifestações, protestos, boicotes, cada vez mais os 

movimentos sociais utilizam diversas ferramentas da Internet para comunicar suas 

demandas. Gohn (2011, p. 335-336) comenta que “na atualidade, os principais 

movimentos sociais atuam por meio de redes sociais, locais, regionais, nacionais e 

internacionais ou transnacionais, e utilizam-se muito dos novos meios de 

comunicação e informação, como a internet”. 
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Sobre a relação entre movimentos sociais e cultura midiática, Nos 

Aldás, Segui-Gomes e Machota (2008) comentam a necessidade de “publicizar”, 

tornar público o debate do movimento, acessível para mais sujeitos ainda não 

implicados. Em decorrência do pouco espaço dado na mídia tradicional para 

lógicas e temas diferentes dos que interessam ao “agenda setting dos interesses 

de grandes potências políticas e econômicas”, é preciso pensar estratégias para 

conseguir visibilidade. 

Nesse sentido, Henriques (2006) explica que a relação entre 

publicidade e visibilidade se transforma com o advento da imprensa, já que não 

era mais necessário estar presente em um evento ou acontecimento para que ele 

se tornasse público. A partir de então, é preciso pensar estrategicamente em como 

se inserir nos espaços que permitem maior visibilidade, já que “a disputa pela 

visibilidade está, assim, intrinsecamente liada a uma disputa pelo interesse 

público” (2006, p. 3). 

Comentando sobre os movimentos sociais pela paz, Nos Aldas et al 

comentam que é preciso conseguir espaço e 

 chamar a atenção da esfera pública de formas alternativas, algo 
que coincide com o objetivo de comunicação dos movimentos pela 
paz, que em seu caso necessitam planejar suas atuações de forma 
que sejam coerentes com as atuações sociais que propõem. (NOS 
ALDAS et al, 2008, p. 10, tradução nossa). 

Para os autores (NOS ALDAS et al, 2008), a Internet é um ambiente 

mais favorável à comunicação horizontal, bidirecional, interativa.  

4 Procedimentos Metodológicos 

Para verificar a relação entre comunicação para a paz e visibilidade nas 

páginas de dois movimentos sociais no Facebook, faremos uma análise de 

conteúdo com as publicações feitas entre o período de 17 de julho de 2017 a 25 

de julho de 2017, período em que as postagens foram coletadas. Apesar de ser 

um curto período de análise, as duas páginas têm uma alta frequência de 

publicação. Em média, no período analisado, o LPJ  apresentou uma média diária 29

 Levante Popular da Juventude29
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de 9 postagens, enquanto o MBL apresentou uma média de 28 postagens 30

diárias.  

O quadro a seguir apresentado alguns dados sobre a amostra, como o 

parâmetro utilizado para identificar publicações com alto engajamento 

Tabela 2 – Dados da amostra 

Fonte: a autora 

Foram encontradas 21 (LPJ) e 27 (MBL) postagens com alto 

engajamento, identificado por meio do número de curtidas, comentários ou 

compartilhamentos acima da média da página, categorizadas de acordo com os 

critérios descritos ao final da segunda seção deste artigo para comunicação para 

paz. Uma análise qualitativa de conteúdo foi feita para a categorização e, 

posteriormente, uma análise quantitativa verificou a relação entre alto 

engajamento e comunicação para a paz. 

5 Análise das Publicações: comunicação para a paz, visibilidade e 
engajamento 

5.1 Levante Popular da Juventude 

O dia da mulher negra caribenha e latino-americana foi abordado em 

diversas postagens (8) que comentavam a realidade da mulher negra no Brasil, 

contavam histórias de mulheres negras consagradas em diversas áreas, e 

também de militantes do movimento. Outros temas forma dia do trabalhador rural, 

LPJ MBL

Total de postagens analisadas 79 101

Média de postagens diárias 9 28

Período das postagens 17/jul – 25/jul 20/jul – 25/jul

Média de reações 288 4.200

Média de compartilhamentos 102 4.500

Média de comentários 20 321

Curtidas na página 343.223 2.327.724

 Movimento Brasil Livre30
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da integração latino-americana e a data em que se marcam 24 anos do Massacre 

da Candelária. 

Campanhas virtuais como “O agro é corrupto” e “libertem Rafael Braga” 

apareceram em 7 publicações. A campanha “SP não está à venda” foi muito 

comentada já que, na semana anterior, o movimento promoveu um escracho em 

frente à casa do Prefeito de São Paulo, João Dória (PSDB), resultando na prisão 

de um dos militantes e em uma multa de cinco mil reais.  

Muitas publicações divulgavam ações de movimentos parceiros, como o 

Movimento dos Sem Terra (MST) e o Movimento dos Atingidos por Barragens 

(MAB), além de denunciar a violência policial e declarar solidariedade às famílias 

que enfrentam conflitos. As postagens eram acompanhadas de reportagens que 

explicavam a questão da luta pela terra. 

O racismo foi abordado em dez postagens, que comentavam sobre as 

violências culturais e estruturais impostas à população negra (desigualdade racial 

frente à justiça brasileira (como na campanha de Rafael Braga), e falavam sobre a 

importância das ações afirmativas, como as cotas, em um vídeo protagonizado por 

estudantes negros de universidades brasileiras que utilizaram esse sistema de 

ingresso. 

A página realiza diversos compartilhamentos de notícias dos jornais O 

Globo, Folha de S. Paulo, Estadão e Brasil de Fato, tratando sobre declarações de 

políticos, sobretudo o João Dória, informações sobre as reformas propostas pelo 

governo Temer, análises do cenário político, explicações sobre porque consideram 

o governo Temer golpista e a importância de se mobilizar.  

Das 79 publicações analisadas, 13 faziam críticas ao João Dória, 

sobretudo com relação aos moradores de rua da cidade e o projeto privatista da 

cidade de São Paulo. Temer aparece nas publicações sobre as mobilizações e 

sobre o aumento do preço do combustível. No dia do amigo, a página postou uma 

foto do juiz Sérgio Moro conversando com o senador Aécio Neves (PSDB) 

Com relação ao escracho, o LPJ fala sobre a arbitrariedade do prefeito, 

mas não explica como o ato aconteceu. Nas publicações sobre o evento, criticam 

a relação do MBL com o prefeito, sem expor argumentos para isso. O MBL, no dia 

do escracho, fez uma ação para pintar o muro da casa do prefeito que estava 

pichada com a frase “SP não está à venda”.  
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Sete publicações abordavam projetos do LPJ, como a criação de um 

cursinho popular pré-Enem, a participação no Congresso da União Nacional dos 

Estudantes (UNE), participação em reunião da Frente Brasil Popular . As 31

postagens, no entanto, carecem de contextualização, dificultando a informação 

para o público que não conhece essas organizações e eventos. 

Com relação à comunicação para a paz, a amostra selecionada permite 

perceber algumas caraterísticas de forma evidente, como a discussão sobre as 

diversas causas de um problema, de forma não determinista, discutindo a 

realidade de forma complexa por meio de reportagens sobre a situação econômica 

do país, da reforma trabalhista e sobre a questão da terra. No entanto, o 

movimento apresenta poucas alternativas de solução para a situação 

apresentada. 

As críticas frequentes aos mesmos políticos pode criar uma ideia de 

bipolarização e competição, sobretudo com falas como “o prefeito não vai nos 

intimidar”, que remetem à busca por uma vitória. No entanto, a página apresenta a 

cooperação com muitos outros movimentos e pessoas, apoio a projetos e 

divulgação. As postagens dão voz a diferentes grupos sociais que não fazem 

parte das elites, humanizando militantes de outros movimentos sociais, mulheres, 

pessoas negras e LGBTs. 

Com relação a transparência, o LPJ busca jornais consolidados da 

grande mídia, para dar credibilidade às publicações. O movimento favorece 

algumas iniciativas voltadas para a paz, como a produção cultural ou o cursinho 

popular. O escracho, divulgado sem a explicação do contexto, pode parecer uma 

violência direta e não uma reação a condições de violência estrutural e cultural 

Das vinte e uma (21) publicações com alto engajamento, que resultam 

em maior visibilidade do movimento no Facebook, dez apresentam características 

da comunicação para a paz, sobretudo a discussão sobre as diversas causas de 

um problema e denuncia de violências direta e estrutural. Por outro lado, quatro 

publicações contribuíam para a ideia de bipolarização, dirigindo críticas ao mesmo 

político e não aos problemas relacionados, colocando o “outro” como o problema.  

 Frente criada durante o processo do golpe para unificar a esquerda brasileira: partidos, movimentos e 31

demais organizações.
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Das publicações com maior engajamento, oito eram direcionadas ao Dória ou ao 

PSDB. 

5.2 Movimento Brasil Livre  32

No recorte desta pesquisa, o tema mais frequente em postagens do 

MBL foi o ex-presidente Lula, fator impulsionado pela recente condenação pelo juiz 

Sérgio Moro e as especulações decorrentes. Das 101 publicações, 28 faziam 

críticas diretamente ao Lula, enquanto algumas faziam associações do ex-

presidente à Venezuela. A atual presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), 

senadora Gleise Hoffman foi tema de quatro publicações. A ideia de distorção 

moral é associada a Gleise em todas as publicações sobre ela, afirmando que ela 

possui um “moral podre”, “perversidade moral”, “prostíbulo moral”. Uma 

desqualificação de quem apresenta outra posição política. 

O site Jornalivre (um site de jornalismo independente desenvolvido por 

Roger Scar ) é a principal fonte de notícias das postagens, junto com os sites O 33

Reacionário e Ceticismo Político. Poucas postagens (aproximadamente 20) 

apresentavam outras fontes, como O Globo e Revista Veja. O site Jornalivre é 

investigado pela Delegacia de Crimes Eletrônicos de São Paulo  pela produção 34

de notícias falsas. Os textos não têm caráter jornalístico, se resumindo a 

comentários sobre informações recentes ou publicações de políticos em redes 

sociais. O site era anônimo até março de 2017. Uma característica que vai contra 

a comunicação para a paz, já que preza por disseminar inverdades sobre grupos 

opositores e esconder os erros do MBL. 

A crítica à mídia foi um tema presente em oito publicações. Após uma 

matéria publicada pela Folha de S. Paulo questionar a ocupação de cargos 

públicos por membros do MBL após as eleições , o Movimento acusa o jornal de 35

perseguir e tentar criminalizar a direita brasileira. As publicações sobre a Folha de 

 Sete publicações da Página anunciavam produtos para compra, como camisetas sobre a prisão do Lula.32

 Informações do site: https://jornalivre.com/33

 Disponível em: https://catracalivre.com.br/geral/cidadania/indicacao/conexao-clandestina-das-noticias-34

falsas/

 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/07/1903611-membros-do-mbl-de-discurso-35

contra-loteamento-ocupam-cargos-pelo-pais.shtml
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S. Paulo acompanhavam uma matéria do Jornalivre, intitulada "Folha faz matéria 

mais canalha dos últimos tempos e abre urgência pela luta contra o nazismo da 

mídia pró PT”. 

A afirmação de que não pode haver diálogo com a esquerda “nazista” é 

uma ideia frequente em diversas publicações.  

Temos aqui um indício de características contrárias a comunicação para 

a paz. A bipolarização entre “nós” x “eles”, evidente em expressões como 

“cidadãos de bem”, “nossos inimigos”, combinada à desumanização dos 
políticos e militantes que possuem uma orientação política e ideológica 

diferente evidencia a ideia de competição em detrimento da cooperação, 

focada na “nossa” vitória.A publicação a seguir é um exemplo. 

Com relação a comunicação para a paz, também chama a atenção o 

uso de um vocabulário que remete à competição e à vitória/derrota associada a 

opiniões de pessoas públicas sobre políticos criticados na página. As palavras 

“destruiu”, “humilhou” são utilizadas para mostrar que alguém “venceu” um 

argumento, como em “(Rodrigo) Constantino esmaga Lula”, em referência a um 

texto do jornalista sobre o ex-presidente. 

Embora o MBL tenha posicionamentos sobre diversos temas, não existe 

uma discussão sobre as causas do problema, nem sobre as soluções. Estas são 

apresentadas de forma simplista, negando a diversidade de opiniões e a 

complexidade dos problemas sociais e econômicos.  

O foco da grande maioria das publicações são políticos de partidos da 

esquerda brasileira, e não suas propostas. Dessa forma, o MBL coloca os políticos 

e militantes como problema, e não as desigualdades, os conflitos, em uma 

compreensão fechada de tempo e espaço, afirmando que esses problemas, 

como a corrupção, se originaram com essas pessoas, e não a partir de condições 

históricas, culturas e estruturais. 

Muitas publicações contribuem para a percepção de que o Brasil é um 

país de impunidade e desigualdade, o que é importante para denunciar a realidade 

que se apresenta. No entanto, as alternativas para mudança não são 

apresentadas, de forma a concentrar as críticas em determinadas posições 

políticas e ideológicas, o que pode contribuir para uma sensação de fatalismo, de 

que a mobilização social não pode transformar a realidade. 
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Das 27 (vinte e sete) postagens com alto engajamento, dezoito 

apresentam uma relação negativa com a comunicação para a paz, por promover o 

contrário de suas prerrogativas, como a bipolarização (dez postagens), assim 

como o foco na competição e a desumanização de sujeitos com uma orientação 

política diferente. As publicações que atacam políticos e falam sobre a impunidade 

são as mais compartilhadas.  

Outras publicações com alto engajamento comentam sobre notícias 

urgentes (como aumento da gasolina) e humor (vídeo do Danilo Gantili). Uma 

publicação de alto engajamento tinha uma abordagem positiva, falando sobre uma 

criança que se inspira no Juiz Sérgio Moro e quer estudar direito. Embora 

contribua para uma figura idealizada, foge do padrão de acusação e fatalismo das 

demais publicações. Publicações com posturas muito radicais, que associam toda 

a esquerda e pessoas abetas ao diálogo ao nazismo, apresentam baixo nível de 

engajamento. 

6 Considerações Finais 

Percebemos que, embora em níveis diferentes, as duas páginas 

apostam em críticas aos políticos de outras orientações ideológicas contribuindo, 

muitas vezes, para uma bipolarização que vai contra os pressupostos da 

comunicação para a paz, e da qual decorrem outros obstáculos, como o foco na 

competição e a desumanização desses sujeitos - por parte do MBL. 

No recorte, o LPJ buscou utilizar a página do Facebook para discutir as 

causas de conflitos e situações de desigualdade e opressão, enquanto o MBL 

buscou apresentar suas soluções para esses problemas, atribuindo sua causa, 

sobretudo, aos políticos, militantes e demais sujeitos da esquerda brasileira.  

Com base nesta amostra, que não permite generalizações, as 

publicações de maior engajamento do LPJ apresentavam características de 

comunicação para a paz, enquanto as do MBL apresentaram a relação oposta. 

Isso significa que a visibilidade da página, consequência do engajamento nas 

publicações, depende não só do conteúdo das publicações, mas das expectativas 

dos usuários das páginas. 

Os comentários que questionam a informação publicada ou a posição 

tomada pelo movimento mobilizam outros usuários do Facebook a responderem, 
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defendendo ou criticando a mensagem, criando um espaço de argumentação. 

Independentemente da disposição ao diálogo de quem comenta, quanto mais 

comentários uma publicação recebe, mais ela é exibida para outros perfis de 

usuários da rede social. Nesse sentido, o diálogo, a necessidade de considerar 

outros pontos de vista, uma das características da comunicação para a paz, 

possui uma relação direta com a visibilidade no Facebook. 
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RESUMO 

O objetivo deste artigo é refletir sobre a atuação das organizações, por meio da 
comunicação, em relação a produção de conteúdos contra a disseminação de 
discursos de ódio e qualquer tipo de preconceito nas mídias. Isso se faz pertinente 
devido às mudanças sociais causadas pelos avanços tecnológicos, que 
intensificaram o contato entre pessoas de diversas culturas, além do papel da 
internet em potencializar a propagação de discursos intolerantes e extremistas. 
Frente a isso, as organizações, mediante a produção de conteúdo midiático, 
podem se tornar importantes agentes para desconstruir discursos de ódio, 
xenofobia e entre outros.  Para tal, é proposto como objeto de estudo a campanha 
“Online Civil Courage”, uma Iniciativa do Facebook na Europa que conta com 
diversas parcerias e apoios, que busca combater o discurso de ódio e o 
extremismo online. Como metodologia, foi utilizada a pesquisa bibliográfica para 
entender conceitos relacionados à interculturalidade, comunicação e Internet, além 
de uma análise da fanpage da Iniciativa ao longo de julho de 2017.  

Palavras-chave: Comunicação; Interculturalidade; Internet; Mídias Online; 
Organização.  

Introdução 

Os processos globalizados e reconfigurações tecnológicas e sociais 

acarretam diversas modificações em todos os âmbitos da sociedade. O contato 

com pessoas de culturas, religiões e costumes distintos passou a ser mais 
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facilitado e isso pode gerar experiências enriquecedoras, mas também ocasionar 

alguns embates e desafios. 

O mundo tem passado por uma crescente onda de intolerância e 

preconceito, na qual a xenofobia e o discurso de ódio se fazem fortemente 

presentes. Ataques terroristas em muitas partes são culminados, principalmente, 

pelas diferenças. Segundo Leite (2009), a globalização é uma estrutura histórica e 

a comunicação é parte integrante.  Assim, as novas tecnologias, muitas vezes, 

acabam por potencializar a propagação desse discurso de ódio, já que nelas todos 

possuem espaço para expressar suas opiniões, sejam elas boas ou ruins. 

A mídia está cada vez mais presente na sociedade assumindo um papel 

determinante para as decisões dos indivíduos, principalmente após o advento da 

internet e da evolução das tecnologias de comunicação e informação. Com 

frequência, é noticiado por elas ataques terroristas, xenofóbicos e preconceituosos 

e isso impacta diretamente as pessoas que utilizam desses meios e as 

organizações. As últimas, são instâncias sociais e também se inserem e sofrem 

influência da sociedade midiatizada. 

O conteúdo midiático impacta na forma como públicos e organizações se 

relacionam pois ele determina muitos assuntos da agenda pública e cria 

representações. Além disso, as organizações midiatizam seus discursos, seja 

pelas instituições formais de mídia ou pelos seus próprios meios de comunicação 

e passam a assumir um papel social na difusão de conteúdo. 

Ao difundir conteúdos e discursos, ao organizações precisam adotar 

práticas condizentes com a realidade que estão inseridas. Ainda, é necessário que 

a comunicação e os conteúdos produzidos por elas, assumam um papel 

responsável e plural, atuando em prol de uma sociedade mais justa. 

Diante disso, as organizações precisam atentar-se a diversas problemáticas 

ao produzirem conteúdo, como por exemplo, buscar ações que visam desconstruir 

o discurso de ódio, xenofobia e todas as formas de preconceito. Frente a esse 

quadro, o presente trabalho busca refletir sobre a atuação das organizações, por 

meio da comunicação, em relação a produção de conteúdos contra a 

disseminação de discursos de ódio e qualquer tipo de preconceito nas mídias.  

Para tal, é proposto como objeto de estudo, a campanha “Online Civil 

Courage”, do Facebook na Europa em parceria com o Institute for Strategic 
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Dialogue (ISD), International Centre of the Study of Radicalisation and Political 

Violence (ICSR), e a Amadeu Antonio Foundation. Como metodologia, foi utilizada 

a pesquisa bibliográfica e pesquisa documental para entender conceitos 

relacionados à interculturalidade, comunicação intercultural e os impactos da 

sociedade midiatizada na Comunicação Organizacional e a análise da fanpage da 

Iniciativa ao longo de julho de 2017. 

Internet e organizações: a comunicação como elemento para a mudança 

O ambiente virtual e seu crescente espaço para a expressão de diferentes 

vozes estão se tornando cada vez mais presentes, fortalecendo o papel que as 

redes sociais exercem na atual sociedade. A rapidez que as informações e ideais 

tem sido repassadas pelas mídias, ampliam seu alcance e envolvem as mais 

diversas pessoas em seus mais variados âmbitos, configurando-se, então, uma 

sociedade midiatizada. 

Diante da midiatização dos canais e ferramentas de comunicação, a 

multiplicação de manifestações de comunicação se tornam exponenciais e 

resultam, entre outras coisas, no aumento da quantidade de internautas e 

comunidades virtuais caracterizadas pelo desterritorialidade e pelo 

multiculturalismo. A Cultura da Convergência (JENKINS, 2009) se faz cada vez 

mais presente e produtos multimidiáticos se tornam produção colaborativa e 

compartilhada, além da constante reinterpretação e apropriação de tudo o que é 

produzido.   

O alcance e a produção de conteúdo entre os mais variados grupos sociais 

se ampliam perante a abundância de canais de difusão e de dispositivos de 

recepção, possibilitando a profusão dos mais variados discursos, entre eles 

extremistas e de ódio. Independente disso, a Internet se configura como uma 

importante plataforma de representação, abrindo espaço para divulgação e 

repercussão de ideias e ideais variados, que antes eram muito mais restritos. 

A rapidez na dinâmica informacional alterou um fluxo existente desde o início da 

imprensa, desarticulando padrões de captação de recursos publicitários a partir da 

digitalização de meios, produtos e culturas de comunicação. Nesse fluxo 

recentemente estabelecido, elementos como multimediação, interatividade e 
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transmediação se tornam presentes diante do processo de convergência 

(MAGNONI, 2010).  As consequências desse processo (re)configura as conexões 

da sociedade, segundo Canclini (2007), tornando os excluídos aqueles sem 

conexão e os incluídos os que são conectados.  

 Diante desse cenário, a comunicação se torna um elemento chave para a 

divulgação e consolidação da cidadania ao ser capaz de conscientizar sujeitos a 

protagonizarem melhorias na sociedade em prol de uma coletividade pacífica e 

aberta ao diálogo e reflexões. Ou seja, a comunicação possibilita que a população 

em geral se conscientize do quão importante é participar e exercer seus mais 

diversos direitos e deveres, podendo despertar sujeitos mais conscientes da 

realidade ao seu redor. 

Na perspectiva das organizações, a comunicação também pode e deve 

exercer esse papel caso essas queiram agir de maneira responsável e ética. Uma 

das formas de desempenhar isto é contribuindo para a melhoria da sociedade em 

geral, principalmente em relação a seus problemas enfrentados, promovendo 

ações sociais para alcançar um objetivo comum. 

Nesse caso, o alcance quantitativo comunicacional se torna insuficiente, 

sendo necessário focar no impacto da mensagem para além de meramente sua 

difusão. No entanto, conforme ressalta Henriques (2009), para a transformação da 

realidade, faz-se imprescindível planejar a comunicação a partir de um horizonte 

ético, em que o processo comunicativo seja articulado. 

Logo, se uma organização se propõe a ser responsável e objetiva mudar a 

realidade de alguma forma, é preciso pensar na comunicação como um processo 

de planejamento estratégico, a fim de convocar vontades diversas e agregar 

pessoas em um cerne comum (TORO & WERNECK, 1996). Por isso, a 

participação e a interação são prerrogativas nessa dinâmica, o que leva a 

comunicação a ter como função primordial a criação e a manutenção de vínculos 

entre os mais variados sujeitos sociais. 

A comunicação dialógica, então, se apresenta essencial para o alcance dos 

objetivos organizacionais, uma vez que é capaz de gerar o sentimento de 

corresponsabilidade no público e, com isso, o engajamento na causa. Henriques 

(2009) reforça a importância da comunicação dialógica, pois, para que exista de 

fato uma mobilização, faz imprescindível um encontro de sujeitos interlocutores.  
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Destaca-se que, nesse contexto, a internet, por meio de suas redes e 

mídias sociais, se torna um espaço importante para ações organizacionais que 

visam um objetivo coletivo comum (GOHN, 2007). Devido ao seu baixo custo, 

rapidez e alcance, a internet se estabelece como uma mediadora da comunicação 

entre organizações e seus sujeitos sociais. 

Para aprofundar tal discussão, faz-se essencial refletir sobre globalização e 

suas transformações sociais, como a questão da interculturalidade, uma vez que 

diante da desterritorialização da informação e do conhecimento, novos modelos 

sociais surgem.  

Interculturalidade no contexto globalizado  

  Os processos globalizados modificaram diversos âmbitos da sociedade e 

isso possibilitou que a presença de culturas distintas em um mesmo ambiente 

fosse cada vez mais frequente. O contato com o que é diferente pode ser muito 

desafiador e a interculturalidade é uma alternativa plural para promover o diálogo e 

fazer com que as relações entre culturas diferentes não sejam marcadas por 

tensões. 

A globalização apresenta-se como um conceito importante para entender a 

interculturalidade. A partir dela, como indica Ferrari (2014), os pontos de interação 

e fricção entre culturas aumentaram e isso foi convertido em algumas tensões e 

conflitos. 

Hoje, vê-se que muitos países deparam-se diariamente com sérias 

problemáticas envolvendo questões culturais. O ano de 2017 está sendo marcado 

por duros atentados em diversos lugares, principalmente na Europa, como o 

atentado de Londres, em Junho, e em Barcelona, em Agosto. Ainda, há outros 

variados locais do globo que passam por tensões semelhantes e que envolvem 

questões relacionadas à intolerância cultural.   

Segundo Cool (2002), “A evidência de que o mundo é culturalmente diverso 

não pode ser mais ignorada, nem mesmo por aqueles que não gostam dessa 

realidade e até lutam contra ela” (p. 21). Algumas culturas possuem valores 

difíceis de serem entendidos por outras, como por exemplo o tratamento dado 

para as mulheres, assuntos relacionados à exposição do corpo, formas de lidar 
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com a religião e morte, entre outros. Contudo, o que deve prevalecer é a busca 

pelo respeito e diálogo. 

No Brasil, com os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ministério da 

Educação de 1997, que elegeram a pluralidade cultural como um dos temas 

transversais, a multiculturalidade e a perspectiva intercultural ganharam maior 

relevância. Temas como, minorias étnicas, movimentos de gênero, inclusão de 

pessoas com deficiência, entre outros, fizeram com que a temática intercultural 

ganhasse maior visibilidade (FLEURI, 2003). 

A importância da abordagem intercultural perpassa os âmbitos locais e 

interfere na realidade internacional. Fleuri ainda aponta que: 

A globalização da economia, da tecnologia e da comunicação 
intensifica interferências e conflitos entre grupos sociais de 
diferentes culturas, particularmente na conjuntura recentemente 
agravada por ações políticas de caráter belicista por parte de 
nações hegemônicas, assim como pelas diversas formas de 
“terrorismo” desenvolvidas por organizações fundamentalistas 
(Fleuri, 2003, p. 16). 

Segundo o autor, as atitudes de medo e intolerância que geralmente 

aparecem quando pessoas distintas entram em contato, podem ser superadas 

pelo trabalho intercultural.  Para ele, a interculturalidade aparece como uma 

“possibilidade de respeitar as diferenças e de integrá-las em uma unidade que não 

as anule” (Fleuri, 2003, p. 17). 

Com isso, é necessário pensar a interculturalidade de forma criteriosa e não 

reduzi-la a conceitos que diminuem seu potencial transformador. Para Ferrari 

(2014, p. 51), “A interculturalidade significa a relação entre pessoas de distintas 

culturas e, na verdade, ela se produz desde os inícios da humanidade, à medida 

que pessoas de culturas diferentes se relacionam ao longo da história”. 

O conceito de interculturalidade enfatiza que comunicação entre os 

diferentes que habitam um mesmo espaço e tempo acontece pela necessidade de 

uma base comunicacional comum, partindo da mútua compreensão e do respeito 

do que deve ser o centro da comunicação.  Quando é falado do âmbito 

organizacional, o que está no centro da comunicação são os objetivos da empresa 

e a melhor forma de atingi-los. (BARBOSA e VELOSO, 2009), 
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A tecnologia, aberturas políticas e económica e os processos de migração 

facilitaram a internacionalização das organizações. Com isso, de acordo com 

Ferrari (2014), a sociedade e as organizações contemporâneas deparam-se com 

um dilema intercultural à medida que estão expostas à pluralidade de visões e 

culturas. Segundo a autora, “a interculturalidade pode ser comparada a um cenário 

ou um pano de fundo que flui e influi no relacionamento das sociedades e 

organizações dentro e fora de suas fronteiras geográficas” (p. 44). 

Segundo ela, o papel da tecnologia nesse cenário é fundamental, pois a 

partir dela as pessoas passaram a ter maior acesso às informações. Com isso, os 

relacionamentos entre pessoas e organizações também modificaram-se e 

passaram a ser baseadas na grande quantidade de informações que fazem com 

que as pessoas se sintam empoderadas e passem a influenciar outras pessoas. 

Dessa forma, as organizações e instituições que antes tinham centralidade, 

perderam esse poderio total, uma vez que as pessoas ganharam voz. 

As organizações, como instâncias sociais, também se inserem no contexto 

da sociedade midiatizada e da globalização, e sua comunicação se configura 

como um importante agente para pautar discursos e definir representações entre 

os indivíduos, uma vez que potencialmente interferem em opiniões e debates 

públicos. Desse modo, se faz importante que as organizações busquem 

estratégias que perpassam por conceitos interculturais em busca de amenizar 

esse cenário marcado por tensões e, muitas vezes, pelo ódio e preconceito. 

Para Ferrari (2014), cultura e comunicação são dimensões sinérgicas e elas 

não podem funcionar separadamente, a autora aponta que: 

Um dos aspectos mais importantes para o estudo da 
interculturalidade é a identificação dos processos comunicacionais 
que, ao lado da cultura, estabelecem as bases para o diálogo 
cultural entre as pessoas e nas e entre organizações com seus 
públicos e as demais instituições (p.44) 

Para a autora, a comunicação intercultural precisa superar a simples 

comparação entre culturas. Desse modo, faz-se evidente que pensar a 

comunicação intercultural levando em conta os desafios do contato e 

principalmente, do diálogo e da interação, com culturas distintas. A comunicação 

intercultural, assim como a interculturalidade perpassam por conceitos complexos 
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e que merecem atenção e debate, principalmente quando esses conceitos são 

vistos pela ótica organizacional. 

Os objetivos da comunicação intercultural são estabelecer os fundamentos 

do intercâmbio intercultural e começar um diálogo intercultural para conhecer os 

outros, este diálogo deve ser crítico e autocrítico (ALSINA, 1997). Para o autor, a 

interculturalidade clama uma mudança de mentalidade, esta mudança pode ser 

alcançada com a comunicação intercultural, buscando através do diálogo a 

desconstrução de estereótipos, pois, eles prejudicam e denigrem a imagem de 

outras culturas, fazendo generalizações e pré-julgamentos que não condizem com 

a realidade. 

Desse modo, devido ao papel social que as organizações possuem, faz-se 

interessante entender como elas trabalham seus conteúdos e se estes adotam 

princípios da interculturalidade e como transmitem esses conceitos em seus 

posicionamentos e discursos, de modo a buscar uma sociedade mais plural.  Para 

tal, é proposto como objeto de estudo a campanha lançada pelo Facebook em 

2016, a Oline Civil Courage Initiative (OCCI) que visa combater a disseminação do 

discurso de ódio e de materiais extremistas na Europa.  

Análise da fanpage Online Civil Courage Initiative: a atuação do Facebook 

para o combate discurso de ódio e extremismo 

 Em janeiro de 2016, conforme divulgado nas mídias, a organização 

Facebook lançou uma campanha contra o extremismo e o discurso de ódio na 

internet, chamada Online Civil Courage Initiative (OCCI), ou, Iniciativa de 

Encorajamento Civil Online. A Iniciativa conta com a parceria de diversos institutos, 

ONGs e, inclusive, o apoio do Ministério da Justiça e Proteção ao Consumidor da 

Alemanha. Em 2017, a campanha se expandiu, objetivando atingir a Europa como 

um todo. 

 Em definição na sua página no Facebook, a OCCI se apresenta como uma 

iniciativa Europeia de combate ao extremismo e discurso de ódio online ao: 1) dar 

suporte a ONGs europeias e trabalhos ativistas para conter o extremismo e o 

discurso de ódio; 2) desenvolver melhores métodos para ONGs e sociedade civil 

para responder ao extremismo e o discurso de ódio; e 3) dar assistência a 
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pesquisas relacionadas a discursos onlines e ações offline. Além disso, o 

Facebook se comprometeu a oferecer pacotes de anúncios grátis para 

organizações que atuam nessa linha de combate.  

A ação do Facebook vem como resposta a uma investigação realizada pelo 

procurador do estado de Hamburgo, em que acusa a empresa em não fazer o 

suficiente para impedir a disseminação do discurso de ódio nas redes sociais 

virtuais. A pressão por uma atitude fica cada vez maior diante dos episódios 

recentes envolvendo desde xenofobia a terrorismo, tornando a temática da 

campanha ainda mais pertinente no cenário atual europeu e mundial. 

Para refletir sobre a responsabilidade das organizações por meio da 

comunicação em produzir conteúdo que visam acabar com a disseminação de 

discursos de ódio e qualquer tipo de preconceito nas mídias, analisou-se a 

atuação em sua fanpage da OCCI durante julho de 2017.  

 O mês escolhido para a análise da atuação da Online Civil Courage 

Initiative em sua página do Facebook foi julho, uma vez que permitia uma visão 

recente, mas também densa das postagens, considerando que a coleta dos dados 

e a realização dos prints das telas ocorreram no final do mês de agosto. Para o 

desenvolvimento das análises apresentadas abaixo, alguma categorias foram 

criadas, permitindo uma melhor visualização dos resultados. Ressalta-se que a 

coleta do material foi feita manualmente, por meio da observação.  

 Recurso como o print screen, para copiar a tela em que se exibiam os posts 

ao longo do mês, foi utilizado para garantir uma maior assertividade na coleta dos 

dados. Ao longo dos trinta e um dias, apenas oito postagens foram realizadas, as 

quais tiveram seus dados organizados uma planilha que continha as seguintes 

informações: o dia da publicação, o link da postagem, o teor, o assunto, a fonte 

( l ink associado), formato, quantidade de reações, quantidade de 

compartilhamentos, quantidade de comentários, interação/resposta e uso de 

hashtags.  

 Na parte referente ao teor, as subcategorias criadas foram: educativo/

conscientização, que verificava se as postagens buscavam educar e/ou 

conscientizar seu público sobre a temática em que a Iniciativa se propôs a 

trabalhar; interculturalidade, para checar se havia publicações acerca do convívio 

harmonioso entre culturas diversas; e comunicação organizacional, no sentido de 
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averiguar a existência de conteúdos acerca sobre a própria Iniciativa ou o 

Facebook, enquanto organização. Na coluna formato, elegeu-se as seguintes 

opções: imagem, vídeo e link. Referente às reações, subdividiu-se conforme 

apresentado na própria Fanpage, em: “curtidas”, “amei”, “haha”, “uau”, “triste” e 

“grr”.  

 A partir disso, apresenta-se as análises realizadas a partir das informações 

e dados levantados, juntamente à teoria tecida neste estudo.  

 Ao final do mês de julho, o Online Civil Courage no Facebook possuía mais 

de 44 mil pessoas que curtiam e seguiam a sua Fanpage, somando apenas 8 

posts coletados, totalizando em 308 reações (entre “curtidas”, “amei”, “haha”, 

“uau”, “triste” e “grr”), 15 compartilhamentos, 6 comentários e somente uma 

interação. Em sua descrição de perfil, na parte “sobre” a Iniciativa apresenta sua 

data de lançamento (janeiro de 2016), sua missão em inglês e alemão, tendo ao 

lado sua história, mas com uma ordem de leitura primeiro em alemão e abaixo em 

inglês. Além disso, pode-se encontrar informações para contato e uma breve 

descrição em inglês, definindo-se como “O Online Civil Courage Initiative (OCCI) é 

uma iniciativa Europeia, fundada pelo Facebook, desafiando o discurso de ódio e o 

extremismo online” [tradução nossa].  

 Observou-se que há uma padronização na distribuição de posts: uma 

publicação todas terças e quintas-feira de cada semana, exceto na segunda 

semana do mês, que teve apenas duas publicações no mesmo dia, no caso, uma 

quarta-feira. No entanto, em relação ao teor das postagens, conforme a 

categorização estabelecida, não houve um planejamento de conteúdo, 

prevalecendo posts educativos/conscientização em detrimento aos de 

interculturalidade e comunicação organizacional. Ainda que este seja o principal 

objetivo da página, conforme apresentado, a não diversificação de temáticas pode 

tornar a Fanpage desinteressante e com baixo acesso.  

 Na tabela a seguir, enfatizam-se as postagens que tiveram maior 

quantidade de reações em julho: 

Tabela 1: OCCI - Postagens com maior quantidade de reações 
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Fonte: Os autores. 

 Entre os posts com maior quantidade de reações há uma grande variação 

de número, sendo que o principal deles trata-se de um material oficial da Iniciativa, 

como um manual, sobre como conter discursos extremistas e de ódio.  Das três 

publicações, os destaques vão para o teor educativo/conscientização e de 

comunicação organizacional, não enquadrando a categoria da interculturalidade. 

Interessante observar que, entre as duas com maior número de reações, a 

temática engloba a Iniciativa em si, sugerindo uma credibilidade às organizações 

envolvidas, uma vez que despertam mais reações.  

 Percebe-se, também, a importância do uso da hashtag (#), recurso utilizado 

para monitorar outras pessoas que publicam a mesma hashtag, assim como para 

gerar maior disseminação, o que de fato ocorreu com o post do dia 12/07, o único 

Data Teor Assunto Format
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Total 
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#
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7
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imagem

7 -
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entre os três com maior ênfase.  A utilização de links, que geralmente 

redirecionava para o site do Institute for Strategic Dialogue’s (ISD) ou outros 

portais de notícia, foi recorrente entre as publicações, mas nem sempre suficientes 

para envolver o público por si só, pois, geralmente aparece associado a imagens. 

A ausência do formato vídeo entre as postagens com maior quantidade de reação 

chama a atenção, mas pode ser explicado por não serem vídeos de autoria 

própria, mas sim o redirecionamento para outros perfis no YouTube. 

 A segunda tabela, por sua vez, demonstra as postagens da Iniciativa que 

tiveram maior número de compartilhamento ao longo do mês analisado. A baixa 

quantidade de compartilhamentos e reações, além de comentários e interação/

resposta, sugere o quanto a atuação da OCCI em sua Fanpage ainda é primária, 

havendo diversos espaços para melhoramentos, mesmo sendo uma iniciativa da 

organização Facebook. Considerando a importância do incentivo ao diálogo e ao 

convívio intercultural, diante da proposta da Iniciativa, espera-se um engajamento 

maior do Facebook, como organização, e da Iniciativa em si, para proporcionar 

uma maior interação entre as pessoas da página, inclusive a realização de 

comentários por parte dos usuários seguidores.  

Tabela 2: OCCI - Postagens mais compartilhadas 
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Fonte: Os autores 

Considerações 

 A análise da Fanpage do Online Civil Courage Initiative (OCCI), permitiu a 

observação da comunicação realizada por uma entidade que envolve diversas 

outras organizações como fundadores e parceiros que tem a comunicação como 

centro de suas atividades, como o próprio Facebook. Apesar disso, as postagens 

da Iniciativa não apresentaram possuir uma gestão valorizada para a sua mídia 

social, pois, mesmo com uma aparente padronização de dias de publicação, 

mostrou-se carente em estratégias de conteúdo, divulgação e interação. Isso se 

torna intrigante ao se pensar que a Iniciativa, sendo da organização Facebook, 

não possui em seu planejamento ações mais intensas para a gestão de sua 

Fanpage. Sem dúvida, uma iniciativa não precisaria realizar publicações 

diariamente, no entanto, a ausência de um engajamento mais intenso desvaloriza 

a causa em sua essência, que busca a conscientização, por meio de interações, 

no espaço virtual.  

 Tal constatação se tornou evidente à medida que as postagens feitas pela 

OCCI em sua página tiveram baixa adesão e repercussão, seja em seu próprio 

espaço virtual, como em outras mídias. Ou seja, não foi possível observar um 

engajamento expressivo dos usuários, ainda que houvessem mais de 44 mil 

pessoas curtindo a página. Além disso, considerando o caráter interacionista do 

Facebook, que oferece diversas ferramentas para isso, percebe-se a falta de um 

esforço para possibilitar uma comunicação, de fato, entre a Iniciativa e a 

população em geral, que poderia se beneficiar dos conteúdos compartilhados.  

 Em relação a atuação da OCCI, foi possível observar que, diante da 

ausência de esforço da organização em proporcionar debates e reflexões 

referente às pautas exibidas, ao não responder perguntas e comentários, culminou 
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na baixa interação e engajamento dos usuários para com a temática, a qual não 

conseguiu se propagar e atingir seus objetivos.  

 De maneira geral, conclui-se que a Iniciativa é cada vez mais pertinente 

para o atual cenário mundial de intolerâncias e radicalismos, sendo a Internet uma 

ferramenta potencializadora para a disseminação sem conscientização de tais 

discursos. Considerando ainda que as mídias sociais online colocam em um 

mesmo espaço - o virtual - diversas culturas e que a sociedade midiatizada vem 

reforçando a importância da mídia na vida do indivíduo, pode-se dizer que o 

Facebook, como organização, demorou para se posicionar em relação a temática 

em questão.  

 A OCCI poderia ser uma grande representante na luta por transformações 

sociais que envolvem a tolerância e a pacificação, ainda mais se realizada em 

conjunto a ações planejadas em seu principal meio de comunicação, o Facebook. 

Além disso, exerceria uma forma importante e inovadora de contracontrole e 

conscientização em relação a temática que lhe abarca.  

 No entanto, diante das análises feitas, pode-se afirmar que a Iniciativa não 

se mostra adequada ao ambiente online em que está inserido, principalmente por 

não realizar atividades coerentes a sua proposta. Com isso, o Facebook, enquanto 

organização, poderia estar agindo com responsabilidade em relação ao combate 

ao extremismo e ao discurso de ódio, ao invés de priorizar lucros em detrimento a 

segurança dos usuários. No entanto, os resultados obtidos sugerem que esta foi 

uma ação muito mais reativa aos governos europeus e suas exigências, do que 

responsáveis, escancarando uma realidade que precisa ser trilhada rumo à 

conscientização ao combate ao extremismo e discurso de ódio por parte das 

organizações.  
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Resumo  

No cenário atual, permeado por transformações impulsionadas por fenômenos 
como a globalização, a internet e a digitalização, a comunicação organizacional 
necessita ser pensada de maneira complexa, sob perspectiva integrada e 
estratégica. Parte-se da premissa de que, no cotidiano das organizações, 
especialmente nas micro e pequenas empresas, ainda há um entendimento sobre 
a comunicação voltado quase que exclusivamente a uma perspectiva instrumental. 
Deste modo, este trabalho, de caráter exploratório, tem como objetivo identificar o 
entendimento que micro e pequenos empreendedores têm sobre o conceito de 
comunicação organizacional, evidenciando seu caráter estratégico e integrado. 
Para tanto, realizou-se entrevistas semiestruturadas com gestores de nove 
escolas de idiomas não-franqueadas da cidade de Bauru/SP. Como resultados, 
verificou-se que grande parte dos entrevistados associam a comunicação 
organizacional a uma ótica funcionalista. 

Palavras-chave: Comunicação organizacional; comunicação integrada; 
comunicação estratégica; organizações; micro e pequenas empresas. 

Introdução 
Nas últimas décadas, fenômenos como a globalização, a internet e a 

digitalização têm contribuído para a reorganização do mundo em múltiplos níveis 

de interdependência e conectividade, trazendo à tona a natureza complexa das 
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relações. Interações nas esferas sociais, culturais, políticas e econômicas seguem 

novas dinâmicas e se potencializam diante do avanço das tecnologias de 

informação e comunicação (TICs) (MANUCCI, 2008; OLIVEIRA, 2003). 

Diante de tais transformações, as organizações também são impactadas 

pelas mudanças dos contextos, que passam a demandar delas novas perspectivas 

e formas de se relacionar (MARCHIORI, 2008), de interagir e de se posicionar com 

e entre os diversos públicos.  

Para as micro e pequenas empresas (MPEs) isso não é diferente, no 

entanto, além de estarem sujeitas a essas transformações, elas ainda possuem 

recursos mais escassos e dificuldades de se manterem competitivas no mercado 

quando comparadas às grandes e médias empresas, o que pode ser verificado 

pelo seu elevado índice de mortalidade, que nas microempresas, por exemplo, 

chega a ser metade em comparação com empresas de médio ou pequeno porte, 

(SEBRAE, 2016). Porém, apesar dos obstáculos, as MPEs têm grande 

representatividade no setor econômico, social e inovador do país – 

correspondendo a 99% de estabelecimentos privados não agrícolas (SMPE, 

2014); 52% dos empregos formais e 40% da massa salarial do Brasil (SEBRAE, 

2014). Além disso, de acordo como o Global Entrepreneurship Monitor (GEM), o 

Brasil ocupa a terceira posição do ranking dos países com maior número de 

pessoas envolvidas no seu próprio negócio  (GEM, 2011), um dado que se 44

constitui de micro e pequenas empresas e empreendedores individuais. 

Contudo, ainda que as organizações venham sendo transformadas pelas 

novas dinâmicas tecnológicas, socioculturais e econômicas, verifica-se que muitas 

delas ainda estão estruturadas exclusivamente por uma lógica de mercado (REIS, 

CASALI, MARCHIORI, 2010), orientadas a obtenção de resultados financeiros, 

tendo a comunicação num caráter transmissivo e instrumental, características da 

perspectiva funcionalista que originou seus primeiros estudos no âmbito 

organizacional (KUNSCH, 2009).  

Assim, amparando-se em novas perspectivas que reconhecem o aspecto 

relacional da comunicação e valorizam os sujeitos e suas singularidades, destaca-

se a relevância de considerá-la em seu caráter integrado e estratégico, ou seja, 

 Segundo o Global Entrepreneurship Monitor em parceria com o SEBRAE, o Brasil é o terceiro dentre 54 44
países avaliados pela pesquisa, atrás apenas de Estados Unidos e China.
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uma comunicação que considera e articula os diversos fenômenos, processos e 

sujeitos envolvidos nas organizações, possibilitando transformações (KUNSCH, 

2014; MASSONI, 2011). 

Diante dessa reflexão, este trabalho, de perspectiva exploratória, tem como 

objetivo identificar o entendimento que micro e pequenos empreendedores têm 

sobre o conceito de comunicação organizacional, evidenciando seu caráter 

estratégico e integrado. Para tanto, realizou-se entrevistas semi-estruturadas com 

gestores de nove escolas de idiomas não-franqueadas da cidade de Bauru/SP, 

utilizando-se a análise de conteúdo para a interpretação dos dados. 

Como resultados, verificou-se que grande parte dos entrevistados associam 

a comunicação organizacional à divulgação de mensagens por meio das mídias a 

fim de atrair clientes e atingir metas organizacionais, sobretudo as financeiras, 

ressaltando, deste modo, um entendimento transmissivo e ferramental da 

comunicação. 

As Organizações e os Novos Contextos 

O avanço das tecnologias da informação e comunicação (TICs) a partir da 

década de 1980 potencializou os efeitos transformadores advindos da 

globalização e acelerou o surgimento de novos contextos, cada vez mais 

imbricados. Neste cenário, as transformações políticas, econômicas, socioculturais 

e tecnológicas seguem dinâmicas que ocorrem de maneira imprevisível e 

interligando múltiplos atores, os quais se relacionam para além da espacialidade e 

temporalidade. (MANUCCI, 2008; CASTELLS, 1999; TOFFLER, 2001). 

Neste contexto, as organizações, incluindo as micro e pequenas empresas 

(MPEs), são desafiadas continuamente a repensarem sobre seu modus operandi, 

priorizando processos que contemplem as mudanças, as ambiguidades, 

incertezas, aspectos culturais, subjetivos e heterogeneidades (MORIN, 2005; 

MARCHIORI, 2008), que não devem mais ser ignoradas ou desconsideradas 

diante de seus planejamentos e ações (MORIN, 2005; BALDISSERA, 2009). 

Ao reconhecer essa complexidade do cenário e das relações entre os 

indivíduos, as organizações “[...] deixam de ser meras emissoras de informação e 

são conclamadas a se abrirem para o diálogo e a interagirem com os diversos e 
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diferentes interlocutores em uma perspectiva processual e relacional” (KUNSCH, 

2012, p. 18). Ou seja, ressalta-se que a comunicação é inerente às organizações, 

demandando “[...] um (re)visitar permanente das concepções de comunicação, 

organização e sujeito organizacional” (SCROFERNEKER, 2008, p. 16). 

Deste modo, torna-se relevante refletir sobre a comunicação organizacional, 

assumindo-a a partir de perspectivas que vão além dos modelos clássicos 

constituídos em uma lógica mecanicista, que lhes conferem caráter meramente 

instrumental e transmissivo, visto que a comunicação é inerente aos sujeitos, 

assim como à organização e abarca os processos de disputas de sentidos, 

relacionamentos, interações e aspectos culturais e subjetivos dos indivíduos.  E, 

quando entendida sob perspectivas relacionais, flexíveis e dialógicas, é capaz de 

auto-organizar as dicotomias das organizações:  desordem-ordem, formal-

informal, plano-incertezas (MORIN, 2005; BALDISSERA, 2009). 

Comunicação Organizacional Integrada e Estratégica 

O início dos estudos no campo da comunicação organizacional esteve 

marcado por perspectivas de tendências funcionalistas, compreendendo-a como 

ferramenta, fluxograma ou canais mediados para atingir resultados corporativos, e 

como mecanismo de controle por parte dos gestores (KUNSCH, 2009; 

MARCHIORI, 2008). Desta forma, as organizações “[...] inclinam-se a simplificar 

os processos comunicacionais superficializando-os” e, deste modo, geram um 

grande número de “receitas prontas” de comunicação (BALDISSERA, 2009, p.

157). Esta concepção simplificadora culmina em processos comunicacionais 

pautados em uma visão instrumental, limitante e incompatível com as incertezas, 

as subjetividades e aspectos culturais inerentes ao contexto contemporâneo, de 

seus sujeitos e, portanto, às organizações. 

Diante desse cenário, nas últimas quatro décadas, notórios avanços se 

seguiram nos estudos comunicacionais, que passam a reconhecer a complexidade 

e multidimensionalidade das organizações, levando em consideração as 

características dos diversos contextos e dos indivíduos, além de seu caráter 

relacional (KUNSCH, 2014; MARCHIORI, 2006).  

Ao destacarmos os avanços dos estudos em comunicação organizacional e 

a necessidade de transpor a tendência funcionalista para abordagens que se 
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aproximem de uma ótica relacional, evidenciamos a importância de considerar a 

relação entre os sujeitos interlocutores que estão inseridos em um contexto e 

influenciam seu entorno (LIMA, BASTOS, 2012). 

A exemplo, Marchiori (2008, p.13) destaca em seus estudos a comunicação 

como fundante a sobrevivência das organizações, que se dá pela tenacidade das 

redes de relacionamento criadas na organização, ou seja: 
[...] valorização interna de suas relações; ambiente de trabalho 
humanizado, colaborativo e participativo; estreitamento dos laços de 
confiança na gestão dos negócios; [...] permitindo maior flexibilidade, 
criatividade e, consequentemente, inovação organizacional; 
comprometimento e respeito como extensão dos processos de 
interação. 

No entanto, Lima e Bastos (2012) ressaltam que, no cotidiano das 

organizações, há um distanciamento em relação a este entendimento. Neste 

mesmo sentido, Kunsch (2012, p. 269) aponta que “[...] ainda falta uma 

comunicação que permita a abertura de canais dialógicos de fato e que possibilite 

maior valorização das pessoas”.  

Sob esta reflexão, Kunsch (2014, 2003) acrescenta que a comunicação nas 

organizações deve assumir um caráter integrador, aproximando-se do que ela 

denomina de comunicação organizacional integrada. E, ao assumir este sentido 

integrador, “[...] a área da comunicação deixa de ter uma função meramente tática 

e passa a ser considerada estratégica” (KUNSCH, 2014, p. 46). 

A proposta de comunicação organizacional integrada de Kunsch (2003) 

surge na década de 1980 como uma filosofia norteadora que busca integrar os 

diversos departamentos, profissionais e funções que tangem à comunicação nas 

organizações, compreendendo-as a partir de quatro grandes áreas: a 

comunicação administrativa e interna (fluxos e veículos formais e informais de 

comunicação voltados tanto ao gerenciamento de tarefas quanto aos 

relacionamentos entre os indivíduos, respectivamente); a comunicação 

mercadológica (propaganda, marketing, etc) e a institucional (relações públicas, 

multimídia, assessoria de imprensa, imagem corporativa, etc). 

Diante disso, entende-se que a comunicação integrada corrobore para a 

articulação das atividades relacionadas a comunicação e, a partir disso, constituir 

a comunicação de maneira dialógica e dinâmica em substituição a desarticulação 
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e isolamento de departamentos e profissionais. E que essa tessitura possa 

oferecer uma perspectiva mais complexa para as organizações diante das 

ambiguidades dos cenários, sendo capaz de abraçar as diversidades e aspectos 

culturais dos sujeitos, passando a valorizá-los em meio aos seus processos, 

percebendo que ela existe a partir dos relacionamentos que esses sujeitos 

estabelecem entre si (MONTENEGRO, CASALI, 2008). 

Ademais, ao apontar para o caráter estratégico da comunicação 

organizacional, busca-se refletir sobre esta dimensão de modo a ir além de um 

viés econômico e administrativo - ao qual comumente é associada. Kunsch (2014, 

p.56) expõe que esta dimensão “[...]deve incorporar uma visão muito mais 

complexa e valorizar, sobretudo, os aspectos humanos e sociais, superando a 

visão meramente tecnicista e da racionalidade econômica” (KUNSCH, 2014, p.57).  

Ao reconhecer a estratégia unicamente sob um aspecto instrumental focado 

na elaboração de planos rígidos, racionaliza-se a própria comunicação, limitando a 

riqueza de ambos os conceitos. Deste modo, Morin (2005) e Oliveira e Paula 

(2012) apontam que esses processos demandam dinamicidade e movimento, 

pressupondo atualização constante e envolvimento dos interlocutores. 

Assim, mais do que compreender esta dimensão como o planejamento de 

programas fixos pré-estabelecidos para se atingir metas organizacionais, ressalta-

se a importância de resgatar o foco no sujeito e na articulação da diversidade 

sociocultural, proporcionando sinergias, espaço de encontro de conhecimentos e 

subjetividades (PÉREZ, MASSONI, 2009; MASSONI, 2011). 

Metodologia e Análise da Pesquisa 

Para a realização deste estudo, desenvolveu-se, inicialmente, uma pesquisa 

bibliográfica com ênfase em dois conceitos amplamente pesquisados em 

comunicação organizacional: comunicação integrada (CI) e comunicação 

estratégica (CE), com o objetivo de verificar como as transformações dos 

contextos implicaram em novas perspectivas nos estudos comunicacionais, que 

passam a valorizar a centralidade dos sujeitos na comunicação, assim como suas 

subjetividades, culturas e natureza relacional. 

Na sequência, com o intuito de compreender o entendimento de gestores de 

micro e pequenas empresas (MPEs) sobre os conceitos CI e CE, realizou-se uma 
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pesquisa de campo, de caráter exploratório descritivo, que foi aplicada junto a 

gestores de comunicação ou proprietários de escolas de idiomas da cidade de 

Bauru, São Paulo. Para tal, realizou-se, presencialmente, uma entrevista semi-

estruturada entre os dias 18 de maio e 01 de junho de 2017.  

Apoiando-se em Bardin (1977) para a análise dos dados coletados, foram 

definidas duas categorias de análise, ou “analise categorial” (BARDIN, 1977, p. 36) 

a partir do objetivo da pesquisa: 1) qual a ótica dos respondentes sobre os 

conceitos comunicação estratégica e integrada; 2) como ou por quais meios a 

comunicação estratégica e integrada ocorre na empresa. Definidas as categorias, 

foi aplicado uma abordagem quantitativa, com base na “[...] frequência de aparição 

de certos elementos da mensagem” (BARDIN, 1977, p. 114), evidenciando as 

constâncias nas falas da amostra. 

Desse modo, após realizar a análise de conteúdo, verificou-se a dualidade 

entre as respostas, podendo ser distinguidas entre visões que correspondem a 

uma perspectiva funcionalista, na qual o entendimento é pautado no uso do 

instrumento e a comunicação é associada ao simples atingimento de objetivos 

organizacionais; ou uma perspectiva relacional, onde os sujeitos são trazidos à 

tona nos processos comunicativos valorizando as interações sociais. 

O universo de pesquisa corresponde o enfoque dos estudos das 

pesquisadoras em micro e pequenas empresas, justificado pela grande 

representatividade do setor, que corresponde a 99% dos estabelecimentos não 

agrários do país (SMPE, 2014), 40 % da massa salarial, além de compor 52% dos 

empregos formais no Brasil (SEBRAE, 2014). Leva-se em conta também a 

insuficiência de estudos comunicacionais voltados às especificidades e 

características das MPEs. Deste modo, realizou-se um recorte contemplando o 

segmento de escolas de idiomas de Bauru (SP), exclusivamente as não 

franqueadas, entendendo que possuem maior liberdade para planejar suas ações 

de gestão da comunicação, deixando mais evidente as percepções de seus 

gestores. A escolha se deu de forma não-probabilística com base em buscas na 

plataforma Google. A amostra é composta de nove escolas de idioma que 

aceitaram participar voluntariamente do estudo, dentre treze convidadas. 

De acordo com a pesquisa, verificou-se que todas as escolas se 

caracterizam como MPEs do setor de serviço, de acordo com a classificação pelo 
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número de funcionários . A maioria dos entrevistados são sócios ou proprietários 45

da escola (78%), trabalham na organização há mais de 5 anos (89%) e assumem 

exercer múltiplas funções dentro da escola (78%), tais como gerenciamento, dar 

aulas, financeiro assim como gerir a comunicação. Há uma predominância no 

número de mulheres na amostra (67%) e a maioria possui entre 30 e 39 anos 

(55%). Majoritariamente, os entrevistados possuem ensino superior completo 

(67%) sendo apenas 22% em áreas da comunicação (jornalismo e publicidade). 

Dentre a amostra, apenas um participante tem origem estrangeira. Os resultados 

referentes as categorias de análise podem ser visualizados nas figuras 1 e 2, onde 

as percepções que se enquadram em uma perspectiva funcionalista estão 

dispostas em tons de laranja e as que se alinham a uma percepção mais 

relacional foram dispostas em tons de azul:   

Figura 1 – Categoria 1: Qual é o entendimento sobre os conceitos comunicação integrada e 
estratégica por parte dos gestores  46

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Figura 2 - Categoria 2: Como ou por quais meios ocorre a CI e a CE na escola  47

 A classificação quanto ao porte pode ser definida com base no número de pessoas ocupadas, sendo para o 45

setor de comércio e serviço a pequena empresa possui de 10 até 49 funcionários. Disponível em <http://
www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/
Anuario%20do%20Trabalho%20Na%20Micro%20e%20Pequena%20Empresa_2013.pdf > Acesso em: 14 jun. 
2017.

 Alguns respondentes elencaram mais de um entendimento acerca dos conceitos, portanto as porcentagens 46

correspondem a todos os agrupamentos de significados citados pelos gestores e não ao número de 
participantes.

 Alguns respondentes elencaram mais de um entendimento acerca dos conceitos, portanto as porcentagens 47

correspondem a todos os agrupamentos de significados citados pelos gestores e não ao número de 
participantes.
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Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Na categoria 1, verificou-se distinções quanto aos entendimentos dos 

respondentes em relação aos termos. Em relação a CI, 55% da amostra 

apresentaram em suas falas uma perspectiva mais relacional, com base na 

informalidade ou interação. No entanto, cabe pontuar que quando perguntado o 

entendimento do termo CI, 55% dos respondentes apresentaram incialmente 

dificuldades ao expor o que compreendiam, sendo que 44% hesitaram a 

responder e 11% não conseguiram responder. Nesse sentido, suas respostas 

foram dadas com base em interpretações feitas a partir das palavras 

“comunicação”, “integrada” assim como as variações “integração” e “integrar”. 

Contudo, essas interpretações conduziram suas respostas ao entendimento 

marcado pela utilização de mídias digitais e ações orientadas aos resultados 

(categoria 2). Com isso, entende-se que a interpretação que se obteve do termo 

“integrada” para os gestores corresponde a articulação de mídias e, portanto, o 

próprio entendimento da comunicação está baseado a uma ótica funcionalista, 

pautada nas técnicas e meios. Nesse caso, comunicação e mídias são entendidas 

como sinônimos.  

No que se refere a CE, toda a amostra associou o termo CE a aspectos 

correspondentes a uma perspectiva funcionalista (categoria 1). Juntamente a essa 

incidência, notou-se a utilização massiva de termos como “atingir resultados” que 

se alinha a uma visão tradicional dos estudos da CE pautados em uma visão 

meramente mercadológica, conservadora e orientada aos resultados, como é 

apontado por Kunsch, 2014. Essa característica também é citada por Pérez e 

Massoni (2009) ao exporem sobre o viés administrativo e econômico que 

comumente se associa ao utilizar o termo “estratégico” e que se estende à 

comunicação.  
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A segunda categoria sintetiza o “como” e “por quais meios” ocorre a 

comunicação nas organizações, segundo a fala dos gestores. Para a CE, 

principalmente (78%), percebeu-se um grande número de exemplos diretamente 

associados a mídias digitais, tais como Facebook, Instagram, Snapchat e Google 

Adwords, assim como mídias tradicionais (jornal, outdoor); enquanto nas falas 

relacionadas a CI esse número é um pouco menor (55%), mas ainda expressivo. 

Outro índice que reforça o aspecto funcionalista presente no entendimento dos 

gestores é que 44% da amostra afirma que possuem agências responsáveis pela 

“administração” da sua comunicação, associando suas atividades de CE ao 

“monitoramento”, “divulgação”, “propaganda”, assim como imagem da 

organização: “hoje eu traço a minha estratégia, contratando profissionais para isso 

[gestão de mídias]” (Informação verbal) . 48

Outros aspectos podem ser destacados quanto a pesquisa: notou-se uma 

uniformidade nas falas da amostra presentes na ampla utilização de termos 

característicos ao marketing e publicidade para se referirem à CI e CE, tais como 

“atingir” e “divulgar” (citados por 55% da amostra). Além disso, há uma 

conformidade quanto aos processos comunicacionais ocorrerem principalmente ou 

exclusivamente por meio de mídias digitais, ou seja, muito atrelados ainda a uma 

ótica funcionalista. No entanto, há uma parcela minoritária da amostra (22%) com 

uma percepção que se aproxima da comunicação informal, pautada na interação 

do dia a dia, onde o relacionamento entre professor-aluno assegura a manutenção 

da escola por meio do que os gestores chamaram de “divulgação boca a boca”. 

Cabe destacar o ponto de vista de uma gestora que mais se distancia dos 

demais respondentes da amostra. Para essa gestora, única estrangeira, a 

comunicação estratégica é conhecer o aluno, suas necessidades e objetivos em 

aprender outro idioma, para que a escola consiga adaptar sua metodologia e 

conteúdo, a fim de tornar o aprendizado proveitoso. Quanto ao seu entendimento 

por comunicação integrada, ela defende que é a capacidade de se comunicarem, 

se expressarem, se entenderem para que não fiquem isolados e consigam estar 

aptos para interagir e aprender com outras culturas. Tendo em contraste a 

 Fala extraída de uma das entrevistas realizadas pelas autoras com gestor de escola de idiomas não-48
franqueada da cidade de Bauru (SP) no dia 24 de maio de 2017 para a presente pesquisa. O anonimato foi 
garantido aos participantes. 
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amostra, é interessante constatar que essa gestora foi a única que não associou 

nenhum dos termos à esfera exclusivamente dos negócios, mas sim a valorização 

das relações, aspecto essencial do olhar relacional sobre a comunicação. 

Entende-se que essa sensibilidade em relação à importância da comunicação no 

processo de aprendizagem esteja atrelada a sua vivência como estrangeira, 

destacando em uma de suas falas que não deseja que seus alunos tenham as 

dificuldades linguísticas e de se expressar que ela teve ao chegar ao Brasil. 

Foi possível verificar que o entendimento dos gestores está bastante 

atrelado a uma dimensão instrumental da comunicação, conformando-se assim às 

influências dos estudos comunicacionais funcionalistas, orientados aos resultados 

e uma dinâmica de mercado emergente influenciada pelas tecnologias digitais, 

principalmente ao que tange a CE, o que pode ser evidenciado no trecho: 

“[...] nas mídias sociais, nós tentamos fazer com que todas as 
pessoas, de todas as faixas etárias, entendam essa comunicação, 
então nós deixamos uma comunicação muito clara. (Informação 

verbal)  49

Outras incidências referem-se ao uso de expressões como “clareza”, 

“pureza”, “mínimo de ruídos possível”, “atingir” e “público-alvo”, presentes em 

grande parte das falas da amostra, evidenciando um caráter transmissivo da 

comunicação. 

Acrescenta-se ainda que, para a maioria da amostra, a comunicação está 

voltada a “aspectos externos” a escola, tais como divulgação com possíveis 

públicos, transmissão de mensagens e imagem não ficando evidente as 

preocupações nos exemplos mencionados com a participação dos funcionários 

nos processos comunicativos, ou mesmo de alunos. 

Considerações finais 

 Fala extraída de uma das entrevistas realizada pelas autoras com gestor de escola de idiomas não-49
franqueada da cidade de Bauru (SP) no dia 24 de maio de 2017 para a presente pesquisa. O anonimato foi 
garantido aos participantes. 
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A partir do desenvolvimento desta pesquisa, percebeu-se  na amostra 

estudada, que os avanços das últimas quatro décadas nos estudos em 

comunicação organizacional - que passaram a valorizar os relacionamentos, a 

comunicação informal, e as subjetividades como fenômenos espontâneos e 

inerentes aos indivíduos - poucos reverberaram nessas organizações, uma vez 

que a comunicação para os gestores da amostra ainda tem caráter funcionalista, 

pautado no uso de técnicas e instrumentos orientados ao cumprimento de 

objetivos organizacionais e numa lógica competitiva de mercado. 

Deste modo, verificou-se que, nas organizações estudadas, a perspectiva 

pouco ou nada se aproxima da comunicação que traz ao cerne os sujeitos e suas 

heterogeneidades, que abarca a imprevisibilidade de cenários que emergem 

apoiados no avanço das tecnologias de informação e comunicação, em uma 

sociedade fluída onde as fronteiras se encontram e se diluem e inúmeros de 

sujeitos e fenômenos se auto influenciam e transformam diariamente as 

sociedades. Foi percebido um protagonismo da dimensão instrumental da 

comunicação e o entendimento da estratégia com fortes características das 

escolas clássicas de planejamento, cujo resultado financeiro, as regras e o 

controle estão presentes.  

Diante dos resultados obtidos e conforme o objetivo da pesquisa, 

compreende-se que ainda há um distanciamento entre os novos enfoques dos 

estudos da comunicação organizacional e o cotidiano das organizações e, dessa 

forma, entende-se como necessários os esforços de pesquisadores no estudo de 

campo para melhor compreender os cenários complexos e imbricados nos quais 

as organizações estão imersas, o que aprimora e potencializa o desenvolvimento 

dos estudos teóricos respaldando-os na vivência e cotidiano dessas organizações, 

especialmente das micro e pequenas empresas, que encontram-se num cenário 

de maior desvantagem em relação aos seus recursos e fomento.  
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Resumo 

Os consumidores estão cada vez mais ativos, têm muitas opções de escolhas e é 
um desafio satisfazê-los. Contudo, a variedade de produtos e serviços oferecidos 
pelas organizações não garante por si só experiências de consumo totalmente 
satisfatórias. Na era digital, tal insatisfação estimula as organizações a buscarem 
os consumidores para influenciar desde o princípio a concepção dos produtos. 
Assim, empresas buscam na cocriação – participação do cliente no processo 
produtivo – diferenciar seu modelo de negócio ao agregar valores específicos ao 
seu futuro produto. Nesse contexto, este trabalho investigou as interações entre os 
consumidores e as organizações, tendo como objeto de estudo o programa 
Cocriando Natura, a fim de entender qualitativamente como a empresa 
compreende a experiência do consumidor na criação de valor. Para isso, foi 
realizada uma pesquisa qualitativa realizada por meio de observação participante, 
na qual uma das pesquisadoras participou da jornada de cocriação “Viva Sua 
Beleza Viva” no ano de 2016, tanto na etapa online quanto na etapa presencial, 
experenciando todas as fases do programa que foi finalizado com o evento 
“Reconhecimento” destinado a participantes do programa. Os resultados 
alcançados demonstraram que o Cocriando Natura pode ser compreendido como 
um modelo de referência em cocriação, pois essa rede permite o debate e 
compartilhamento de ideias, necessidades, competências, e mediação de 
experiências, que combinados contribuem para a essência do processo de 
inovação.  

Palavras-Chave: Cocriação. Interação. Experiência. Mediação. Cocriando Natura. 

Introdução 
O século XXI tem sido marcado pela velocidade da informação. O advento 

da internet gerou uma nova relação de proximidade entre empresa e stakeholders, 

inovando os processos de relacionamento com os públicos. Além disso, os 
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consumidores estão cada vez mais ativos, com mais opções de escolhas e difíceis 

de satisfazer (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004). Por essa razão, torna-se 

fundamental que as organizações entendam a necessidade da busca de novos 

parâmetros de gestão para garantir a satisfação do cliente com um produto e/ou 

serviço. 

A principal mudança no perfil do consumidor ocorreu pela transformação 

de seu papel na sociedade, passando “de isolado para conectado, de 

desinformado para informado, de passivo para ativo” (PRAHALAD; RAMASWAMY, 

2004, p.16).  Através das interações em rede, o consumidor da sociedade 

contemporânea acredita cada vez menos nas propagandas tradicionais, confiando 

mais nas indicações de amigos, conhecidos e até mesmos desconhecidos. O 

consumidor também, ao se tornar ativo, passa a ser prosumer – consumidor e 

produtor ao mesmo tempo – ao produzir conteúdos, informações, avaliações, que 

geram influência na decisão de compra de quem está conectado a sua rede 

(TOFFLER, 2004). 

Assim, algumas organizações começam a perceber que deixar os próprios 

consumidores se comunicarem com outros consumidores pode ser uma forma de 

aumentar a relevância e a credibilidade de suas marcas e produtos.  

Qual o resultado final da mudança de papel dos consumidores? As 
empresas não mais podem agir com autonomia, projetando 
produtos, desenvolvendo processos de produção, elaborando 
mensagens de marketing e controlando canais, com pouca ou 
nenhuma interferência dos consumidores. Estes agora querem 
influenciar todos os componentes do sistema de negócios. 
Armados com novas ferramentas e insatisfeitos com as escolhas 
disponíveis, os consumidores fazem questão de interagir com as 
empresas e assim co-criar valor. A interação como base para a co-
criação é o fulcro de nossa realidade emergente (JENKINS, 2009, 
p.19). 

Essa nova realidade gera uma competição maior entre as organizações, 

ultrapassando o objetivo de oferecer produtos e serviços. Para tanto é necessário 

estabelecer novas relações com os clientes, focando na experiência destes com o 

produto/serviço, para obter diferenciação em um mundo de muitas possibilidades 

equivalentes e similares. Dessa forma, as organizações buscam na cocriação uma 

forma de fazer com que o consumidor participe da concepção dos produtos/
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serviços que atendam seus desejos e necessidades, gerando inovação para a 

empresa. 

Em um mercado competitivo, aumentar a interação com o consumidor 

pode ser um grande diferencial. As organizações tentam se reinventar por meio da 

colaboração, buscando tentar absorver o conhecimento e a experiência do 

consumidor com o uso de cocriação de produtos e valores. Como conseguir 

engajar o consumidor nessas atividades é o desafio atual para as organizações. 

As novas tecnologias da informação têm um papel importante nessa 

realidade.  Las Casas (2014) afirma que a facilidade da internet e o advento das 

redes sociais proporcionou o desenvolvimento de um novo modelo de negócios, 

consistindo em interação com os consumidores. O desafio, nesse sentido, é saber 

utilizar essas estratégias, não mais para identificar as necessidades dos 

consumidores, mas sim incorporá-los no processo de elaboração das ofertas 

comerciais através do engajamento.  

Inspirados por essa nova visão a empresa Natura desenvolveu um 

programa de cocriação denominado Cocriando Natura, que se destaca por criar 

uma plataforma colaborativa online direcionada a captar os Insights dos 

consumidores sobre produtos, conceitos e serviços da marca.  

Nesse contexto, este trabalho investigou as interações entre os 

consumidores e as organizações, tendo como objeto de estudo o programa 

Cocriando Natura, a fim de entender qualitativamente como a empresa 

compreende a experiência do consumidor na criação de valor. Para isso, 

primeiramente foi realizada uma pesquisa bibliográfica contextualizando o papel 

do consumidor na sociedade contemporânea e levantando os principais conceitos 

relacionados a experiência do consumidor e cocriação. Em seguida, é 

apresentado o programa Cocriando Natura, seu histórico e objetivos, e uma 

pesquisa qualitativa realizada por meio de observação participante, na qual uma 

das pesquisadoras participou da jornada de cocriação “Viva Sua Beleza Viva” no 

ano de 2016, tanto na etapa online quanto na etapa presencial, experenciando 

todas as fases do programa que foi finalizado com o evento “Reconhecimento” 

destinado a participantes do programa. 

Cocriação de valor 
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Conforme visto, as organizações estão buscando cada vez mais o diálogo 

com seus consumidores devido a facilidade de interação que a tecnologia da 

informação possibilita (LAS CASAS, 2014). A interação é vista como uma 

vantagem competitiva, a partir do momento em que é possível agregar o 

consumidor no processo de elaboração através do processo de cocriação. 

O futuro da competição, no entanto, situa-se numa nova 
abordagem total da cocriação de valor, centrada no indivíduo, 
pelos consumidores e pelas empresas. Para vermos esse futuro 
devemos libertar-nos do passado, devemos compreendê-lo, ou 
seja, precisamos reconhecer as estruturas de crenças subjacentes 
às nossas ações como gerentes (PRAHALAD; RAMASWAMY, 
2004, p.28). 
  

Para Las Casas (2004, p.127) “A essência da cocriação é a colaboração 

de quem produz com quem consome”, ou seja, a cocriação é o processo em que o 

consumidor interage com a empresa a ponto de se envolver em grande parte do 

processo de criação de valor, seja em um novo produto ou serviço. 

A criação de valor conta com novos caminhos após o processo de 

cocriação ser implementado. Para um melhor entendimento, Prahalad e 

Ramaswamy (2004) construíram “O novo quadro de referência para a criação de 

valor” com a finalidade de entender as premissas, as implicações e a manifestação 

da cocriação para criar valor, conforme o quadro 1. 
 

Fonte: Adaptado de C. K. Prahalad e V. Ramaswamy, 2004. 
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Segundo Prahalad e Ramaswamy (2004) o processo de cocriação precisa 

se basear no indivíduo e em suas experiências, portanto, é necessário que a 

empresa consiga fazer com que o consumidor tenha o maior envolvimento 

possível com a prática da criação. 

Como interpretação, podemos ver que a premissa para a nova forma de 

criar valor é a mediação entre empresa e o indivíduo, sendo ele a peça chave de 

todo o processo. Porém, para a empresa mediar essas experiências há algumas 

implicações. É preciso criar eficientes ambientes de interação para que todas as 

formas de criação de valor tenham o seu espaço, e com experiências positivas é 

possível criar laços de relacionamento entre empresa e públicos:  
Compartilhar informações por meio da mediação nas organizações 
pode contribuir para a criação de um ambiente de comunicação 
franco e honesto; para a aprendizagem coletiva por meio de 
acertos e erros expressos em histórias, bem como para divulgar 
informações, experiências, conseguir a coparticipação dos públicos 
e auxiliar a construção da imagem, além da própria reputação 
organizacional (GUARALDO; PORÉM, 2015, p.255).  

Portanto, como manifestação de todo o processo comunicativo entre 

organização e públicos, é preciso ter uma mediação de qualidade dessas 

interações, com foco na rede de experiências. E, além disso, essas experiências 

criam valor: 

No caso da cocriação, as experiências do consumidor com o 
produto tornam-se o próprio fundamento do valor. Assim, a 
cocriação surge como uma forma de inovação alinhada ao novo 
papel do consumidor, quando clientes e parceiros da empresa 
(como fornecedores e distribuidores) associam-se na gestação do 
novo produto, agregando funcionalidades a este e recebendo em 
troca os benefícios de sua contribuição, através do acesso a 
produtos customizados ou da promoção de suas ideias (LAS 
CASAS, 2004, p.110). 

Prahalad e Ramaswamy (2004) afirmam que a interatividade é o alicerce 

da cocriação e o diálogo se torna mais possível por conta da Internet. Para que o 

ambiente colaborativo se concretize, é preciso que as organizações tomem a 

frente de criar os canais de interatividade e que além da criação eles necessitam 

de mediação qualitativa para que a experiência seja positiva. Com as mídias 
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sociais, a relação organização/consumidor se estreitou e facilitou a aproximação 

de relações entre os públicos. 

A cocriação, portanto, é um processo em que a empresa juntamente com 

o seu consumidor cria valor para a marca, produto ou serviço. O processo é 

baseado na colaboração entre os indivíduos sendo eles a base principal para o 

sucesso da cocriação.  

Experiência do consumidor 
A experiência do consumidor se constitui da interação deste com diversos 

aspectos de um mesmo produto. Para Grundey (2008), a experiência é definida 

como qualquer ocorrência com grande significado pessoal baseado na interação 

com estímulos que podem ser os produtos ou serviços. Ainda segundo a autora, a 

experiência pode auxiliar na modificação ou construção do indivíduo, 

principalmente em suas emoções, trazendo novas vivências. 

Yuan e Wu (2008, apud CARVALHO, LIMA, SILVA, s/a) complementam 

essa ideia afirmando que a experiência deve buscar a satisfação do consumidor 

através de valores emocionais e funcionais promovidos pelas percepções, 

sensações e qualidade de serviço. Além disso, as empresas devem criar estímulos 

através de ambientes, atmosferas e layouts, e como resultado da experimentação, 

os clientes criam diferentes percepções e reagem a estes estímulos.  

Para Klaus e Maklam (2007, apud CARVALHO, LIMA, SILVA, s/a) pontuam 

que a relação de experiência entre empresa e consumidor é intrínseca, nasce das 

interações entre eles. Seja boa, ruim ou indiferente, o consumidor, ao utilizar um 

produto ou serviço de uma marca, sempre terá uma experiência atrelada a isso. 

Assim, o desafio é como a empresa vai mediar essa experiência. 

Prahalad e Ramaswamy (2004) acreditam que para uma melhor 

performance da experiência do consumidor, é necessário ter um diálogo intenso 

com os consumidores para facilitar a transparência, disponibilizar novos acessos à 

informação e possibilitar liberdade na troca de informações para assim mediar, 

avaliar e compartilhar riscos. Contudo, para o processo ser eficaz, as 

organizações precisam praticar empatia com seus consumidores, ou seja, 

compreender desde as expectativas até suas observações ao final da experiência. 
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A interação, segundo Prahalad e Ramaswamy (2004), é o primeiro passo 

da experiência do consumidor com a empresa. E com o aumento da mesma, é 

possível ver cada vez mais o cliente engajado em participar da experiência de 

criação de valor. “A experiência de cocriação pelo consumidor torna-se o próprio 

fundamento do valor” (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004, p. 26). 

O processo de cocriação tem como sua matéria prima o ser humano, a 

empresa precisa estar sensível e flexível para interpretar qual a melhor forma de 

interagir com cada pessoa, levando em conta todas as mudanças que vão 

ocorrendo com o passar do tempo, como por exemplo, o grau de envolvimento do 

colaborador. 

Antes da aplicação da cocriação nas empresas, a criação de valor já 

existia, mas de uma forma bem diferente. O sistema de criação em conjunto não 

era realizado e, portanto, a própria empresa determinava o valor e somente o 

repassava para seus consumidores através de seus produtos ou serviços. Este 

fato, atualmente com a cocriação, vem caindo. O processo de criação de valor é 

feito em conjunto, ou seja, empresa e consumidor. Anteriormente o foco, segundo 

Prahalad e Ramaswamy (2004), era entender a demanda (de produtos e serviços) 

do consumidor e assim atender as necessidades dos consumidores. Porém, com o 

passar do tempo, o desejo do consumidor não era mais somente ter um vasto 

portfólio de produtos, eles procuram experiência, mas não qualquer uma, e sim a 

que tenha qualidade e que possibilite momentos memoráveis e, por isso, a 

cocriação objetiva criar um ambiente positivo para o público para que eles 

continuem a colaborar, desenvolvendo assim melhorias no relacionamento 

empresa/consumidor. 

Observação participante 
A observação participante tem como forte característica a interação entre 

quem pesquisa e a situação que está sendo o alvo do estudo. 

Para Lakatos e Marconi (2008, p.79) a observação participante “consiste 

na participação real do pesquisador com a comunidade ou grupo. Ele se incorpora 

ao grupo, confunde-se com ele. Fica tão próximo quanto um membro do grupo que 

está estudando e participa das atividades normais deste”. 
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Segundo Yin (2010) na observação participante o observador não é 

passivo e pode assumir vários papéis na situação de estudo de caso, além de 

participar dos eventos pesquisados. 

Para Mann (1970, apud LAKATOS; MARCONI, 2008, p.79), é uma 

“tentativa de colocar o observador e o observado do mesmo lado, tornando-se o 

observador um membro do grupo de modo a vivenciar o que eles vivenciam e 

trabalhar dentro do sistema de referência deles”. 

A partir de uma abordagem metodológica qualitativa, a técnica de 

observação participante foi utilizada durante a Jornada “Viva sua Beleza Viva” e no 

evento de “Reconhecimento”, ambos ocorridos no ano de 2016, do programa 

Cocriando Natura. 

Jornada “VIVA SUA BELEZA VIVA” 
A técnica foi aplicada pela pesquisadora Larissa Rodrigues. A 

pesquisadora participou da jornada de cocriação “Viva Sua Beleza Viva” (2016), 

como membro presente de todas as atividades propostas. Após a etapa da 

j o r n a d a , a p e s q u i s a d o r a t a m b é m p a r t i c i p o u d o e v e n t o d e 

“Reconhecimento” (2016), realizado pela Natura nas dependências da empresa. 

A jornada Viva Sua Beleza Viva aconteceu em 2016, na plataforma virtual 

do Cocriando Natura e buscava desvendar dos participantes o que seria o 

conceito de Beleza Viva para eles e como a Natura poderia contribuir para que 

seus consumidores encontrassem a sua própria Beleza Viva. 

Como padrão da Natura em colaborações em sua plataforma (site), a 

jornada foi dividida em quatro momentos: Inspiração, Descoberta, Ideação e 

Encerramento. 

A Inspiração, etapa realizada virtualmente, trazia alguns desafios que 

exigia o compartilhamento das perspectivas sobre o tema. 

Na fase Descoberta, realizada virtualmente, a equipe do Cocriando Natura 

apresentou vídeos sobre Beleza Viva que iam desde propagandas realizadas da 

Natura, um live realizado pelo Facebook com a temática e também vídeos 

produzidos pelo próprio time do Cocriando Natura com assuntos como “Beleza no 

dia a dia”. Essa etapa da jornada objetivava começar a despertar em seus 

participantes uma maior noção do que seria essa Beleza Viva. 
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Em Ideação, também realizada na plataforma virtual, foi o momento de 

unir tudo o que foi discutido nas fases de Inspiração e Descoberta e começar a 

produzir ideias além de colaborar com os pensamentos de outros cocriadores. A 

pesquisadora também deixou sua colaboração nesta etapa e para ilustrar como foi 

sua participação, foi escolhida a ideia que mais teve interação com outros 

colaboradores e com o time Natura. 
 

Fonte: Site Cocriando Natura 

                            Fonte: Site Cocriando 
Natura 

 
Fonte: Site Cocriando Natura 

R e c o r d a n d o q u e n a 

pesquisa participante, o 

p e s q u i s a d o r p a r t i c i p a 

ativamente das atividades e 

t a m b é m p o d e s e 

c o m p r o m e t e r c o m o s 

resultados da investigação 

realizada (PERUZZO, 2011), 

conforme as Figuras 1, 2 e 

3, é possível observar a 

interação entre os membros 

participantes da jornada e 

t a m b é m a m e d i a ç ã o d a 

organização Natura na promoção do debate entre os membros. Na ideia proposta 

pela pesquisadora, que levava o título de “O Conjunto da Sua Beleza Viva”, se 

estruturava um plano de comunicação desenvolvido pela pesquisadora, na 

condição de observação participante, e dividido em publicidade e canais de 

interação, personalização de produtos e um aplicativo. A figura 3 ilustra o diálogo 

que ocorreu entre os participantes e o time da Natura. Essas conversas, nesse 

!       •      Comunicação Organizacional, Relações Públicas e Processos Midiatizados144



  
I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios 

Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017 

caso, buscavam dialogar com o tema - reconhecimento, complementar 

pensamentos e tirar dúvidas, numa mediação organizacional que objetivava o 

surgimento de mais sugestões e maior desenvolvimento tanto da ideia 

apresentada como de outras propostas por outros colaboradores. 

Na etapa Encerramento, o time Cocriando Natura apresentou os 

resultados já disponíveis da Jornada Viva Sua Beleza Viva. Além dos 

levantamentos em números, eles fizeram uma breve mediação das ideias e 

opiniões apresentadas, como um fechamento que ressaltou alguns pontos.  

Na experiência vivida percebe-se que o Cocriando Natura além de 

preocupado é efetivo em estratégias de interação e mediação das ideias com os 

seus cocriadores. A disponibilidade de diversos canais e de respostas vindas do 

time Cocriando Natura para os colaboradores da jornada incentiva não só o 

desenvolvimento de ideias, mas também o compartilhamento das mesmas, 

trazendo maior interação entre a rede. 

Após ter participado de duas jornadas do Cocriando Natura, a jornada 

“Viva Sua Beleza Viva” (2016) e “Avalie Meu Look” (2016), a pesquisadora 

recebeu um convite do time Cocriando Natura para participar de um evento do 

projeto que aconteceria no dia 8 de dezembro de 2016 na sede da Natura em 

Cajamar, São Paulo e na manhã do dia 9 de dezembro, apresentação do Creative 

Mornings em São Paulo, o Creative Mornings é um espaço que oferece encontros 

com temas criativos que são discutidos globalmente. O projeto abrange muitos 

países, como por exemplo, os Estados Unidos. O time Cocriando queria fazer 

surpresa para os participantes e, portanto, não se teve muitas explicações do 

evento antes dele. 

Na manhã do dia 8 de dezembro, os participantes foram levados até a 

sede da Natura em Cajamar e foram recebidos pelo time Cocriando Natura e por 

mais algumas pessoas da Natura. O dia se iniciou com um café da manhã 

especial, um discurso de agradecimento do Cocriando Natura e interação entre 

todos que estavam lá. Neste primeiro momento foi possível entender o porquê 

daquelas pessoas terem sido escolhidas, pois foram selecionadas as trinta 

pessoas que mais colaboraram, principalmente na jornada “Viva Sua Beleza 

Viva” (2016). 
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Após a abertura, todos foram convidados a participar de uma oficina de 

meditação e automassagem com uma profissional. A oficina buscava despertar 

nos participantes o cuidado consigo mesmo e maior autoconhecimento do seu 

próprio corpo. Além da experiência, cada um ganhou um tapete que pode praticar 

yoga e a automassagem e um cachepô com produtos Natura e uma vela 

aromática personalizada Cocriando Natura. 

Logo após, todos foram direcionados para uma palestra de perfumaria. 

Neste momento, os participantes entenderam melhor como são produzidos os 

perfumes Natura, tirar suas dúvidas e passar por um exercício olfativo, no qual foi 

possível entender melhor como se constrói a fragrância final do perfume além de 

trabalhar a memória olfativa de cada um. 

Ocorreu uma breve visita à fábrica e um almoço no próprio refeitório da 

Natura. Logo após o almoço, a outra oficina foi de comunicação e improviso. Nesta 

etapa, a ideia era despertar criatividade nos participantes, além de deixá-los mais 

desinibidos e criar um maior laço entre todos. 

Ao término da oficina, todos os participantes puderam se customizar com 

pinturas de rosto que estavam disponíveis. O momento foi de grande relaxamento 

e sintonia.  

O último momento do dia foi a aula de música criativa disponibilizadas por 

dois músicos. A pesquisadora percebeu que a oficina buscava mostrar para os 

participantes que é possível cocriar muitas coisas, inclusive uma música. 

Objetivava também desenvolver uma audição mais sensível e encorajar todos a 

tentar e a errar. A pesquisadora viu que todos a sua volta, inclusive ela, utilizaram 

esse momento para expressar sentimentos e estreitar laços com todos que 

estavam lá. 

Após a última oficina, fotos foram tiradas e vídeos foram gravados tanto 

para guardar na memória do projeto quanto para utilizar como material 

institucional.  

Fonte: 
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Página Facebook Cocriando Natura 

Para finalizar o dia, todos os participantes e todos que realizam o evento 

continuaram em roda e fizeram seus comentários do que gostaram, do que 

poderia melhorar e uma sugestão para o ano de 2017 além do seu sentimento 

sobre aquele dia. Depois foram distribuídas mochilas personalizadas do Cocriando 

Natura com mais produtos da empresa.  

No dia 9 de dezembro de 2016 os participantes tiveram uma manhã 

diferente. Antes de ir para o Creative Mornings, fizeram uma parada no Beco do 

Batman onde conheceram esse lugar turístico e criativo de São Paulo. Após, todos 

os convidados foram até a Fellows House, uma barbearia de São Paulo com o 

conceito de levar mudanças no corpo e na alma de seus consumidores, e após, 

para o evento Creative Mornings assistir a apresentação “Sounds” do músico Cris 

Romagna. Essa mostra do Romagna falava como nosso corpo reage aos sons e 

como somos sensitivos à eles, além de cantar com todos a música que compôs 

para o evento.  

Ao final, a pesquisadora, concluiu que o evento que buscava trabalhar o 

reconhecimento alcançou o seu propósito. Foram dois dias em que a Natura 

dedicou atenção a um grupo de cocriadores, proporcionando experiências únicas 

e valorizando a sua colaboração no projeto Cocriando Natura. Além dos presentes 

recebidos, e a infraestrutura montada desde o transporte até as oficinas, o evento 

proporcionou o estreitamento de laços entre os colaboradores e entre os mesmos 

com a empresa. A pesquisadora acredita que a maioria dos participantes saíram 

de lá motivados a participar ainda mais e levar a ideia do projeto adiante. 

Considerações finais 
No contexto da sociedade em rede e no avanço das TICs, o consumidor 

tem a possibilidade de interagir por diversos canais com as empresas e com 

outros consumidores, se tornando mais conectado e informado e, portanto, 

assume o papel mais ativo em que almeja participar também da produção de um 

serviço ou produto (prosumer) criando valor em conjunto com as organizações. 

A variedade de produtos e serviços oferecidos pelas organizações não 

garante por si só experiências de consumo totalmente satisfatórias. Na era digital, 
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tal insatisfação estimula consumidores a influenciar a concepção dos produtos. 

Assim, organizações buscam na cocriação – participação do cliente no processo 

produtivo – diferenciar seu modelo de negócio ao agregar valores específicos ao 

seu futuro produto. 

Nesse contexto, este projeto investigou as interações e experiência do 

consumidor tendo como objeto de estudo o programa Cocriando Natura, a fim de 

entender qualitativamente como a empresa interage e realiza a mediação de 

experiências do consumidor na criação de valor. 

 Com esse estudo, podemos afirmar que o Cocriando Natura é um modelo 

de referência em cocriação, pois essa rede permite o debate e compartilhamento 

de ideias, necessidades, competências, e realiza a mediação de sugestões e 

experiências, que combinados contribuem para a essência do processo de 

inovação. 

A observação participante permitiu conhecer in loco o processo de 

cocriação na própria empresa e entender como acontecem as interações entre 

consumidor e empresa. A pesquisa foi realizada com a participação da 

pesquisadora na Jornada Viva sua Beleza Viva e no Evento de Reconhecimento, 

ambos em 2016. Nessa experiência, pode-se concluir que o Cocriando Natura 

consegue trabalhar com uma rede interativa por meio de estratégias como 

diversos canais de compartilhamento (blog e plataforma online) e pela interação 

que eles incentivam entre empresa- consumidor e consumidor-consumidor nos 

meios de comunicação e no evento (jornadas virtuais, encontros presenciais, 

evento de reconhecimento). Também, estimula o reconhecimento da rede por 

ambas estratégias, incentivando os cocriadores a participarem cada vez mais e se 

conectarem com a marca, os tornando mais engajados e mais ativos em suas 

colaborações. 

Portanto, concluímos que a cocriação é uma estratégia que pode ser um 

diferencial para as empresas no processo de criação de valor. Escutar a opinião 

do consumidor, vai além da melhoria de produtos ou serviços, cria engajamento e 

fortalece os laços entre ambos aprimorando uma forte vantagem competitiva para 

a empresa, já que cada vez mais a sociedade está ativa em sua experiência de 

consumo. 
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Nesse sentido, o Cocriando Natura se mostrou um modelo de referência 

em cocriação. O programa traz o olhar do consumidor para dentro da empresa 

através de uma inteligência coletiva, explicitando suas necessidades, desejos e 

ideias, construindo experiências positivas com a marca e engajamento 

fomentando a cultura de colaboração desses usuários. Essa estratégia tem o 

potencial de gerar inovação, não apenas em criação de novos produtos ou 

serviços inexistentes no mercado, como também na organização da empresa.  
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RESUMO 
A demonstração da utilização do storytelling como ferramenta para a comunicação dirigida visando 
a contribuição para a realização da comunicação simétrica de duas mãos, a partir da utilização do 
ambiente cibernético para realização de capital social na web, é o objetivo central deste artigo. A 
partir da metodologia de levantamento bibliográfico e desenvolvimento de campanha focado em 
quatro narrativas complementares a um tema central, este artigo pretende contribuir para afirmação 
do profissional de relações públicas como estrategista de campanhas institucionais a favor da 
criação de conexão e cocriação com os públicos pretendidos. 

Palavras chave: relações públicas; narrativa storytelling; nova ecologia dos meios; prosumidor 

Introdução 

A utilização das tecnologias digitais de comunicação e informação podem 

alterar a maneira pela qual a população conectada relaciona-se com empresas ou 

marcas. A partir da discussão de conceitos condizentes à temática da nova 

ecologia dos meios, resultando, consequentemente no comportamento conhecido 

como prodosumidor, o artigo pretende analisar a construção de uma campanha 

construída a partir da técnica de storytelling, com o objetivo de fortalecer o 

relacionamento entre a organização e seu público. Assim sendo, o profissional de 

relações públicas, enquanto estrategista, atuaria a fim de promover o diálogo entre 

as duas esferas impulsionado pela produção de conteúdo do emissor que passa a 

ser produtor do mesmo. 

Os efeitos que a tecnologia digital de comunicação e informação têm 

causado na sociedade são fatores imprescindíveis para compreender o cenário da 

comunicação contemporânea. A nova ecologia dos meios, enquanto metáfora, a 

favor da construção de um campo científico de comunicação, trata do assunto sob 
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duas perspectivas principais, sendo a primeira delas a partir da concepção de 

meios enquanto ambientes que afetam os sujeitos que as utilizam, desde a escrita 

até os meios digitais, enquanto estrutura, conteúdo e impacto sobre as pessoas. 

Na segunda hipótese, os meios enquanto espécies, trata do tema de forma 

holística, como processo socioeconômico e de comunicação, nesse caso, os 

meios em si ocupando lugar central nas discussões, existindo diferenças e 

sinergia entre eles. A partir da concepção da Teoria do Meio, conserva-se a 

afirmativa de que os novos meios alteram as formas de antigos meios existirem, 

como, por exemplo, a TV promovendo alterações na forma de se fazer radio. 

Desta forma, nenhum meio de comunicação operaria de forma isolada. Por isso os 

meios de comunicação são considerados espécies que vivem em um mesmo 

ecossistema estabelecendo relações entre si. 

Nova ecologia dos meios  

Os efeitos que o uso das tecnologias digitais de comunicação e informação 

podem causar na sociedade é fator imprescindível para compreender o cenário da 

comunicação contemporânea. Para Scolari (2015), a partir do levantamento 

realizado dentre autores da área, a nova ecologia dos meios, enquanto metáfora, 

a favor da construção de um campo científico de comunicação, trata do assunto 

sob duas perspectivas principais, sendo a primeira delas sob a concepção de 

meios enquanto ambientes que afetam os sujeitos que as utilizam, desde a escrita 

até os meios digitais, enquanto estrutura, conteúdo e impacto sobre as pessoas. 

Na segunda hipótese, os meios enquanto espécies, trata do tema de forma 

holística, como processo socioeconômico e de comunicação, nesse caso, os 

meios em si ocupando lugar central nas discussões, existindo diferenças e 

sinergia entre eles. A partir da concepção da Teoria do Meio, conserva-se a 

afirmativa de que os novos meios alteram as formas de antigos meios existirem, 

como, por exemplo, a TV causando alterações na forma de se fazer rádio. Desta 

maneira, nenhum meio de comunicação operaria de forma isolada. Por isso, os 

meios de comunicação são considerados espécies que vivem em um mesmo 

ecossistema estabelecendo relações mútuas, influenciando um ao outro. 

Para a construção de ambientes comunicacionais estratégicos a favor da 

disseminação de conteúdo digital, este artigo visa a execução de um projeto de 
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narrativa a favor da disseminação de valores institucionais de uma organização, 

assim, a nova ecologia dos meios, ancorada pela possibilidade de realização 

digital, contribuiria para a realização de um dos objetivos da campanha, a de 

disseminar esse conteúdo em diversas plataformas que se conversam em 

linguagem digital, assim como, influenciar o ambiente offline. 

Prodosumidor 

Ao partirmos da concepção de que, nos últimos anos, motivados pela 

possibilidade de alterar a forma de nos comunicarmos mediados pela tecnologia 

digital e suas ferramentas que possibilitam a troca de informações 

simultaneamente entre indivíduos, materializada no conceito de web 2.0, que 

fornece acesso ascendente à população brasileira, da qual 49% declara possuir 

acesso à rede (IBOPE, 2016). 

         A internet, como ferramenta, pode promover uma esfera participativa pela 

capacidade de possibilitar interação entre os usuários no ambiente digital.  A partir 

da dinâmica possivelmente colaborativa da web, as empresas passaram a usar a 

ferramenta como forma de cocriar conteúdo, e assim, promover os embaixadores 

de sua marca. 

 Para Saad e Raposo (2017) as empresas já trabalham há um tempo com a 

cocriação, principalmente para o desenvolvimento de novos produtos. Ao 

estabelecer canais de comunicação, como o próprio Serviço de Atendimento ao 

Consumidor (SAC), as instituições podem realizar a coleta de reclamações e 

inferências sobre os produtos a fim de realizar melhorias e até mesmo inovações 

em suas produções. 

 Aproveitando-se da rapidez oferecida pela rede sem fio de computadores, 

essas mesmas empresas esperam cocriar conteúdos com seus públicos, por meio 

de ferramentas concentradas, principalmente, no rol de mídias sociais, como 

Instagram, Facebook, Twitter. Tais mídias podem alterar-se à medida em que 

novas plataformas surgem, no entanto, a possibilidade do consumidor se colocar à 

frente da marca, como formador e disseminador de opinião rápida, faz com que 

empresas de diversos setores preocupem-se tanto em atender de forma qualitativa 

seus consumidores, quanto ouvi-los a fim de proporcionar novas experiências por 

meio dessas plataformas. 
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 Como forma de aproximação emocional, podem fazer uso do storytelling, 

por exemplo, com o objetivo de identificar-se com o cotidiano ou realidade de seu 

consumidor e prospect para, assim, criar conexão e laços afetivos, buscando 

identificação e, acima de tudo, compartilhamento de sua comunicação de forma 

espontânea. 

 No entanto, percebe-se que existe uma tendência de apenas empresas que 

verbalizam seus reais valores, praticados internamente, conseguem manter esse 

relacionamento a longo prazo com seus internautas ou consumidores de conteúdo 

online. Portanto, deve haver preocupação em relação ao que se comunica, 

principalmente, quando trata-se de envolvimento organizacional/institucional com a 

meta principal de estabelecer conexões subjetivas entre os públicos e a empresa, 

ou entre emissor e receptor. 

 Que, por sua vez, passa a ser emissor, sancionando um discurso proferido 

por um terceiro e influenciando, assim, sua micro ou macro região cibernética a 

que tem acesso. Assim, pode-se considerar a criação de capital social cibernético, 

desde que exista relevância para o leitor do conteúdo, ou seja, apesar da rede 

mundial de computadores possibilitar a qualquer um acessar ou ter seu canal de 

conteúdo pessoal, nem todos conseguem formar uma comunidade que acredita ou 

valoriza o conteúdo compartilhado ali.  

 Segundo Terra (2017) o modelo que temos na contemporaneidade é o de 

socialcast e não mais de broadcasting, isso porque anteriormente não existiam 

espaços para o protagonismo de pessoas comuns, o que já observamos hoje, 

usuários replicando, produzindo informações potencializadas pela rede de 

conexão com internet sem fio. 

 Por isso, o próximo tópico vai conceitualizar a prática de uso do storytelling 

e, na sequência, descrever a campanha executada a fim de criar um ambiente de 

geração de capital social para aproximar a relação entre empresas e o público 

pretendido, como o universitário, utilizando-se da possibilidade de disseminar a 

informação por meio da utilização tanto de personagens influentes em seus micro 

ambientes como nas mídias sociais. 

Narativa storytelling 
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O homem, desde a infância, cresce ouvindo histórias, elas nos 

acompanham em todas as fases da vida. Segundo Carrilho, elas são 

desenvolvidas nos ambientes familiares e na educação formal, fazendo com 

“quem ouve confie em quem conta, desenvolvendo relações de bem-estar, de 

fidelidade, de comprometimento (CARRILHO, p.131)”. 

COGO e NASSAR (2011, p.11) também ressaltam a importância das 

histórias ao considerá-las como uma das unidades mais básicas de comunicação, 

uma vez que o homem é socializado através da narratividade. Carrilho (2014, p.

131)  vai além a afirmar que o ato de contar histórias cria entre o interlocutor e seu 

público, uma relação íntima e duradoura, pois seus valores, objetivos , emoções e 

expectativas são compartilhados: 

Mais do que apenas imaginar, uma história compartilhada faz com que 
possamos estar na mesma narrativa que as outras pessoas, criamos 
relações de amizade, de companheirismo, de intimidade, pelo fato de 
podermos dividir momentos, sentirmo-nos incluídos em grupos, atuarmos 
de forma conjunta (CARRILHO e MARKUS, 2014, p.130) 

  

As novas tecnologias podem potencializar a oralidade, como afirmam 

Martins e Fortes (2007, p.47, apud. COGO e NASSAR, p.8). A partir do princípio 

de que ela instaurou importantes transformações nos processos comunicativos 

modernos, ao ressurgir no meio corporativo como um elemento essencial para o 

relacionamento com os diversos público. Xavier (2015, p.15) também concorda 

que o advento do mundo digital contribuiu para a revitalização das narrativas 

contadas no que ele traduz como  storytelling. 

A oralidade em narrar fatos retomou o diálogo como convívio entre 
pessoas, por meio da Internet. Assim, também, a antiga arte dos 
contadores de história tornou-se um trampolim para o marketing e os 
managements adaptaram-se a esse recurso para formatar o pensamento 
de seus interlocutores. Esse método retórico persuasivo é veiculado por 
meio de storytelling. (ALFEU, DOMINGOS, pag.4) 

O storytelling, segundo FERNÁNDEZ COLLADO (2008, p.47, apud. 

COGO,NASSAR, pag.11) favorece a empatia, que consiste em uma habilidade, 

cujo nível valorativo é alto, além de proporcionar e desenvolver o relacionamento 

entre a marca que conta a história e seu consumidor. Uma história ela pode ser 
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ficcional, fruto da imaginação de quem conta, baseadas em fatos reais, bem como 

um depoimento de vida. O Depoimento de vida que nasce no âmbito dos públicos, 

das redes sociais ou da sociedade tem um alto valor para a formação da confiança 

na empresa ou instituição, porque é percebido pelos receptores como distante dos 

interesses das organizações e, também, compatível com os interesses dos 

receptores (NASSAR, 2009, p.302, apud. COGO, pag.40).  

Por isso, a campanha desenvolvida, e que será descrita no próximo tópico, 

ela trás o depoimento de quarto jovens, micro-influênciadores e que estão 

presentes no dia a dia do público da campanha, no caso os universitários. 

Pretende-se então através dos depoimentos, criar empatia e afeição do público 

pretendido com a marca.  

Relações públicas: a construção de um diálogo simétrico de duas mãos 
  

Sociedades modernas, segmentadas por um conjunto de grupos e 

estruturas em constante mutação, interdependentes entre si, cuja comunicação é 

posta como o centro das atenções, é o que Gonçalves (2010) faz referência ao 

considerar a comunicação como elemento essencial para desenvolver “relações 

entre pessoas e grupos que não querem perder de vista os seus objetivos 

comuns” (2010, p. 20.). 

  Quando trata-se de desenvolver relações sólidas e a longo prazo, Gruning 

(2009, p. 25) entende que é preciso encontrar um equilíbrio entre os interesses 

das organizações com o de seus públicos, esta abordagem ele denomina como 

sendo comunicação simétrica de mão dupla, o qual ele acredita estar intrínseco no 

propósito do moderno profissional de Relações públicas, bem como na sua função 

organizacional. 

  O profissional de Relações públicas compreende a necessidade de servir 

os interesses das pessoas que são afetadas pelas organizações, caso queiram 

cultivar relacionamentos com públicos estratégicos e auxiliá-los na construção de 

uma imagem positiva. Ainda assim, Gruning (2009, p.25), entende que criar 

poderosas impressões nos públicos não é simples, para ele, os profissionais 

podem compreender que as pessoas controlam a forma como usam a mídia mais 

do que o contrário. 
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Há uma a tendência de uma cultura mais participativa, em que o público 

não é apenas um grupo de consumidores passivos a receber mensagens pré-

construídas, eles estão “moldando, compartilhando, reconfigurando e remixando 

conteúdos de mídia de maneiras que não poderiam ter sido imaginadas antes”. 

(FORD, GREEN, JENKINS, 2014, p.18). 

Com os públicos agindo ativamente no fluxo de mídia, profissionais de 

Relações públicas devem estar atentos para a necessidade de ouvir o consumidor 

e de respondê-lo de forma ativa. Fortes (2003) discorre sobre as limitações dos 

veículos de comunicação massivo para este diálogo dinâmico e bidirecional entre 

públicos e organizações. “Como os meios de comunicação de massa podem 

bombardear a mente humana há a necessidade de dispor de outros elementos 

para a formação da opinião pública (FORTES, 2003, p.238)”. 

Para o autor, as relações públicas faz uso da comunicação dirigida como o 

novo elemento para a formação da opinião pública. Dentre as técnicas de 

comunicação dirigida, Fortes (2003) aponta para o conceito de comunicação 

virtual. Defende o conceito como sendo um meio de comunicação dirigida, uma 

vez que esta não utiliza fluxo unidirecional, o espectador não fica apático, ele pode 

interagir, avaliar o conteúdo exposto. Além disso outro ponto que caracteriza como 

comunicação dirigida é que a informação só é fornecida quando o navegador a 

solicita de acordo com os seus interesses. A comunicação virtual é “determinada, 

selecionada e controlada pelo usuário das informações que, de maneira aleatória 

ou sistemática, realiza a busca virtual de acordo com seus interesses”. (FORTES, 

2002, p. 246) . 

A comunicação digital é como uma forma dialética de se trabalhar com os 

públicos, o que possibilita a interação e inversão de papéis entre emissores e 

receptores (TERRA, 2011, p. 264). A autora ainda evidencia as principais 

características da comunicação digital, dentre elas a possibilidade de interação e 

feedback. Ambos atributos configuram os conceitos de comunicação simétrica ou 

assimétrica bidirecional. 

  Visto a importância do modelo simétrico bidirecional para a construção de 

relacionamentos a longo prazo e agregar valor a uma marca, a campanha para o 

Dia dos pais do presente trabalho, constrói um diálogo com o público universitário 

da cidade de Bauru e região com a marca Canarim Eventos. Nela pretende-se 
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criar relacionamentos e gerar a empatia do público alvo com narrativas de 

personagens reais e que convivem no dia a dia desses jovens. 

Os meios escolhidos para veicular a campanha foram as mídias sociais, 

cuja característica, segundo Terra (2011, p.267) tem o formato de conversação e 

não de monólogo. Os protagonistas dentro das mídias sociais são as pessoas e 

não as empresas, esse meio evita censuras bem como facilita um discurso 

bidirecional. 

A campanha: Pais que encorajam seus filhos 

Na campanha desenvolvida, os personagens considerados como heróis 

dessas narrativas são jovens que, de alguma forma, conquistaram um espaço ou 

estão no caminho de conquistar algum feito que, para o senso comum da 

sociedade, são causas para poucos privilegiados. A campanha consiste em contar 

4 histórias de pais de jovens, entre eles, estudantes universitários, homem 

bailarino, cantor e compositor. Com o objetivo de realizar uma campanha para o 

dia dos pais e aproximar o relacionamento entre o Canarim Hall, estabelecimento 

de festas e formaturas localizado na cidade de Bauru-SP e seu público potencial.  

As narrativas possuem o foco na homenagem de dia dos pais, com o tema 

central em: “Pais que encorajam os filhos a celebrar suas conquistas”. As 

gravações foram desenvolvidas a partir da naturalidade da fala dos pais, que se 

posicionaram de forma a contar sobre a vida dos filhos e, em paralelo, os filhos, 

por sua vez, narrando a influência que o pai teve em suas escolhas. As narrativas 

foram editadas uma a uma e postadas na página do facebook da empresa.  

Como afirma Domingos (2008) o storytelling vai além de contar histórias 

reais ou ficcionais, trata-se de uma tentativa de inclusão, um criadouro de heróis 

os quais quebram a ilusão que só certas elites possam governar o mundo. O 

objetivo das narrativas desenvolvidas, portanto, é de gerar identificação, empatia 

com os personagens e o público em potencial. 

E, este era um dos objetivos da empresa, contar histórias para gerar 

conexão com seu público, consequentemente, possibilitando a existência de 
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capital social no ambiente cibernético, aproximando indivíduos com histórias 

marcantes e com boa influência tanto no mundo offline como online, a fim de 

proporcionar maior visibilidade e empatia com a campanha. 

A campanha teve início no dia 31 de julho de 2017 quando o primeiro vídeo 

foi publicado. Ela contemplou um total de 5 vídeos entre 2 à 3 minutos e meio 

cada, sendo que os 4 primeiros vídeos veiculados contaram as histórias de cada 

um dos jovens em destaque. E, por fim, no dia dos pais, apresentou-se a 

composição de uma música realizada por um dos personagens, especialmente 

para a data comemorativa. 

Ao considerar as 5 publicações realizadas no facebook, obteve-se, no total, 

92 compartilhamentos das postagens, sendo em média 19 compartilhamentos por 

postagem, 69 comentários e 1932 reações, o que gerou um engajamento na 

página aproximado de 550% a mais comparado com os últimos 30 dias que 

antecederam o início da campanha.   57

Além dos resultados numéricos, a relevância da campanha para o público 

pode ser notada também, por meio da observação dos depoimentos gerados em 

relação aos vídeos publicados.  A seguir foram selecionados alguns desses 

comentários. 

Figura 1. - Print da tela dos comentários selecionados da campanha 

 Dados obtidos no site Reportei: <https://app.reportei.com/report/60998/57

Lfuf4KleuL2GCS6A6SbX5IvFeOk65fYz>
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Conforme citado anteriormente, o objetivo da campanha era gerar conexão, 

criar empatia com os personagens, a fim de proporcionar maior visibilidade da 

campanha e, consequentemente, da empresa. Nota-se através dos depoimentos e 

dos resultados numéricos, que a campanha atingiu seu objetivo e proporcionou 

identificação das pessoas com as histórias contadas, principalmente do seu 

público estratégico. Os comentários de número 2, 3 e 6 (Figura 1.), 

especificamente, tratam-se exatamente do público da campanha, jovens 

universitários. 

  Carrilho e Markus (2014, p.131) ressaltam que o ato de contar histórias 

transcende a simples apresentação de um produto ou uma tentativa de motivação 

de compra, o espectador sente-se incluído, passa a se inspirar no herói e 

reconhece a si mesmo na narrativa. 

 Desta forma, o profissional de relações públicas, por sua vez, pode ser visto 

como estrategista na articulação das ideias e estratégias para o ambiente digital, 

que, pode proporcionar uma aproximação e melhoria de relacionamento entre 

empresas e seus públicos. 

Figura 2 – Megafone de engajamento 

Fonte:https://app.reportei.com/report/60998/Lfuf4KleuL2GCS6A6SbX5IvFeOk65fYz 

Percebe-se que a campanha executada dentro das mídias possibilitou o 

diálogo entre as pessoas a marca Canarim Hall, o que pode ser validado através 

do relatório gerado com as métricas durante o período em que a campanha foi 

veiculada (Figura2). Foram 1881 pessoas falando sobre a página Canarim Hall e 
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2.537 histórias  cocriadas durante o período analisado, 31 de julho e 19 de Agosto 

de 2017. O facebook considera como uma história toda citação, comentário, 

check-in, curtida ou postagem da página que apareça na linha do tempo dos 

usuários, ou seja, qualquer tipo de interação. 

Considerações finais 

 Nota-se, a partir da campanha desenvolvida, que, o storytelling, como 

ferramenta de aproximação, ao ser utilizada por um emissor que tem empatia com 

seu público ou que se apropria de personagens que o tenha, consegue traçar uma 

campanha de comunicação estratégica para uma empresa. 

 Como no exemplo citado e desenvolvido por uma das autoras deste artigo, 

a campanha focada em uma data especial, como o Dia dos Pais, gerou um 

alcance de 70.065 indivíduos, sendo 98 novas curtidas na fanpage divulgada, 

promovendo a marca pretendida em um dos seus públicos mais estratégicos, o 

universitário. 

 Ao considerar o prodosumidor como um ator capaz de influenciar seu 

socialcast, mesmo que micro ambiente, ampliando sua voz por meio da utilização 

das tecnologias de comunicação digitais, especialmente o facebook, para este 

projeto, demostra a necessidade de se manter e cultivar as relações entre 

empresas e seus públicas de maneira, cada vez mais, estratégica e próxima. 

 A perceptividade em relação ao que se é divulgado, como, por meio da 

veracidade da organização que profetiza um discurso, também é colocado à 

prova, como demostrado pelos comentários investigados das publicações, ou seja, 

o consumidor, ativo, produzindo conteúdo, também é atento e acompanha se 

discurso e prática organizacionais estão alinhados.  

 Para tanto, o profissional de relações públicas, ao atuar como estrategista, 

visa, como citado, promover a comunicação simétrica de duas mãos, e, também, 

deve ser precursor de um discurso focado na transparência institucional, 

materializada em campanhas como esta, de cunho publicitário, mas focado em 

metas de construção de relacionamento estratégico.  
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RESUMO 
Com um mercado cada vez mais competitivo, principalmente diante do 
desenvolvimento tecnológico, organizações buscam diversas maneiras para se 
legitimarem na sociedade. Uma delas é a comunicação organizacional e suas 
estratégias para estabelecer vínculos com a sociedade a partir da disseminação 
de discursos com princípios e ideais. Com isso, peças publicitárias se apropriam 
dos contextos históricos e socioculturais para construírem sentidos e significados, 
gerando impactos na sociedade. Portanto, este trabalho tem como objetivo 
analisar a comunicação de organizações que se posicionam politicamente e refletir 
sobre seus impactos sociais na perspectiva da responsabilidade e ética. Para 
tanto, realizou análises conotativa e denotativa de três peças publicitárias que 
abordam a temática, sendo elas das Lojas Marisa, Habib’s e Havan. A principal 
reflexão do estudo foi que as organizações precisam reconhecer sua 
responsabilidade de comunicação para evitar debates pouco profundos na 
sociedade e embates devido ao estímulo à polarização, discurso de ódio e 
disseminação de notícias falsas. 

Palavras-chave: Comunicação organizacional; Responsabilidade; Ética; Discurso 
organizacional 

Introdução 

O avanço das tecnologias gerou mudanças em diversos âmbitos da 

sociedade, inclusive nas organizações e nas dinâmicas de suas relações. Com os 

crescentes espaços para o acesso à informação e interação, estabelece-se uma 
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interdependência das organizações com a sociedade, a qual requer da primeira 

mais comprometimento, ética e respostas (FERRARI, 2011). Diante da maior 

possibilidade da comunicação organizacional influenciar, em certa medida, o 

comportamento da sociedade e a construção da opinião pública, essa recebe um 

novo olhar, o de ser a responsável em estabelecer relacionamentos pautados em 

princípios e valores que proporcionem o equilíbrio entre os interesses sociais e 

organizacionais. 

Considerando, portanto, o impacto social que a comunicação das 

organizações pode gerar, principalmente diante sua presença on-line, faz-se 

imperativo assumir uma postura ética diante dos problemas da sociedade, de 

maneira a ser responsável (SROUR, 2013). Nessa lógica, este trabalho objetiva 

analisar a comunicação de organizações que se posicionam politicamente em 

suas peças publicitárias e refletir seus impactos na sociedade. Assim, este estudo 

recorre à literatura sobre a comunicação no contexto das organizações enquanto 

construtora de sentidos na sociedade a partir da disseminação de discursos e 

posicionamentos. 

Relevante essa temática, pois, diante da instabilidade política brasileira, 

questiona-se se as organizações, ao assumirem um discurso político, agem com 

responsabilidade e ética. Assim, para possibilitar a reflexão do objetivo proposto, 

foi realizada a análise das seguintes peças publicitárias: do Habib’s no período do 

impeachment da presidenta Dilma Rousseff; da Havan, fazendo menção à 

operação Lava a Jato; e da Marisa, durante o depoimento do ex-presidente Lula 

ao juiz Sérgio Moro.  

Os impactos de estratégias de comunicação para a sociedade diante do 

complexo cenário político brasileiro 

O cenário brasileiro é destacado, nos últimos anos, por estar enfrentando, 

principalmente após a eleição federal e estadual de 2014, uma profunda crise 

marcada pela descoberta de corrupção entre governantes, organizações públicas 

e privadas e por uma crise econômica. Nesse período, uma série de movimentos 

contra a corrupção e com acusações político-partidárias ocorreram, intensificados 
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pelas notícias disseminadas na imprensa e, em especial, pelas discussões e 

mobilizações realizadas nas mídias sociais.  

Os escândalos de corrupção envolvendo políticos brasileiros e empresários, 

estimularam a discussão política na sociedade, principalmente em um cenário 

marcado pelo intenso uso das mídias sociais para interação dos indivíduos.  Com 

isso, algumas empresas também adotaram seu posicionamento político e 

passaram a disseminá-lo por meio de campanhas publicitárias veiculadas e com 

repercussão na internet. Considerando essas ações, cabe refletir as implicações, 

para a sociedade, do discurso político das organizações em suas campanhas, no 

cenário de intensos conflitos ideológicos devido à profunda crise política vivida 

pelo país, pois entende-se que: 

O ambiente empresarial na sociedade contemporânea é lócus de 
tomada de decisões que interferem na vida cotidiana do homem e 
na coletividade. Se, por um lado, têm-se os objetivos particulares 
que fundam as empresas, por outro, sabe-se que suas ações 
interferem diretamente na constituição cultural da sociedade, da 
esfera pública e de questões de ordem coletiva. (LIMA; OLIVEIRA, 
2014, p.91) 

Nesse sentido, o envolvimento de organizações privadas com questões 

políticas não é algo recente, pois existe uma relação antiga entre o setor público e 

o privado para que interesses de ambos sejam atendidos. Porém, atualmente, 

observa-se que elas, além das relações diretas que estabelecem com 

governantes, estão se posicionando politicamente para atender aos seus 

interesses por meio da comunicação organizacional, neste caso a partir de 

campanhas publicitárias.  

De acordo com Pires (2008), as estratégias de comunicação podem 

colaborar para a apresentação do posicionamento empresarial em determinados 

assuntos públicos para a sociedade, visando mobilizar a população para 

pressionar governantes e atender os interesses próprios e coletivos. Acredita-se 

que por meio da comunicação organizacional é possível que as organizações 

consigam planejar e executar “estratégias de comunicação política para expressar 

e fazer valer seus interesses, criar e reforçar canais de interlocução com os três 

poderes, nas esferas estadual e local e, também, legitimar-se perante a 

sociedade” (PIRES, 2008, p.74). 
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Por outro lado, é preciso refletir sobre os problemas que os 

posicionamentos políticos por meio de estratégias de comunicação podem 

impactar a sociedade, principalmente, considerando que eles podem intensificar 

os conflitos ideológicos e debates superficiais sobre a situação enfrentada. 

Considerando esse olhar, o presente estudo objetiva refletir sobre as implicações 

das organizações utilizarem posicionamentos políticos sobre a corrupção no país, 

ao buscarem a legitimação na sociedade. 

Refletindo sobre a comunicação no contexto das organizações, verifica-se 

que o complexo cenário instaurado na sociedade após o desenvolvimento 

tecnológico fez com que elas passassem a desenvolver diversas estratégias que 

colaborassem para a legitimação devido um mercado mais competitivo, com 

indivíduos mais envolvidos com a atuação organizacional. Diante disso, comunicar 

se torna um fator estratégico para estabelecer vínculos com a sociedade, 

disseminando princípios e ideias por meio de discursos. 

Na perspectiva da sociedade, os discursos são envolvidos por contextos 

históricos e socioculturais que representam as percepções de mundo dos 

indivíduos, influenciando a construção de sentidos sobre diversas questões (LIMA; 

OLIVEIRA, 2014; ALMEIDA; SOUZA, 2014). Da mesma forma ocorre nas 

organizações, as quais consideram os contextos e suas próprias percepções para 

disseminar suas ideias em busca de construir significados sobre elas, a partir de 

posicionamentos. Diante da dinâmica dos discursos na sociedade e nas 

organizações, é importante considerar a relação existente entre elas, ou seja: 

Considerando que as práticas de comunicação no contexto 
organizacional são instituídas pelo social e ao mesmo tempo 
fundadoras dele, percebe-se que suas intervenções simbólicas 
(materializadas em discurso) expressam um conjunto de normas e 
valores correntes em nossa sociedade. Os discursos 
organizac ionais são, por tanto, expressão da cul tura 
contemporânea e também elementos que a atualizam. (LIMA; 
OLIVEIRA, 2014, p.90) 

 Dessa forma, compreende-se que as organizações, em busca de 

legitimação, desenvolvem suas estratégias de comunicação não apenas por suas 

ideias e interesses, mas, também, a partir das percepções e sentidos que circulam 

socialmente. Os discursos organizacionais são reflexos da inter-relação das 
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organizações com os indivíduos, pois elas, como integrantes da sociedade, estão 

inseridas nos mesmos contextos históricos, sociais e culturais, os quais 

influenciam a forma como se comunicam.  

A construção dos sentidos acerca das organizações ocorre a partir da 

interação entre os sujeitos, “[...] cada qual imbuído de  determinadas 

características e interesse de cunho ideológico.” (ALMEIDA; SOUZA, 2014, p.73), 

ou seja, é um processo envolvido por interpretações e expectativas. Entende-se 

que essa dinâmica ocorre, principalmente, pois as organizações ao buscarem 

construir significados sobre elas para a legitimação, enfrentam os efeitos causados 

a partir de seu discurso: os indivíduos reagem diante dele, criam significados e 

podem reconstruí-lo (ALMEIDA; SOUZA, 2014).  

O discurso organizacional, portanto, é capaz de influenciar, mas também é 

influenciado, é envolvido pelos contextos dos indivíduos com quem as 

organizações se relacionam, mas também envolve a sociedade em determinados 

contextos. Assim, compreende-se que “as organizações se transformam com base 

nas mudanças na sociedade da mesma forma que transformam a sociedade com 

base em suas ações” (LIMA; OLIVEIRA, 2014, p.91). Considerando esse cenário, 

entende-se a interação entre elas e os indivíduos e os contextos envolvidos 

representam e influenciam a construção de sentidos, por isso é preciso pensar a 

comunicação organizacional a partir de uma perspectiva relacional, ou seja, uma 

perspectiva que considera os diversos olhares dentro e fora do ambiente das 

organizações para construir sentidos.  

Nesse sentido, Oliveira e Paula (2008) explicam que é a troca 

compartilhada entre os indivíduos e as organizações que concretiza ações de 

comunicação para promover relacionamento. A partir deste olhar, é possível 

estabelecer uma relação entre os posicionamentos de campanhas publicitárias 

com as situações cotidianas que os indivíduos estão inseridos, compreendendo 

que elas assumem estratégias para construir sentidos diante dos interesses dos 

indivíduos nas questões em pauta na sociedade, por exemplo: política, igualdade 

de gênero, diversidade, questões ambientais.  

A perspectiva relacional da comunicação indica a importância dialógica 

entre os sujeitos e se fortalece com o advento das mídias sociais, que criam 

condições para maior interação. As interações proporcionadas pelo ambiente 
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digital entre indivíduos e organizações ampliam as possibilidades para a 

disseminação de discursos organizacionais, que considerem os contextos e 

interesses de ambos, contribuindo para “[...] a construção de sua identidade, da 

forma como ela é percebida pelos outros, bem como sua legitimidade e aceitação 

no meio social” (ALMEIDA; SOUZA, 2014, p.72).  

Porém, as autoras destacam que é fundamental compreender que o 

discurso é uma ação que gera consequências variadas e inesperadas, pois, ao 

mesmo tempo que podem colaborar para gerar confiança com os indivíduos, eles 

podem ser interpretados de uma forma que construa sentidos opostos aos 

desejados. Por isso, a disseminação dos discursos nas mídias sociais podem 

impactar a reputação das organizações, pois a constantes troca, compartilhamento 

e produção de informações “passam a definir as práticas discursivas de uma 

ampla rede de enunciadores e enunciatários sobre a organização, seus produtos, 

seus líderes, sua governança, seus comportamentos e suas práticas cotidianas. 

(ALMEIDA; SOUZA, 2014, p.77). O principal fator responsável são as 

possibilidade dialógicas nas mídias sociais que, diferente de uma característica 

informacional, criam um “espaço para que se reviva a cultura do debate político, 

da discussão, do questionamento, até, então, obstruída, em parte, pela atuação 

das mídias massivas.” (LEMOS, 2009 apud ALMEIDA; SOUZA, 2014, p.77) 

Nesse cenário, os laços de relacionamento das organizações se tornam 

mais complexos e a principal consequência é que elas passam a enfrentar mais 

embates diante seu discurso, por isso adotam práticas e disseminação de 

condutas éticas, transparentes e mais envolvida por questões coletivas para “dar 

respostas às expectativas da sociedade e criar parâmetros de relacionamento 

mais estável com seus interlocutores” (OLIVEIRA; PAULA, 2008, p.103). Ao 

assumirem essa postura, as organizações evidenciam que estão cada vez mais 

cientes de que “suas ações são avaliadas pela sociedade e, por isso mesmo, 

precisam compreender as escolhas (decisões) tomadas como atos que têm 

implicações sociais e morais, além de avaliar os riscos que podem 

provocar” (OLIVEIRA; PAULA, 2008, p.104). 

Diante disso, é possível refletir sobre o movimento de posicionamentos 

políticos das organizações no atual cenário político brasileiro, em que 

organizações públicas e privadas se envolveram por escândalos de corrupção. 
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Para disseminarem sua postura e ideologia, verifica-se que algumas organizações 

privadas estão adotando o discurso anticorrupção como uma oportunidade para 

desenvolver estratégias comunicacionais que colaboram para a legitimação 

organizacional. Porém, assumir posturas políticas, em um ambiente envolvido por 

múltiplos olhares e que o discurso organizacional é influenciado, mas também 

influencia, pode resultar em consequências tanto para as organizações, quanto 

para a sociedade.  

Considerando os contextos que os indivíduos estão envolvidos, é preciso 

que as organizações reflitam sobre os sentidos que podem ser construídos, como 

eles podem afetar a relação entre os indivíduos e com a própria organização, 

como eles podem mobilizar os indivíduos e ser representados em manifestações e 

em atos do cotidiano. Para fazer essas reflexões, foi realizada uma análise de 

campanhas publicitárias de algumas empresas em comparação com o contexto 

político brasileiro considerando o olhar de responsabilidade que as organizações 

possuem ao se comunicar. 

Uma análise das peças publicitárias das Lojas Marisa, Habib’s e Havan e 

seus posicionamentos políticos 

Nos últimos anos, o Brasil passa por uma instabilidade política devido a 

vários acontecimentos. Como reflexo, vê-se a disseminação da temática em 

diversos âmbitos na sociedade, inclusive na publicidade, que se apropria, 

geralmente, do contexto para interesse próprio. Entre os episódios mais 

significativos desta crise política nacional, tem-se como destaque a Operação 

Lava-Jato, da Polícia Federal Brasileira, que está em andamento desde 2014. Ela 

representa um conjunto de investigações que buscam apurar o esquema de 

corrupção em torno de lavagem de dinheiro e propinas e demonstrou uma 

amplitude de casos no país por meio de investigações e delações premiadas, 

marcadas por acusações a políticos, assessores e empresários, dentre eles o ex-

presidente do país.  

Nesse contextos, o PT (Partido dos Trabalhadores), envolvido nos 

escândalos, foi o partido alvo de acusações por parte de alguns movimentos 

políticos, o que refletiu em acusações contra a presidente Dilma Rousseff em 
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relação à corrupção e crime de responsabilidade, ocasionando seu impeachment. 

Por ter atingido diversas figuras públicas políticas, a situação configurou-se em 

uma momento de intensos embates políticos e ideológicos, os quais refletiram na 

polarização de opiniões e propagação de discursos de ódio. 

A fim de atender o objetivo deste trabalho, analisar como a comunicação de 

organizações se posicionam politicamente em suas peças publicitárias e refletir 

seus impactos na sociedade, escolheu-se três peças, cada uma das seguintes 

organizações: Lojas Marisa, Habib’s e Havan. Para tal, utilizou-se duas técnicas 

de análises, a denotativa e a conotativa, a fim de identificar a produção de sentido, 

a partir de elementos que englobam recursos técnicos e estéticos, estratégias, 

valores, padrões, entre outros. 

As Lojas Marisa , uma rede de loja de departamentos especializada em 62

roupas femininas, faz uso da repercussão de um dos depoimentos do ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz Sérgio Moro, pertencente a Operação 

Lava-Jato, que ocorreu no primeiro semestre de 2017. Sua peça publicitária foi 

uma imagem divulgada na internet. 

Outro posicionamento político estudado é o da rede de fast food brasileira 

especializada em comida árabe, o Habib’s , que, assim como a primeira marca 63

analisada, fez-se uso do cenário político nacional para divulgar seus produtos. 

 Diferentemente das Lojas Marisa, o Habib’s elaborou uma campanha com 

diversos vídeos promocionais relacionados a política nacional, os quais foram 

divulgados em canais aberto e pago de televisão, além de em suas redes sociais 

online, tendo uma dimensão muito maior que o da primeira. Dentre a variedade de 

vídeos com essa temática, optou-se por analisar a propaganda que foi divulgada 

na véspera da votação para o impeachment da então presidenta Dilma Rousseff, 

em abril de 2016. 

Por fim, tem- se rede de lojas de departamentos, a Havan , que utiliza-se 64

do nome da Operação Lava-Jato para vender produtos com o mesmo nome, 

 Peça publicitária Marisa. Disponível em: <https://www.facebook.com/voudemarisa/photos/a.62

108584695891515.17068.101036196646365/1321766311240008/?type=3&theater>. Acesso em: 28 set. 2017.

 Peça publicitária Habib’s. Disponível em: <https://youtu.be/F17S5s-VFBM>. Acesso em: 28 set. 2017.63

 Peça publicitária Havan. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=HYnEr_g6pZI>. Acesso em: 64
28 set. 2017.
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fazendo menção a limpeza e divulgando seu apoio a Operação, também no 

primeiro semestre de 2017. O comercial em formato de vídeo foi divulgado tanto 

na internet quanto na televisão. 

Tais peças publicitárias, presentes em diversas mídias sociais, tiveram 

grande circulação e repercussão, ainda mais considerando o contexto de 

sociedade em rede de Castells (1999) e, justamente por causa das polêmicas e 

embates gerados é que foram escolhidas. 

Em relação a análise denotativa, observa-se que a peça publicitária das 

Lojas Marisa consiste em uma imagem, com apenas textos escritos. De maneira 

centralizada e considerando a leitura de cima para baixo, estão os seguintes 

dizeres: “Se sua mãe ficar sem presente” – na cor branca -, abaixo “a culpa não é 

da” – em amarelo, e por fim, “Marisa”, em branco. As duas primeiras frases estão 

na mesma tipografia, como se estivessem em itálico e com uma escrita corrente, 

enquanto a última remete ao logo da loja em questão. Exceto a primeira letra da 

frase, todas as outras estão no formato de minúsculas.  

A cor de fundo da imagem é rosa, o mesmo utilizado pela empresa em seu 

logo. Os recursos utilizados na peça apresentam um caráter simples, sem figuras 

e grandes produções.  O destaque, tanto pela posição e pela cor amarela, fica 

com a frase do meio, que consiste em “a culpa não é da”.   

Considerando a análise conotativa, percebe-se uma associação direta da 

peça publicitária das Lojas Marisa com o cenário político nacional referente à 

época, sendo essencial para a sua compreensão o conhecimento de tal. A 

publicidade que aparentemente se destina para promover a loja durante o período 

de vendas referente ao dia das mães, utiliza-se do contexto para fazer alusão ao 

nome da loja com o da ex-primeira dama Marisa Letícia, esposa do ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, que faleceu em 03 de fevereiro de 2017. 

A explicação de tal está relacionada ao depoimento em que o ex-presidente 

Lula realizou no período em questão (maio de 2017) devido a Operação Lava-

Jato, conduzida pela Polícia Federal Brasileira. Em um determinado depoimento, 

Lula sugeriu que a condenação pela qual estava sendo interrogado não era de seu 

conhecimento, mas sim de Marisa Silva, já então falecida. 

A partir disso, indivíduos que tinham interesses e posicionamentos políticos 

diferente do de Lula, começaram a criticar seu depoimento, julgando que o ex-
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presidente estava se aproveitando do falecimento de sua esposa para culpá-la de 

um ato que era seu, para, portanto, se livrar daquela condenação. Em meio a 

essas tensões ideológicas e políticas, e polarizações da sociedade, apresentou-se 

a tal peça publicitária das Lojas Marisa, que se aproveitou, além do contexto, dos 

nomes iguais dos sujeitos envolvidos. 

A peça, portanto, traz um tom irônico em sua escrita, uma vez que deseja se 

isentar de qualquer culpa em relação aos presentes de dia das mães, mas 

fazendo uma clara alusão ao depoimento de Lula. Logo, é possível observar que a 

peça reforça a polarização existente, pois se posiciona a favor de discursos que 

criticavam a postura do ex-presidente, assumindo que este estava culpando sua 

esposa falecida. 

O público em que procurou atingir, ou seja, aqueles que iriam comprar 

presente para o dia das mães, dividiu-se, tendo uma parte apoiado a marca e a 

outra se ofendido e repudiado tal ato, seja por questões políticas, quanto 

ideológicas. Por ter sido uma postagem em uma rede social online e considerando 

o contexto da sociedade em rede, acredita-se que a peça publicitária alcançou um 

público para além do público principal, potencializando polarização política e a 

possibilidade de discursos de ódio, impedindo a construção de debates 

democráticos. 

Além disso, por ser uma peça destinada ao dia das mães, a qual se 

presume uma maior sensibilidade e sentimentalismo, pode-se inferir que a 

estratégia da loja se apresentou incoerente ao que supostamente deveria 

alcançar, a não ser que o único objetivo fosse atingir a maior quantidade de 

pessoas. 

Para a análise denotativa, o vídeo da rede de fast food Habib’s possui três 

cenas principais, iniciando com a figura de um homem de meia idade, branco, 

cabelo grisalho, de terno, sentado em um gabinete com uma bandeira ao lado, 

atendendo ao telefone de forma exaltada, respondendo “Caiu?”. O próximo corte 

aparece com um close um homem jovem, branco, de cabelo preto, sentado em 

frente a uma mesa, com um celular em mãos. Em seguida, ele lê a mensagem 

“Caiu!!!! CAIU!!!!” e então a imagem se amplia e mostra o rapaz repassando a 

mensagem para várias pessoas que estão compartilhando o escritório com ele, e 

todos vibram. 
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A cena seguinte mostra diversas pessoas com enfoque em um homem 

jovem, branco, cabelo preto, lendo a mensagem e gritando “CAIU!!!”. Com isso, 

aparecem alguns vestindo verde e amarelo, outros de vermelho, com bandeiras e 

faixas sobre o Brasil, comemorando e se abraçando. Então, aparece rapidamente 

um letreiro do Habib’s e corta para uma imagem com esfirras de frango ao fundo e 

o valor delas “R$0,79”, com o interlocutor dizendo “O Habib’s uniu o Brasil. O 

preço da Bib’sfiha de frango caiu! Tá menos de um real! Só 79 centavos”. 

Em uma perspectiva de conotação, pode-se afirmar que o contexto em que 

o vídeo se aproveita era sobre a tensão política se a presidenta Dilma Rousseff iria 

“cair ou não cair” – sair da presidência ou não - por causa do impeachment que 

estava prestes a acontecer, para fazer uma alusão a queda do preço de suas 

esfirras. 

Para reforçar tal associação ao cenário político, coloca a frase “O Habib’s 

uniu o Brasil” exibindo indivíduos vestindo camisetas das cores verde e amarela e 

outros de vermelha, abraçando-se em comemoração à queda do preço da esfirras 

– ou a queda da presidenta. A demonstração de tais grupos insinuava as 

recorrentes manifestações que estavam acontecendo no país, onde quem trajava 

verde e amarelo era, geralmente, a favor do impeachment e, quem usava 

vermelho, defendia a presidenta, uma vez que era a cor do partido da política em 

questão. Outros elementos que enfatizam tal compreensão são a figura do político 

que aparece no início do vídeo e a menção a um funcionário da Bolsa de Valores, 

a qual é altamente suscetível aos enredos políticos. 

A estratégia adotada foi em mostrar que, mesmo em tempos de crise 

política e econômica, o Habib’s poderia continuar sendo uma opção aos 

consumidores para todas as classes sociais, uma vez que o preço das esfirras 

continuam acessíveis, ainda que os personagens apresentados no vídeo não 

sejam representativos – em suas três cenas, os protagonistas são homens 

brancos. No entanto, ao adotar um posicionamento político, o de ser a favor do 

impeachment da então presidenta do Brasil, pois o vídeo comemora com a 

“queda”, a organização assume um risco que pode trazer consequências para a 

sociedade, como o incentivo a uma polarização política, a partir da construção de 

sentidos, sem de fato uma informação, ou debate democrático. 
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Além disso, a narrativa bem-humorado do vídeo contradiz ao momento de 

instabilidade política do país, estimulando a desvalorização da seriedade da 

questão na sociedade. Portanto, o discurso adotado pelo Habib’s se configura 

antiético e irresponsável ao adotar uma postura política de maneira superficial e 

que não incentiva a reflexão, configurando-se em uma campanha muito mais 

oportunista do que meramente engraçada. 

Por fim, o vídeo Havan apresenta, em sua análise denotativa, 

características simples, com um pano de fundo preto e cinza, com rabiscos, o logo 

da marca no canto direito superior (como uma marca d’água) e as seguintes 

escritas, em branco, em dois cortes de cena “A HAVAN APOIA A LAVO JATO”, “OS 

BRASILEIROS TAMBÉM”, com um interlocutor dizendo as mesmas frases. 

Posteriormente, com um efeito de água limpando, o fundo se altera e fica 

cinza claro e aparecem as seguintes sentenças “MEGA LIQUIDAÇÃO HAVAN” no 

tom de azul degrade com um certo brilho. Ao mesmo tempo, o interlocutor diz “Por 

isso está fazendo a mega liquidação de lava jatos Havan. Confira essa oferta 

imperdível” e, com isso, aparece no filme “OFERTA IMPERDÍVEL”, na cor cinza 

claro, com o mesmo efeito de brilho. 

Nas cenas seguintes aparece o produto, o preço e a promoção. Para o fim, 

corta novamente para o fundo cinza claro com as escritas em azul degradê 

“VAMOS PASSAR O BRASIL A LIMPO”, as quais são repetidas pelo interlocutor. 

Em uma nova cena, aparece uma imagem aérea de uma das lojas Havan, com o 

logo em azul em cima desse fundo, informando a abertura da 98º Havan em 

Jundiaí, São Paulo. 

Para a análise conotativa, como o próprio comercial deixa explícito, existe 

uma associação direta a Operação Lavo-Jato realizada pela Polícia Federal 

Brasileira. O vídeo passa a ideia da limpeza, fazendo correlação da sujeira com a 

corrupção nacional, aproveitando-se da Operação para divulgar a promoção do 

produto que leva o mesmo nome. 

O posicionamento político da organização é claro: apoio a Operação Lavo-

Jato. No entanto, reduz-se a isso, um oportunismo ao cenário político brasileiro 

para benefício próprio de divulgação de um produto. Ainda que tal postura não 

estimule a polarização em si, nem os extremismos e seus discursos de ódio, 

aproveitar-se de uma situação complexa e determinante para a sociedade 
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brasileira, configura-se muito mais em oportunismo do que a construção de uma 

conscientização. 

Considerações 

Em busca de uma legitimação na sociedade, devido a um mercado cada 

vez mais competitivo, principalmente por causa do desenvolvimento tecnológico, a 

comunicação no contexto das organizações torna-se estratégica e passa a 

desenvolver diversas ações a fim de envolver cada vez mais os variados atores 

sociais que se relaciona. Com isso, estabelecer vínculos com a sociedade, a partir 

da disseminação de princípios e ideais por meio de discursos, torna-se essencial 

para a vantagem competitiva.  

Os discursos, por sua vez, são desenvolvidos mediante os contextos 

históricos e socioculturais em que estão inseridos, exercendo um papel 

fundamental para a construção de sentidos. Da mesma forma acontece com as 

organizações e suas peças publicitárias, as quais se utilizam de diversos 

contextos para construírem significados a partir de posicionamentos.  

Diante da atual conjuntura da política brasileira acerca de corrupção e 

variados escândalos, observa-se que determinadas organizações estão adotando 

discursos anticorrupção e afins como uma oportunidade para desenvolver 

estratégias comunicacionais que colaboram para a legitimação organizacional. No 

entanto, adotar posicionamentos políticos por meio de discursos organizacionais, 

resulta em consequências para os sujeitos envolvidos, seja a organização, ou a 

sociedade em si.  

Com isso, faz-se necessário a reflexão, por parte das organizações, acerca 

dos sentidos que podem ser construídos a partir de seus discursos com 

posicionamentos políticos, uma vez que eles podem potencializar o estímulo à 

disseminação de notícias falsas e à formação de discursos de ódio, extremismo, 

polarização, entre outros. Ou seja, faz-se imprescindível que as organizações, 

caso queiram assumir uma postura responsável e ética, pensem em suas 

estratégias de comunicação que adotam discursos com posicionamentos políticos 

na perspectiva do impacto que podem causar na sociedade, principalmente por 

causa da intensificação dos conflitos ideológicos e debates superficiais (sem 
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informação) que podem gerar, ao invés de proporcionar um espaço para debates 

democráticos e reflexão. 

Sem dúvida, a liberdade de expressão é uma premissa básica a qualquer 

comunicação organizacional, no entanto, ao se posicionar politicamente, assumir 

os riscos é fundamental, principalmente na perspectiva de responsabilidade e ética 

para com a sociedade.  

Diante da análise das campanhas publicitárias selecionadas e seus 

posicionamentos políticos, pode-se considerar que as três peças em questão, na 

perspectiva da responsabilidade que as organizações possuem ao se comunicar, 

apresentarem um discurso sem compromisso ético. Isso porque tantos as Lojas 

Marisa, como o Habib’s e a Havan, abordam uma temática complexa e séria para 

a sociedade brasileira de maneira jocosa, sem seriedade, superficial, que não 

promove o diálogo, nem proporciona a reflexão, configurando-se em campanhas 

muito mais oportunistas do que responsáveis.  
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Como o empreendedor LGBT+, usa a comunicação dando voz a 
essa causa: um estudo de caso da empresa Maria Antonieta 

Atelier.  65
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Resumo : O presente art igo tem como objeto de estudo o 
microempreendimento Maria Antonieta Atelier e pretende analisar como o 
empreendedor LGBT+ usa a comunicação externa de modo a alinhar-se 
com o discurso ativista da causa, verificando se suas campanhas 
abrangem todos os membros dessa comunidade e como eles recebem 
esse discurso. O método usado para entender melhor a relação entre 
identidade da marca e identidade LGBT+ é o estudo de caso utilizando as 
técnicas de entrevista em profundidade com o empreendedor, dono do 
negócio, junto com uma análise substancial das redes sociais em uso e de 
seu conteúdo. A revisão teórica sobre o tema LGBT+ e identidade e 
imagem organizacional também foi feita com a finalidade de garantir 
embasamento à discussão apresentada. Com a pesquisa é esperado 
analisar e discutir a necessidade de uma organização, que deseja manter 
uma imagem de apoio a um grupo social, respeitar seu espaço de 
representação e estar alinhada com suas causas juntamente com sua 
identidade e cultura. 

Palavras-chave: LGBT+; Identidade Organizacional; Comunicação; Redes 
Sociais; Marca. 

1 Introdução 

 Este trabalho é fruto da observação do cenário atual em que há um grande 

aumento dos discursos em apoio a movimentos sociais por parte das 

organizações, muitas campanhas publicitárias atualmente vem trazendo esse 

tema em pauta, em especial nesse artigo, levamos em conta as ações a favor do 

movimento LGBT+  já que, segundo Felipe Costa e Julio Neto (2015): 
Este público possui alto potencial de consumo. Fato que já 
foi percebido por algumas organizações que têm trabalhado 
no desenvolvimento de ações direcionadas aos LGBTs, 
estejam eles compondo o público interno (colaboradores) ou 
o público externo (consumidores). (COSTA; NETO, 2015, p. 
133) 

Trabalho apresentado na mesa Mesa 11: Comunicação organizacional, relações públicas e processos 65
midiatizados, no Primeiro Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia.
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Procura-se entender melhor os motivos que levam as empresas a 

produzirem publicidade com esse tipo de representação na atualidade. Questiona-

se ainda se o discurso publicitário vai de acordo com as políticas internas e 

identidade organizacional das empresas das quais é proveniente, pois, no cenário 

atual, algumas organizações mudam seu discurso de uma forma que pode- se 

levar a classificar como oportunismo, assim:  “dependendo do perfil da instituição 

{...}, o discurso instituído pela prática nem sempre condiz com a realidade, e a 

a t i v i d a d e a c a b a c o n t r i b u i n d o p a r a a m a n u t e n ç ã o d o s i s t e m a 

dominante.” (MURADE, 2007 apud COSTA; NETO, 2015, p. 134). 

A sigla LGBT+ é utilizada de maneira a incluir mais e garantir uma melhor 

representação dessa ampla comunidade, tendo como base para esse 

posicionamento os dizeres de Fachinni (2009): 
A partir da década de 1990, o movimento multiplica também 
as categorias de referência ao seu sujeito político. Assim, em 
1993, ele aparece descrito como MGL (“movimento de Gays 
e lésbicas”) e, após 1995, surge primeiramente como um 
movimento GLT (“gays, lésbicas e travest is”) e, 
posteriormente, a partir de 1999, começa a gurar também 
como um movimento GLBT – de “gays, lésbicas, bissexuais e 
transgêneros”, passando pelas variantes GLTB ou LGBT, a 
partir de hierarquizações e estratégias de visibilização dos 
segmentos. Em 2005, o XII Encontro Brasileiro de Gays, 
Lésbicas e Transgêneros aprova o uso de GLBT. (FACHINNI, 
2009, p. 63). 

 Foi notado que a representação desse público muitas vezes não acontece 

com um grande estudo de comportamento de consumo e social. Como o interesse 

por esse tipo de consumidor e pelo que ele pode agregar ao produto aumentou 

nos últimos anos, por conta de um maior reconhecimento social, as publicidades 

direcionadas a ele cresceram proporcionalmente, porém, com isso algumas falhas 

na comunicação e recepção de mensagens podem ser percebidas. Um exemplo 

de uma campanha publicitária que teve esse público como alvo mas não teve o 

cuidado de trabalhar com a causa internamente na empresa é o comercial 

Misture, Ouse e Divirta-se da varejista C&A.  Esse fato causou uma grande 66

O comercial baseia-se em roupas com caráter sem gênero, algo de importância para a causa 66

LGBT+, porém, é possível encontrar comentários em redes sociais e matérias jornalísticas que 
afirmam que, em suas lojas físicas, não houve nenhum preparo dos funcionários, se uma pessoa 
chegasse na loja perguntando por roupas sem gênero, o atendente não saberia lhe dar mais 
informações. C&A. Misture, ouse, divirta-se. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?
v=44QjXsZtozg  Acesso em: 31 jul. 17 
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discussão e faz refletir sobre como as organizações estão lidando com esse 

público. 

Para Margarida M. Krohling Kunsch (2003, p. 172) “a identidade corporativa 

reflete e projeta a real personalidade da organização. É a manifestação tangível, o 

auto-retrato da organização ou a soma total de seus atributos, sua comunicação, 

suas expressões etc”. 

Assim, o objeto escolhido para compreender melhor o relacionamento entre 

esse público específico e as organizações foi um microempreendimento com 

cunho social de apoio à causa LGBT+ intrínseca à empresa e observar a 

importância de uma organização apoiar uma causa não apenas no discurso, mas 

também ter esse apoio em sua identidade.  

Através de uma entrevista em profundidade com o representante do 

microempreendimento e da análise de conteúdo das campanhas nas redes 

sociais, será analisado como a marca representa a causa e suas políticas de 

apoio. 

2 Metodologia 

O estudo de caso foi escolhido para a viabilização do artigo como meio de 

apresentar através de uma empresa real seu ambiente e necessidades estando de 

fato inseridos na sociedade atual, além de se encaixar melhor no andamento dado 

à pesquisa, assim como, segundo Gil (2002): 
O estudo de caso é um método qualitativo que consiste, 
geralmente, em uma forma de aprofundar uma unidade 
individual. Ele contribui para compreender melhor os 
fenômenos individuais, os processos organizacionais e 
políticos da sociedade. É uma ferramenta utilizada para 
entender a forma e os motivos que levaram a determinada 
decisão. (GIL, 2002 apud SILVA; MORAIS; CAETANO, 2017, 
p. 2). 

Para a realização do trabalho foi feita uma pesquisa bibliográfica de obras 

de autores que dissertam sobre LGBT+, os direitos dessa população, sua 

representatividade e o relacionamento das organizações com esse público assim 

como conceitos de identidade e imagem organizacional. 

Houve a realização de uma entrevista em profundidade com o empreendedor 

Mauricio Beltrami dono do objeto de análise: o microempreendimento Maria 
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Antonieta Atelier, uma análise de conteúdo envolvendo suas campanhas e mídias 

sociais. O conceito usado para a realização da entrevista foi o de Gil (1999) sobre 

entrevista informal. 

O tipo de entrevista informal é o menos estruturado possível 
e só se distingue da simples conversação porque tem como 
objetivo básico a coleta de dados. É recomendado nos 
estudos exploratórios, que visam a abordar realidades pouco 
conhecidas pelo pesquisador, ou então oferecer visão 
aproximativa do problema pesquisado. (GIL, 1999 apud 
BRITTO JUNIOR; FERES JUNIOR 2011, p. 240 ) 

 Através dessa metodologia e com a união desses conceitos serão 

discutidos temas que envolvam a realidade do objeto de estudo com a realidade 

do meio em que ela está inserida, associando-as a conceitos de alguns autores.  

3 Discussão dos Resultados 

 Atualmente, as organizações vêm tratando cada vez mais sobre temas que 

envolvam movimentos sociais em suas campanhas, o foco neste artigo é no grupo 

LGBT+ e na forma que trabalhar campanhas sobre este tema está relacionada 

diretamente com fatores internos que envolvem, além das publicidades, a 

identidade e imagem da organização. Para isso, foi feita uma análise, através de 

um estudo de caso, da microempresa Maria Antonieta Atelier, fundada há pouco 

mais de um ano por Mauricio Beltrami, um microempreendedor LGBT+, que tem 

seu ramo de atuação em vestuário e moda, tendo como público alvo a 

comunidade LGBT+ e mulheres. Suas estratégias de divulgação são focadas nas 

redes sociais em duas mídias sociais Facebook e Instagram, além da plataforma 

de venda “Enjoei”. Nos tópicos a seguir serão analisados temas oriundos do 

estudo de caso.  

3.1 Análise do objeto 

 É necessário pensar em identidade organizacional quando o assunto é 

representatividade de alguma minoria, pois a identidade de uma organização nem 

sempre vai de acordo com as ideologias do determinado grupo minoritário que ela 

deseja representar.  

 Questionado sobre a identidade de sua empresa, ele afirma que o ativismo 

LGBT+ perpassa por todas as áreas: “Quando eu criei o nome eu estava 
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pensando na Maria Antonieta histórica, que é aquela pessoa que é a frente do seu 

tempo, que é diferente, é confiante e empoderada, logo no começo quando fui 

fazer a primeira pauta de imagem eu pensei no público-alvo que eu queria atingir, 

foi já nessa primeira campanha que eu coloquei uma drag queen uma mulher e 

uma gay afeminada”. 

 É possível perceber a  importância da relação entre imagem e identidade 

organizacional através do que foi dito pelo empreendedor quando questionado 

sobre a imagem de sua empresa “a imagem da Maria Antonieta Atelier é 

diversidade, abraçar diferentes nichos independente do gênero ou orientação 

sexual.” Para Mauricio, o conceito de imagem é tudo o que é representado para 

fora, imagem é o que a organização passa para os seus públicos, ele acredita que 

a imagem que sua empresa passa não difere de sua identidade. Sobre imagem, 

Torquato a define como: 
(...) a projeção pública (o eco) da identidade do produto, que 
equivale ao território espacial em que circulam as mais 
diferentes percepções sobre o produto, os valores que 
imantam o conceito, as manifestações e apreciações sobre 
as suas qualidades intrínsecas e extrínsecas. (TORQUATO, 
2002, p. 104 apud BENSO, 2010, p. 1). 

  
 Essa última citação de Mauricio ajuda a perceber a relação entre identidade 

e imagem, já que analisando as campanhas e redes sociais feitas para sua 

empresa, a característica da diversidade é trabalhada em cada uma delas, 

portanto, é algo que está presente em várias ações da organização. Dessa forma, 

é possível perceber o alinhamento entre a identidade e a imagem do Atelier, e, 

assim, como seus valores e características são mantidos interna e externamente.  

No conjunto de imagens a seguir, retiradas do perfil no Instagram da marca 

é possível observar a relação entre identidade e imagem pois, conforme os dizeres 

do entrevistado e análise das redes sociais, a diversidade é trabalhada além de 

somente na divulgação mas também na cultura da organização: 

Figura 1 - Uma drag queen na primeira campanha da Maria Antonieta Atelier 
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Fonte: Página da Maria Antonieta Atelier no Instagram  67

Figura 2 - Duas pessoas em roupas sem distinção de gênero em campanha para a marca 

Fonte: Página da Maria Antonieta Atelier no Instagram  68

Figura 3 - Duas pessoas em roupas sem distinção de gênero em campanha para a marca 

Fonte: Página da Maria Antonieta Atelier no Instagram  69

Figura 4 - Duas pessoas em roupas sem distinção de gênero em campanha para a marca 

Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BFFubyEN2G_/?taken-by=mariantonietatelier> 67

Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BK4GRy_hKkw/?taken-by=mariantonietatelier> 68

Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BHx58spBrVY/?taken-by=mariantonietatelier>69
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Fonte: Página da Maria Antonieta Atelier no Instagram  70

  

Para atingir seus objetivos, as empresas procuram passar a imagem de 

aceitação e representatividade. 
As empresas e as instituições, independentemente do que 
fazem e onde atuam, têm muito em comum. Sobreviver, 
crescer e continuar são, definitivamente, seus maiores e 
contínuos desafios; propósitos comuns que as tornam 
próximas, mesmo que não se deem conta disso. As tarefas 
empresariais de cada uma se encontram num mesmo 
horizonte, que nos autoriza a afirmar que todas buscam, à 
sua maneira e de acordo com seus valores e cultura, 
resultados universalmente esperados: poder de influência, 
relevância e lucro superior. Pois bem, partindo-se da 
premissa de que a Administração de uma empresa vê nos 
seus resultados crescentes um passo firme na direção do 
sucesso, tudo o que fizer sentido e puder contribuir para que 
isso se dê, continuadamente, será percebido como de muito 
valor para ela, e, por isso mesmo, contará sempre com a sua 
admiração, preferência e zelo (MOREIRA, 2009, p. 8-9). 

 Mesmo não tendo esses valores internamente e em sua identidade, as 

empresas buscam ter isso exposto em sua imagem por conta do valor que pode 

ser atribuído aos seus produtos e serviços, por exemplo, como no, já citado, caso 

da empresa C&A.  

 Observando o perfil no Instagram da Maria Antonieta Atelier, percebe-se a 

preocupação em conversar da melhor maneira com seu público, respeitando suas 

características, valores e comportamentos. Para isso, a empresa deve ter 

conhecimento e ter seus valores próximos aos dos seus públicos, para que seja 

inserida nos interesses deles.  

3.2 Oportunismo 

 Muitas das campanhas com o tema LGBT+ são veiculadas na mídias mas 

não são trabalhadas internamente nas organizações das quais são provenientes, 

isso pode ser caracterizado pelo público como oportunismo por parte da empresa, 

já que, deixa de ser uma ação que visa a responsabilidade social e a preocupação 

real da organização em dar visibilidade ao tema e apoiar sua causa, passando a 

Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BUsqFXNAHcd/?taken-by=mariantonietatelier> 70
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ser uma ação de marketing social, por tratar de temas que sensibilizam as 

pessoas mas que, para a empresa, a intenção é apenas obter lucro. 
O termo “marketing social” apareceu pela primeira vez em 
1971, para descrever o uso de princípios e técnicas de 
marketing para a promoção de uma causa, ideia ou 
comportamento social. Desde então, o termo passou a 
significar uma tecnologia de administração da mudança 
social, associada ao projeto, à implantação e ao controle de 
programas voltados para o aumento da disposição e de 
aceitação de uma ideia ou prática social em um ou mais 
grupos de adotantes escolhidos como alvo. Recorre a 
conceitos de segmentação do mercado, pesquisa de 
consumidores, desenvolvimento e teste de conceitos de 
produtos, comunicação direta, facilitação, incentivos e teoria 
da troca, para maximizar a resposta dos adotantes 
escolhidos como alvo. A instituição patrocinadora persegue 
os objetivos de mudança na crença de que eles contribuirão 
para o interesse dos indivíduos ou da sociedade (KOTLER; 
ROBERTO, 1992, p. 25). 

 Como colocado pelo proprietário da empresa, a representação de LGBTs é 

apenas publicidade para as grandes marcas, já que, para ele, é fácil abraçar uma 

causa que está em alta e alcançando cada vez mais visibilidade, mas não 

trabalhar em sua identidade e cultura valores que vão a favor da comunidade 

LGBT+ e da humanidade.  

“Às vezes nem é sempre fazer uma publicidade exclusiva LGBT+, é abraçar 

a pessoa do jeito que ela é, sem precisar declarar algo sobre a campanha, mostrar 

as pessoas do jeito que elas são.” Assim, classifica como tendência ao 

oportunismo o fato das marcas grandes, com valores mais tradicionais, 

posicionarem-se a favor dos LGBT+, pois pode gerar mais vendas, caracterizando-

se como marketing social.  

3.3 Representatividade LGBT+ 

 Questionado sobre a representatividade pelo mercado, Mauricio afirma 

existir uma certa discrepância entre a representatividade na publicidade e a 

acessibilidade do LGBT+ ao mercado de trabalho. Por isso, ele acredita que o 

mercado da moda tem grande importância na questão da valorização do LGBT+ 

pois esse meio apresenta mais oportunidades que outras áreas para esse público. 

“A moda abraça muito mais esse público que qualquer outro tipo de marca pois é 

possível englobar qualquer tipo de LGBT+ no mercado (da moda), o que não é 

!       •      Comunicação Organizacional, Relações Públicas e Processos Midiatizados186



  
I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios 

Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017 

possível em outros âmbitos da economia, é possível para travestis, por exemplo, 

trabalhar como modelo, como vendedora, pois elas são mais aceitas nesse 

mercado.” 

 O proprietário também tem a preocupação de valorizar a representatividade 

LGBT+ através da sua marca, para isso, utiliza de algumas estratégias internas 

para atingir o público LGBT+. Em primeiro lugar, as parcerias e qualquer contato 

de fora são feitas sempre com quem seja LGBT+ ou apoiadores da causa, por 

exemplo, os modelos contratados para as fotos, em sua maioria, são LGBTs que 

não são agenciados “é importante por que é um jeito de espalhar a mensagem, o 

que ela representa passa a ser o que a marca representa também”. Assim, a 

empresa encontra uma forma de contribuir dando mais oportunidades a modelos 

dessa comunidade, que possuem uma realidade complicada diante do mercado. 

Ele reconhece esse tipo de atitude como um meio de espalhar a mensagem de 

aceitação e diversidade ultrapassando a visão de apenar obter o lucro sobre esse 

público. 

 Ele acredita que o que difere a sua marca é ser ele próprio membro da 

comunidade LGBT+ e, principalmente, o fato de preocupar-se em incluir diferentes 

pessoas da comunidade na imagem de sua empresa. “É importante que esse 

público saia do padrão de lojas grandes, que comprem de uma marca que pense 

mais em LGBT+ e não só no público feminino.” 

Mauricio frisa que a intenção não é militar e, sim, apoiar e usar estratégias 

para transmitir a mensagem de aceitação já que o ativismo de sua marca está na 

construção das campanhas e no tema. 

3.4 Preconceito e críticas 

 Por trabalhar com um tema que ainda passa por preconceitos e 

julgamentos tradicionais de alguns grupos da sociedade, Mauricio comentou sobre 

como é comum receber comentários de caráter homofóbico, transfóbico, etc. e 

também de religiosos radicais em suas campanhas. Questionado sobre como ele 

lida com isso, disse que apenas apaga alguns comentários, se forem muito 

ofensivos para dos modelos ou se citarem pessoas, mas, se for apenas uma 

crítica à empresa ou aos produtos, acredita que é melhor deixar exposto.  
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  “sou sempre criticado não apenas pelas campanhas mas, pelos produtos 

em si, que não seguem o padrão de grandes lojas. Procuro dar autenticidade para 

meu público principal (LGBT+), por isso, recebo várias críticas homofóbicas/

machistas sobre o produto, gente que gosta ou não dos modelos ou critíca a roupa 

e fala “isso é roupa de bixinha”, sempre tem” 

Isso mostra como trabalhar com um tema que envolve minorias ainda é 

complicado e arriscado, pois o padrão é receber criticas sobre o produto mas 

quando se trata de uma empresa que apoia uma causa social, o ataque, 

principalmente nas mídias, é maior levando em conta o posicionamento que a 

organização tem. Um fato importante da fala do Mauricio é o de manter os 

comentários a respeito dos seus produtos na rede, para quem acompanha a mídia 

e tem interesse nele. Tal atitude pode ser vista como forma de levar em 

consideração o feedback dos consumidores, mostrando que a empresa dá 

importância para o que eles dizem.  

Conclusões 

 Os resultados da pesquisa mostram a importância de trabalhar 

internamente com as valores que uma empresa apresenta em campanhas para o 

público, tornando mais claro como o discurso de uma organização deve estar 

alinhado com sua imagem e identidade, desse modo, seu público acredita em seu 

discurso e passa a o consumir por identificação. 
Uma marca passa a significar não apenas um produto ou 
serviço, mas incorpora um conjunto de valores e atributos 
tangíveis e intangíveis relevantes para o consumidor e que 
contribuem para diferenciá-la daquelas que lhe são similares. 
Assim, ao adquirir o produto, o consumidor não compra 
apenas um bem, mas todo o conjunto de valores e atributos 
da marca. (PINHO, 1996, p.43) 

 Quando a empresa alinha seus valores, podem ser evitados riscos à sua 

imagem e reputação, já que o conjunto de valores e atributos também conta na 

hora que o consumidor compra um produto. Como colocado por Ana Luisa de 

Castro Almeida (2006, p.36) “O efetivo gerenciamento da identidade contribui para 

a construção de uma imagem corporativa favorável e, ao longo do tempo, de uma 

reputação positiva”.  
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 A partir da entrevista, análise das redes sociais e pesquisa bibliográfica, foi 

possível observar a necessidade de uma organização que deseja apoiar a causa 

LGBT+ de pensar em meios de trabalhar com isso internamente, pois apenas por 

meio de peças publicitárias e pelo discurso, é possível que grande parte de seu 

público veja essas ações como oportunismo. Fica evidente como uma organização 

como a Maria Antonieta Atelier tem uma preocupação real em dar apoio à causa 

LGBT+, ao contrário de uma grande empresa que passa a tratar sobre a causa 

quando está em voga na mídia e apenas transparece esse apoio por meio de 

peças publicitárias. 

 Como graduandos de Relações Públicas, estudar, refletir e discutir sobre a 

representação de minorias em campanhas de organizações, traz grandes 

reflexões sobre como ser um profissional da área envolve ações que, se usadas 

visando não só o lucro mas também o apoio à causa, podem impactar 

positivamente uma parte da sociedade que precisa de visibilidade e 

representatividade. Além de que essas ações de relacionamento trazem retornos 

positivos para a empresa que passa a ter uma boa imagem diante de seu público.  
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Resumo 
Trabalho sobre a incidência de recursos linguísticos característicos da narrativa de 
mistério presentes no discurso de divulgação científica, a partir de casos 
selecionados de revistas e séries de televisão. Para tanto, buscou-se compreender 
como e até que ponto artifícios de linguagem próprios dos gêneros jornalísticos 
são combinados a formas textuais e audiovisuais características da literatura 
fantástica ficcional na representação do tema do corpus. O estudo visou também: 
verificar de que maneira um tema de difícil comprovação empírica é retratado em 
revistas e séries de televisão, identificar como se dá o processo de atribuição de 
interesse jornalístico a esse tema e examinar o emprego de formulações textuais, 
imagéticas, infográficas, bem como efeitos visuais e de sonorização no corpus. A 
metodologia utilizada na pesquisa é exploratória e baseada em sistematização da 
bibliografia e análise de conteúdo do material selecionado, com exame dos 
mecanismos de reformulação terminológica e recursos de narrativização. No 
corpus, encontrou-se maior quantidade de recursos de dramaticidade nas 
amostras que trataram o tema de vida extraterrestre a partir de relatos de 
abduções, com pouca variação desses recursos, ao mesmo tempo em que foram 
observadas poucas discussões sobre variáveis metodológicas, grande apelo visual 
e massiva utilização de estereótipos. Em contrapartida, nas amostras que trataram 
o tema a partir da possibilidade de vida extraterrestre, a incidência de 
dramaticidade e a utilização de estereótipos foram menores, enquanto a variação 
de recursos e a discussão sobre variáveis metodológicas foram mais frequentes. 

Palavras-chave: divulgação científica; vida extraterrestre; recursos linguísticos. 

Introdução 

Pesquisa sobre a incidência de recursos linguísticos característicos da 

narrativa de mistério na elaboração do discurso de divulgação científica em âmbito 

midiático, a partir de casos selecionados de revistas e séries de televisão. 

Como hipótese de trabalho, supôs-se que esse tipo de recurso linguístico, 

geralmente usado para atrair a atenção de públicos não-especializados, pode 
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constituir-se como um obstáculo à compreensão dos processos de investigação 

científica, na medida em que ocultam, descaracterizam ou estereotipificam os 

processos metodológicos de produção do conhecimento.  
A metodologia combina pesquisa exploratória de tipo bibliográfica e técnicas 

de análise de conteúdo e análise de discurso para apreciação de textos, imagens, 

infográficos, trilhas sonoras e efeitos visuais empregados nas matérias 

selecionadas. Foram selecionadas amostras das reportagens mais recentes com 

a temática vida extraterrestre das revistas Superinteressante e Mundo Estranho, 

ambas pertencentes à editora Abril, publicadas desde o ano de 2008 até 2015. 

Foram analisadas três edições de Superinteressante e uma edição de Mundo 

Estranho. 

Além do material impresso, o corpus também é composto por edições dos 

programas televisivos Mistérios da Ciência, do National Geographic Channel, e 

Contato Extraterrestre, do History Channel. O período selecionado de veiculação 

deste material abrange os anos entre 2010 e 2014 e foram analisadas três edições 

de Contato Extraterrestre e uma edição de Mistérios da Ciência. 
Os objetivos gerais desta pesquisa constituíram-se pelo exame do discurso 

de divulgação científica utilizado em revistas e séries de televisão no tratamento 

de temas enigmáticos e de mistério, e ainda, pela possível contribuição para os 

estudos que tratam dos limites entre ciência e pseudociência a partir de suas 

representações em âmbito midiático. 

Para tanto, buscou-se compreender como artifícios de linguagem são 

combinados a formas textuais e audiovisuais na representação do tema do corpus; 

verificar de que maneira o tema de difícil comprovação empírica é retratado no 

corpus; identificar como se dá o processo de atribuição de interesse jornalístico a 

esse tema; e examinar o emprego de formulações textuais, imagéticas, 

infográficas, bem como efeitos visuais e de sonorização. 

A partir das ideias de jornalismo científico e divulgação científica, de 

critérios de noticiabilidade presentes na temática abordada, das relações entre os 

conceitos de pseudociência e pós-modernidade e do contexto cultural no qual o 

tema vida extraterrestre está inserido, procura-se discutir de forma crítica o corpus 

do estudo. Além disso, partindo dos mecanismos de reformulação linguística, que 
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podem se expressar tanto no plano lexical como no plano narrativo, são 

identificadas incidência e forma que tais recursos tomam no material selecionado. 

Caracterização do jornalismo científico 

Com o propósito de classificar o material analisado e compreender seus 

processos, é importante diferenciar os conceitos de difusão, comunicação, 

divulgação e jornalismo científico. Sobre isso, Bueno (2009) afirma que 
Na verdade, cada um desses conceitos assume contornos 
próprios, embora se articulem em um território comum: processos, 
estratégias, técnicas e mecanismos de veiculação de fatos e de 
informações que se situam no universo da ciência, da tecnologia e 
da inovação. Mais ainda: é preciso deixar explícito que vigora entre 
eles uma relação de inclusão ou de complementaridade, isto é, 
cada qual mantém com os demais uma relação estreita do tipo 
gênero – espécie (p.158).  

Ainda segundo Bueno (2009, p.159), difusão científica tem um amplo 

significado. Difusão, “na prática, faz referência a todo e qualquer processo 

utilizado na veiculação de informações científicas e tecnológicas”. 

Quando a difusão científica ocorre entre especialistas e possui um discurso 

especializado, há a comunicação ou disseminação científica. Já quando a difusão 

se destina ao público leigo, caracteriza-se a divulgação científica num processo de 

vulgarização da ciência (BUENO, 2009):  
É importante perceber que a divulgação científica pressupõe um 
processo de recodificação, isto é, a transposição de uma 
linguagem especializada para uma linguagem não especializada, 
com o objetivo primordial de tornar o conteúdo acessível a uma 
vasta audiência (p.162).  

Uma vez que a divulgação científica não depende necessariamente dos 

meios de comunicação de massa – incluindo também outras formas de veiculação 

como livros didáticos, literatura, etc. – a utilização restrita desses meios define a 

prática do jornalismo científico (BUENO, 2009). 

Mídia e o tratamento de temas científicos 

Ben Goldacre (2015) afirma que, geralmente, as notícias sobre ciência se 

enquadram em três categorias básicas: histórias excêntricas, descobertas 

revolucionárias e histórias de terror. O autor sugere que a mídia cria uma imitação 
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imperfeita da prática científica ao tratar destes temas. Desse modo, a ciência é 

retratada como incompreensível, sem base prática e composta por autoridades 

socialmente poderosas, não eleitas e arbitrárias.  

A ciência é interpretada por jornalistas, segundo Goldacre, como 

temporária, mutável e composta por fatos irrelevantes. Além disso, as notícias são 

simplificadas de forma a atrair um maior número de pessoas, basicamente leigas 

em ciências, ignorando as evidências científicas ao apresentar apenas as 

conclusões de pesquisadores em detrimento dos métodos e resultados. Diante 

disso, o autor não vê conciliação possível entre ciência e jornalismo: 
A ciência é pouco adequada como matéria para um noticiário: por 
sua própria natureza, é um tema para a seção de assuntos gerais 
porque, em geral, não avança por meio de descobertas 
revolucionárias, súbitas e marcantes. Ela progride através de 
temas e de teorias que emergem gradualmente, apoiados em uma 
base de evidências vindas de inúmeras disciplinas em diversos 
níveis explicativos. No entanto, a mídia continua obcecada por 
“novas descobertas” (GOLDACRE, 2015, p.257).  

Portanto, enquanto a ciência prioriza o avanço lento e gradativo das 

pesquisas, o jornalismo busca o imediatismo. Essa dicotomia entre os discursos 

científico e jornalístico é sustentada pela ideia das diferentes práticas de cada 

profissional. O cientista seria responsável por relatar rigorosamente todos os 

procedimentos tomados na prática científica, enquanto ao jornalista restaria a 

função de “decifrar o código fechado da linguagem dos cientistas e torná-lo 

acessível para o homem comum” (BAPTISTELLA, 2012, p.4).  

Apesar dos sérios problemas presentes, o jornalismo científico, segundo 

Wilson da Costa Bueno (2009), cumpre as funções informativa, educativa, cultural, 

econômica, social e político-ideológica. Destaque à função político-ideológica 

como ponto de convergência de todas as outras. Portanto, é mais do que 

necessário estabelecer o jornalismo científico como “uma atividade voltada para a 

democratização do conhecimento, para a divulgação daqueles processos de 

produção do conhecimento novo, capaz de adquirir relevância social ” (BUENO, 

2009, p.176), que não sirva como ferramenta de manutenção do poder.  

A busca de um modelo que contemple simultaneamente ciência e 

jornalismo é necessária. Ao fazer jornalismo científico, caso seja desconsiderado o 

método científico, excluindo-se processos e resultados, corre-se o risco de uma 

condução à irracionalidade (GUARINELLO, 1994). Caso a postura crítica típica do 
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jornalismo deixe de ser adotada, esbarra-se nos limites da racionalidade e seus 

paradigmas representados, segundo Cremilda Medina (2008, p.28), por 

“promessas da verdade simples e precisa, ideais cartesianos reescritos pelo 

positivismo no século XIX”. 

Obstáculo epistemológico e diferentes níveis de abstração da ciência 

Nesta pesquisa, buscou-se relacionar o corpus à ideia de que níveis de 

abstração crescentes, em detrimento das impressões iniciais de um fenômeno, 

são fundamentais para o desenvolvimento do conhecimento científico a fim de 

transpor os obstáculos epistemológicos que se impõem ao entendimento 

(BACHELARD, 1996).  

Um dos obstáculos epistemológicos analisado por Bachelard diz respeito à 

relação existente entre conhecimento objetivo e libido. Para o filósofo francês, todo 

tema enigmático evoca alguns aspectos sexuais, que podem ser explícitos ou 

encobertos. Ainda segundo o autor, isso decorre do fato de que o primeiro mistério 

com o qual a criança tem contato é o mistério de sua própria geração, que é 

ocultado por seus pais com o objetivo de manter a criança sob tutela. A criança, 

então, busca a resolução do mistério por conta própria, e ocorre que ela passa a 

gostar do mistério e ter necessidade de mistério: “já que a libido é misteriosa, tudo 

o que é misterioso desperta a libido” (BACHELARD, 1996, p.227).  

A partir dessa exigência de temas misteriosos,  

[…] toda a cultura fica “romanceada”. O próprio espírito pré-
científico é atingido. Uma vulgarização de mau gosto coloca 
sempre uma margem de possibilidades indefinidas e misteriosas 
em torno de leis precisas. Ela satisfaz essa necessidade de 
mistério da qual avistamos a fonte impura. Constitui, afinal, 
obstáculo ao desenvolvimento do pensamento abstrato 
(BACHELARD,1996, p.228).  

A atribuição de interesse do público sobre os temas de difícil comprovação 

empírica do jornalismo científico pode ser, então, derivada desse gosto pelo 

desconhecido – e o jornalismo se utiliza disso. Se o conhecimento científico 

demanda altos níveis de abstração, com o objetivo de seu próprio 

desenvolvimento e transposição de obstáculos epistemológicos, o jornalismo 

científico, por outro lado, busca tornar o fato científico cada vez menos 

abstralizado e mais próximo do concreto, a partir da transposição discursiva.  
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A presença do componente sexual pode estar relacionada ao mistério que 

cerca a temática extraterrestre, repleta de relatos de relações sexuais entre 

humanos e alienígenas e diversas outras afinidades que envolvem o erotismo, 

como sondas invasivas. Ressaltando a difícil comprovação empírica desses 

relatos, o historiador da ciência e fundador da revista Skeptic Magazine, Michael 

Shermer (2011), identifica os aspectos sexuais das histórias de abdução e as 

relaciona à própria natureza sexual do ser humano. O sexo, segundo o autor, é um 

importante componente cultural transmitido por filmes, propagandas, programas 

de televisão, sempre carregados por grande quantidade de sugestões visuais. 

À citada natureza humana, o autor acrescenta que, ao longo dos últimos 

quinhentos anos, foram muitos os relatos de relações sexuais entre pessoas e 

seres desconhecidos, evidenciando a forte influência do contexto social de cada 

período sob histórias envolvidas por mistério:  
[...] as mulheres nos séculos 16 e 17 foram com frequência 
acusadas de (e até alegadamente experimentaram ou 
confessaram) ter tido encontros sexuais ilícitos com alienígenas – 
nesse caso o alienígena costumava ser o próprio Satã – e todas 
essas mulheres foram queimadas como bruxas. No século 19, 
muitas pessoas relataram encontros sexuais com fantasmas e 
espíritos mais ou menos na época em que o movimento espírita 
decolava na Inglaterra e na América (SHERMER, 2011, p.126).  

O autor sugere, portanto, que os contatos sexuais de humanos com seres 

misteriosos descritos ao longo do tempo são consequência, somente, de uma 

mesma manifestação psicológica totalmente humana e não sobrenatural, 

decorrente da representação cultural de temas enigmáticos. 

É possível, ao contextualizar os conceitos de Bachelard expostos com o 

corpus da pesquisa e as ideias de Michael Shermer, observar diversos aspectos 

convergentes no que diz respeito à carga sexual presente na abordagem dos 

meios analisados sobre o tema vida extraterrestre. 

Pós-modernidade e pseudociência 

Ao longo do século XX, o cientificismo e o positivismo, que haviam 

suprimido o misticismo e a religiosidade a partir do estabelecimento do iluminismo 

no século XVIII, perdem espaço. Essa perda de representatividade se deve, 

fundamentalmente, ao fracasso das grandes narrativas (LYOTARD, 1998). Esse 
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contexto de dúvidas existenciais é o que sociólogos e filósofos denominam como 

modernidade tardia, ou pós-modernidade (NOVAES, 2006).  

A ciência, assim, seria apenas mais uma narrativa em meio a tantas outras 

que fracassaram e, portanto, não mereceria mais credibilidade que outros mitos, 

crenças e superstições. Há, portanto, o ressurgimento de práticas místicas e de 

difícil comprovação empírica no fazer científico. Todavia, o interesse por tais temas 

não se restringe apenas à ciência, mas também se aplica ao campo da divulgação 

científica (NOVAES, 2006, p.5).  

Para Bueno, o espaço dado pela mídia aos temas citados é cada vez maior, 

uma vez que a ciência tradicional não consegue explicar as angústias do homem 

pós-moderno. Resta, muitas vezes, ao conhecimento pseudocientífico tal papel, 

favorecendo as explicações fantasiosas e sem base científica. 

Os temas de difícil comprovação empírica citados, quando combinados a 

características da práxis científica podem ser identificados como pseudociência:  
A pseudociência, portanto, pode ser caracterizada como uma 
manifestação científica da sociedade que vive o retorno ao 
sobrenatural; é a faceta mística da ciência na pós-modernidade; é 
a parte da ciência que se entrega ao irracional, ao metafísico, mas 
não abandona a roupagem científica e racional e que por esse 
mesmo motivo satisfaz os anseios do homem pós-moderno que se 
interessa por ciência e tecnologia (NOVAES, 2006, p.5).  

A importância de identificar e repudiar o discurso pseudocientífico se deve 

ao fato de que “o analfabetismo científico e tecnológico [...] pode ser um fator 

crucial para determinar decisões que afetarão o nosso futuro próximo, e 

consequentemente o nosso bem-estar social” (KNOBEL, 2008, p.9). 

Contexto cultural e o tema vida extraterrestre 

Os fenômenos de abdução podem ser entendidos, de acordo com Michael 

Shermer (2011), como estados alterados de consciência incomuns, e o autor 

ressalta que grande parte das abduções ocorrem durante o sono e tarde da noite, 

indicando a alta probabilidade de os fenômenos serem apenas alucinações 

relacionadas ao sono.  

O contexto cultural onde tais ocorrências estão inseridas é composto, 

segundo Shermer (2011, p.124), por filmes, programas de televisão e literatura de 
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ficção científica sobre alienígenas e Óvnis. Somado às pesquisas dos últimos 40 

anos sobre vida extraterrestre, além de explorações do sistema solar em busca de 

sinais de vida, tal conjunto de fatores causou grande influência no público e, 

segundo o autor, reforçou a ocorrência de experiências envolvendo o contato entre 

humanos e extraterrestres. Shermer afirma que o fenômeno de abdução por 

alienígenas é reproduzido pela mídia, que busca o sensacionalismo, e está em um 

ciclo de feedback positivo, onde  
Quanto mais pessoas que tiveram essas experiências mentais 
incomuns veem e leem sobre outras que interpretaram incidentes 
similares como abdução por alienígenas, mais provável é que elas 
acabem convertendo as suas próprias histórias em suas próprias 
abduções por alienígenas (SHERMER, 2011, p.124).  

Exemplo disso é o documentário produzido no final do ano de 1975 pela 

rede de televisão NBC, intitulado The UFO Incident, o qual foi o principal 

responsável pela consolidação do estereótipo do alienígena de olhos alongados, 

calvo e com cabeça grande. Criado por artistas, o estereótipo alienígena ilustrava 

o relato de abdução, tema principal do documentário visto por milhões de pessoas 

(SHERMER, 2011, p.124). Justamente após o ano de 1975, a quantidade de 

relatos de abduções que reproduziam o estereótipo de alienígena da NBC 

aumentou consideravelmente. 

Todo o contexto citado por Michael Shermer é uma das várias 

manifestações da cultura de massa na sociedade de consumo. Isso significa que, 

segundo o conceito de imaginário coletivo trabalhado por Edgar Morin, a cultura de 

massa forneceria tudo aquilo que o homem deseja em seu íntimo e que não é 

possível encontrar na vida real. Suas necessidades individuais inibidas seriam 

satisfeitas somente através do consumo de conteúdos ficcionais sob a forma de 

espetáculo midiático.  

Nessa interpretação, identifica-se a presença de narrativas midiáticas em 

forma de espetáculos e que podem envolver o espectador em histórias 

pseudocientíficas. Carl Sagan (2003, p.362) aborda isso ao citar a forma como 

programas televisivos de formato documentário tratam sobre ciência. Para ele, 

entre uma abordagem totalmente científica e outra abordagem extravagante, esta 

última é geralmente aquela preferida pelos meios de comunicação. 
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Por conseguinte, segundo a teoria crítica, o domínio dos meios de 

comunicação de massa seria responsável pela propagação das narrativas dos 

espetáculos, cujo produto é uma mistura entre realidade e ficção que visa 

satisfazer as necessidades psíquicas a partir de ícones e imagens de consumo 

(DEBORD, 2003). 

Isto posto, é recorrente a mescla entre notícia e ficção na sociedade 

contemporânea, representada pela constante presença de referências a símbolos 

da cultura pop em matérias de divulgação científica. Tal recorrência evidencia a 

relação entre ficção e realidade na mídia. No corpus deste trabalho, foram 

examinadas as referências simbólicas ficcionais próprias da cultura pop. 

Processos de reformulação linguística 

Para o exame do corpus deste trabalho, foram analisados os mecanismos 

de reformulação linguística presentes. Tais reformulações são empregadas de 

modo a caracterizar as informações científicas dentro do campo da divulgação. Ao 

realizarem um deslocamento linguístico entre a informação especializada e o 

discurso da divulgação científica, as reformulações linguísticas se dedicam a 

“aproximar termos, conceitos e processos típicos da atividade científica ao 

universo cognitivo do leitor comum, leigo – e também idealizado –, de forma a 

conferir leiturabilidade a enunciados científicos” (BELDA, 2003, p.64).  

Todavia, é possível que, a partir desses mecanismos, haja certa obstrução 

em relação a assimilação e compreensão do conhecimento comunicado para a 

informação e/ou o entretenimento de públicos não-especializados, reforçando 

estereótipos ou promovendo a confusão entre o que é ciência e a pseudociência 

(KNOBEL, 2008). Portanto, o conceito original do discurso transposto para a 

divulgação científica não deve ser adulterado. 

Nesta pesquisa, o corpus foi submetido a análise a partir do processo de 

reformulação terminológica em plano narrativo e lexical e sua incidência nos 

veículos de comunicação escolhidos, com base em um método aplicado em 

pesquisa sobre o discurso jornalístico de divulgação científica sobre alimentos 

transgênicos de autoria de Francisco Rolfsen Belda (2003). 
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As relações semânticas são indispensáveis para a análise de reformulação 

terminológica no campo da divulgação científica. Essa abordagem trata de buscar 

termos do discurso de divulgação científica onde haja o processo de reformulação 

lexical a partir de mecanismos específicos, tais como dupla-denominação, co-

referência, definição e paráfrase (JACOBI apud BELDA, 2003, p.68). 

1) Dupla-denominação: é a substituição de termos científicos por expressões 

popularizadas que sejam relacionadas por sinônimos ou metáforas.  

2) Co-referência: é o uso de termos equivalentes ao termo-pivô com o objetivo de 

evitar repetições dentro do enunciado científico. 

3) Paráfrase: utilização de uma expressão para explicar imediatamente um termo-

pivô semanticamente equivalente.  

4) Definição: é a expressão do significado do termo-pivô.  

Além dos mecanismos de reformulação presentes no plano lexical, há a 

estratégia do uso de recursos de narrativização com o objetivo de facilitar a 

transposição de obstáculos típicos do discurso científico original. Uma vez que o 

discurso científico é formalizado e abstralizado, a transposição narrativa serviria 

como ferramenta de aproximação deste discurso do real, concreto e observável, o 

que corrobora as ideias de objetividade jornalística (BELDA, 2003).  

Os recursos de narrativização podem determinar se uma matéria jornalística 

será publicada ou não, já que a transposição altera toda a configuração estética do 

discurso e sua atratividade frente ao público consumidor. Para isso, as condições 

editoriais e o nível de especialização do público-alvo são fundamentais como 

variáveis aplicadas às transposições narrativas (BELDA, 2003).  

Do mesmo modo que a utilização dos recursos de reformulação 

terminológica, os recursos de transposição narrativa podem servir para atender às 

necessidades do jornalismo científico de forma a aproximar conteúdo e público.  

Mas também podem se configurar como obstáculos, caso as informações 

científicas sejam deturpadas e percam seu referencial, o que pode ser causado 

por uma abordagem voltada ao sensacional. Em seguida, os mecanismos de 

narrativização utilizados para análise do corpus são identificados:  

1) Uso de estereótipos: utilização de uma imagem simbólica em forma de 

caricatura para representar processos científicos de forma atrativa.  
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2) Reconstituição histórica ou processual do acontecimento científico: é o relato 

das etapas da prática científica a partir de seus desdobramentos. 

3) Quadros ilustrativos ou infográficos: é a utilização de representações gráficas 

como ferramenta de apoio ao texto jornalístico. Tais diagramas têm o papel de 

tornar os processos científicos compreensíveis para o público não especializado.  

4) Uso de analogias: é a superposição de processos científicos complexos com 

fatos do cotidiano, de forma a aproximar a ciência às ações comuns das pessoas 

que constituem o público da divulgação científica.  

5) Dramatização: é o recurso em que são inseridas narrativas de histórias 

contendo cenários, tempo, personagens e ação e conflito, como uma simulação 

dramática dos processos científicos.  

6) Personalização: ligado ao recurso de dramatização, a personalização recorre à 

utilização de sujeitos que deslocam a atenção do processo científico para si 

mesmos. A própria lógica da prática jornalística, fundamentada em critérios de 

noticiabilidade, favorece a presença de personagens na narrativa.  

7) Referenciação: é a contextualização da informação jornalística científica, de 

modo que os processos científicos tenham seus métodos de pesquisa, contexto 

político e econômico e critérios referenciais explicitados. Este recurso narrativo de 

exposição de discussões metodológicas é utilizado majoritariamente em textos 

mais especializados e que apresentam novidades da área científica.  

8) Argumentos de autoridade: é o apelo a pessoas e/ou instituições a fim de 

conferir confiabilidade ao texto jornalístico. As autoridades são, geralmente, 

pessoas influentes que servem como atrativo para o público. 

Síntese das análises dos materiais impresso e audiovisual 

No corpus, encontrou-se maior quantidade de recursos de dramatização 

nas amostras que trataram o tema de vida extraterrestre a partir de relatos de 

abduções, com pouca variação desses recursos, ao mesmo tempo em que foram 

observadas poucas discussões sobre variáveis metodológicas, grande apelo visual 

e massiva utilização de estereótipos. Em contrapartida, nas revistas e programas 

que trataram o tema a partir da possibilidade de vida extraterrestre, a incidência de 

dramatização e a utilização de estereótipos foram menores, enquanto a variação 
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de recursos e a discussão sobre variáveis metodológicas foram mais frequentes e 

o apelo visual, ao menos nas revistas, foi equilibrado. Em ambos os tratamentos 

sobre o tema, as referências à cultura pop foram comuns. Tratando-se das 

diferenças entre os meios, o material audiovisual lançou mão de mais recursos de 

reformulação terminológica em comparação ao material de revista, apesar de 

resultados semelhantes terem sido observados no impresso e no audiovisual. 

Considerações finais 

A partir dos resultados obtidos com a pesquisa, pode-se concluir que, 

apesar de em alguns casos se apresentar como obstáculo epistemológico, a 

utilização dos recursos lexicais é capaz de promover uma melhor representação 

do conteúdo de divulgação científica. Os recursos de narrativização também 

foram, em muitos casos, eficientes em promover a divulgação científica.  

Entretanto, nos materiais em que os recursos mais recorrentes foram os 

estereótipos e dramatizações, o discurso se distanciou de forma do que pode ser 

entendido como divulgação científica. Justamente por não apresentar quantidades 

significativas do recurso de referenciação e confiabilidade, o material apresentou 

generalizações e perda de referencial científico.  

Já no restante do material, foi possível observar maior diversidade de 

recursos de narrativização e uma quantidade maior do mecanismo de 

referenciação, o que aproximou o texto do discurso de divulgação científica. 

Portanto, entende-se que a utilização de estereótipos e dramatizações como 

recursos narrativos não é, por si só, um obstáculo à divulgação. Todavia, seu uso 

indiscriminado, exagerado e em detrimento de outras variedades de mecanismos 

de narrativização mostrou-se prejudicial à manutenção do referencial científico.  

Enquanto o programa e as revistas que apresentaram mais referenciações 

e abordaram o tema sob o viés das últimas novidades na busca por vida 

extraterrestre se aproximaram do ideal de divulgação científica, o restante do 

material, que não apresentou referenciações suficientes e que abordou o tema a 

partir de supostos casos de contato entre humanos e extraterrestres, distanciou-

se. A partir disso, pode-se dizer que este último conjunto de matérias se 

assemelha mais a um produto de entretenimento. 
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Deve-se frisar que não se busca, a partir deste estudo, condenar os 

materiais que apresentam distorções científicas e que não seguem o ideal de 

divulgação científica. Mas também é importante que se busque um mínimo de 

rigor conceitual no trato desses temas, para que haja uma evolução na qualidade 

da divulgação científica sem perda de audiência. Para isso, não se deve buscar na 

divulgação uma linguagem jornalística próxima da linguagem científica, e sim uma 

linguagem própria, onde o discurso científico se deixe tomar pelo discurso 

jornalístico, e não somente o contrário. O jornalismo não deve ser entendido como 

uma simples ferramenta de divulgação, mas sim como um fim em si próprio. 

Nesses produtos de entretenimento, foram observadas diversas 

características da linguagem cinematográfica, em um processo de tradução 

intersemiótica. Assim, o signo cinematográfico é traduzido para o signo verbal que, 

parece incorporar elementos típicos da cultura de massa. A tradução intermiótica, 

porém, não é vista apenas no material possivelmente pertencente ao campo do 

entretenimento, apesar de sê-lo com maior frequência que o restante. Todo o 

material que compõe o objeto de estudo da pesquisa apresenta, com distintas 

frequências, alguma evidência de um processo de tradução entre signos.  

Sobre as referências à cultura pop e de massa observadas no corpus, não é 

possível enquadrá-las necessariamente como um obstáculo à divulgação. Tais 

referências têm o papel objetivo de busca por audiência, mas, além disso, podem 

fazer com que o consumidor do produto de divulgação se sinta parte de um grupo, 

funcionando como um forte elemento identitário. 
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Resumo 
No presente trabalho, temos o objetivo de explorar como a sensação de realidade 
no filme “2001: Uma Odisseia no Espaço”, de Stanley Kubrick, é articulada, para 
assim, nos ajudar a entender o desenvolvimento de imaginários dentro de uma 
sociedade.  
O Homem sempre foi fascinado pelo espaço e constantemente especula sobre o 
que há além da atmosfera terrestre. A imaginação é o que difere os seres 
humanos do restante dos animais, pois como afirma Flusser, nenhuma outra 
espécie foi capaz de transpor imageticamente algo de seu cotidiano. Na evolução 
imagética, o Cinema possui um importante papel na produção de imaginários.  
Um filme que contribuiu para a consolidação de um imaginário acerca da ida à Lua 
foi “2001”, lançado em plena efervescência da corrida espacial entre URSS e EUA. 
A obra de Kubrick chama atenção pela data em que foi concebida: 1968. 
Sustentado pela criatividade de um diretor que se valeu do esforço de inúmeros 
profissionais que, mesmo com as limitações tecnológicas da década de 60, 
fizeram um filme que povoa o imaginário social até hoje.  
A composição de imagem e som é o que torna “2001” um filme tão respeitado, 
mesmo após quase meio século de seu lançamento. Kubrick foi, antes de 
cineasta, um fotógrafo, daí o seu perfeccionismo e conhecimento do poder de uma 
boa imagem.  
A perfeição visual de um filme é um elemento importante para a sua aceitação 
como descrição da realidade e fundamental para que exista sedução 
cinematográfica. Como afirma Fecé, ao falar do encantamento causado pelas 
imagens dos irmãos Lumière – e aqui podemos, confortavelmente, aplicar ao 
Cinema de Kubrick, apesar de caracterizarem gêneros e contextos diferentes – 
seduz pelas minúcias, por seu poder de “computar” imaginariamente o real e 
reduzi-lo ao indefinidamente acumulável, por sua capacidade de captar uma 
grande quantidade de detalhes.  
Portanto, usando o filme e o contexto histórico em que foi concebido, discutiremos 
conceitos de imaginário como os de Castoriadis e Durand. 

Palavras-chave: imaginário; realidade; cinema; Kubrick; viagem espacial. 
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Introdução 

Desde os primórdios da consciência, o ser humano anseia por vislumbrar 

o que existe além da fronteira atmosférica, a obsessão em torno dos mistérios do 

espaço é algo intrínseco ao Homem. Na Antiguidade, os cientistas-filósofos já 

contemplavam o céu e iniciavam o processo de observação e descrição dos astros 

e eventos celestes.  

Nas artes, a racionalização aparece em segundo plano. O homem tenta 

encontrar explicações, algumas vezes pautadas no divino ou no mítico, para 

eventos científicos desconhecidos. Porém, essa maneira de objetificar a ciência e 

o “inexplicável” tendo como base a imaginação, pode ser o ponto de partida para a 

realidade das descobertas científicas e suas aplicações.  

Como afirma Flusser (2007), essa capacidade imaginativa é o que difere 

o ser humano dos outros animais, pois nenhuma outra espécie foi capaz de 

transpor imageticamente algo de seu cotidiano, como as produções de imagens 

rupestres, por exemplo. E é com essa “faculdade imaginativa” que o homem se 

posiciona em seu ambiente.  

Comumente tomado como inverdade e ficção, conceituar o imaginário é 

uma tarefa substancial, pois o tema foi, e é, constantemente estudado por diversas 

áreas do conhecimento como psicanálise, antropologia, estudos da religião, etc. 

Devido a esse longo caminho epistemológico, dificilmente o termo não apresentará 

divergências. 

Outro aspecto importante do estudo desse tema, é que ele é geralmente 

atrelado às formas tradicionais de manifestação do imaginário, pautado nas 

expressões nas sociedades rurais ou antigas. É imprescindível considerar o 

desenvolvimento das sociedades, no que concerne a questão das tecnologias e 

dos meios de comunicação de massa.  

Dessa forma, o Cinema, embora seja uma arte relativamente nova – 

pouco mais de 120 anos – já figura como um significativo produtor de imaginários, 

do seu ponto de vista psico-social. E os avanços da psicanálise abrem novos 

olhares para o inconsciente, campo onde as imagens em movimento encontram 

solo fértil para evoluir.  
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O Cinema fica delegado a um segundo plano no estudo das sociedades, 

podemos dizer que, devido a uma herança de cunho positivista, ignora-se a 

importância do Cinema destacada pela sua complexidade e capacidade de 

adentrar outros setores de produção do imaginário. Um filme é produto de seu 

tempo, portanto, estudar as variantes da linguagem cinematográfica é 

compreender o tempo em que determinada obra foi concebida.  

Costa (2003, p. 39) resume perfeitamente a importância de estudo do 

Cinema como manifestação de um período histórico-social: 

O cinema como expressão do momento mais avançado de 
produção do “visível” pode constituir um objeto de estudo de 
conhecimento e de informação válido por si próprio, mas também 
pelo confronto que permite estabelecer entre as disciplinas 
institucionais (língua, literatura, história, história da arte, etc.) e 
todas aquelas manifestações que hoje contribuem para a formação 
da cultura. 

Um dos filmes que causou impacto no seu tempo e figura como um 

marco até mesmo distante de seu período de concepção é “2001: Uma Odisseia 

no Espaço”, de Stanley Kubrick. Concebido em 1968 com uma tecnologia limitada, 

chama atenção pela sua capacidade de povoar o imaginário coletivo até os dias 

atuais.  

2001: Uma Odisseia no Espaço e seu contexto histórico 

A Guerra Fria foi um período da história que desencadeou um notável 

desenvolvimento científico. Devido ao caráter ideológico desse embate, as duas 

partes envolvidas, URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) e Estados 

Unidos, não pouparam dispendiosos esforços para levar adiante as corridas 

armamentista e espacial. A corrida espacial, que aqui nos interessa diretamente, 

trouxe grandes avanços científicos na tarefa de colocar satélites na exosfera, 

animais e seres humanos no espaço e levar o homem a tão esperada 

alunissagem . Os cidadãos dessa época viviam sob um perigo constante de 7

ataque atômico; porém, viram o homem descobrir que a Terra era azul e 

testemunharam a humanidade dar um grande passo na Lua. 

 Termo denominador do ato de pousar em solo lunar. 7

!       •      Imagem, Som e Ambientes Digitais208



  
I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios 

Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017 

O clima do período era bastante tenso, pois o espaço era como um 

território inabitado que deveria ser “colonizado” e quando se trata de exploração 

de novos ambientes, chegar primeiro é extremamente necessário. O vice-

presidente americano Lyndon Johnson (1908-1973) quando soube do Sputnik 

(primeiro satélite soviético enviado ao espaço), afirmou: “Quem controlar a posição 

privilegiada do espaço controlará o mundo.” (JOHNSON, 1957 apud PESSOA 

FILHO, 2005, p.15).  

Nesse cenário, o Cinema teve seu papel como propaganda, uma vez que 

inúmeros filmes, sobretudo hollywoodianos, reforçavam a soberania tecnológica 

americana. Entretanto, é importante evidenciar um aspecto essencial do Cinema, 

como lembra Costa (2003, p.33), ao destacar o relevo que a instituição 

cinematográfica tem na produção das configurações do imaginário coletivo. 

E embora a década de 1950 tenha sido a “época de ouro” da ficção 

científica, na qual filmes que tratavam de invasões alienígenas e monstros 

atômicos destruindo cidades eram produzidos em grande escala, claramente 

influenciados pela ameaça nuclear proeminente do período, é na década de 1960 

que o gênero se torna mais sofisticado e com um viés político que foge das 

metáforas usadas na década anterior. 

A ficção científica da década de 1950 tratara do medo e do 
desconhecido; a década de 1960 aproveitou a oportunidade 
resultante do fascínio generalizado pela era espacial resultante da 
disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética. A exploração 
da Lua despertou o interesse pelas aventuras espaciais e 
incentivou os avanços dos efeitos especiais [...] (NEWMAN apud 
KEMP, 2011, p. 290). 

Ainda que pareça praticamente inexplicável, por tratar de temas 

extremamente complexos como a relação do Homem com o Universo e 

inteligência artificial, a narrativa, tanto do filme quanto do livro “2001: Uma 

Odisseia no Espaço” se inicia na “Aurora do Homem” onde os macacos estão 

trilhando o caminho para a humanidade e aprendem, depois do contato com um 

misterioso artefato – o monólito –, a trabalhar com as mãos e utilizar ferramentas 

para caça e defesa. 

Figura 1 e 2 – Transição do osso para o artefato espacial 
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"  
Fonte: https://movie-screencaps.com/2001-space-odyssey-1968/ 

Eis que temos o maior salto temporal da história do Cinema: da era 

primitiva, Kubrick nos transporta para a era espacial. Nesse ponto, temos muito do 

que acontece no contexto histórico do final da década de 60, obviamente, tratada 

de forma futurista e desenvolvida tecnologicamente. Na Lua, um artefato intriga os 

homens e aumenta a especulação sobre vida extraterrestre – e avançada. Quando 

explorada por uma equipe de cientistas, emite um ruído captado por uma das luas 

de Júpiter. Dezoito meses depois, outra equipe é enviada ao planeta, durante a 

viagem é que conhecemos HAL 9000, um robô que começa a apresentar sinais de 

paranoia e se torna letal para aqueles que seguem a odisseia no espaço, menos 

para Dave, que consegue desliga-lo. Após isso, Dave consegue chegar ao destino 

da missão e encontrar o monólito emissor do sinal, ao tocá-lo, é transportado a 

outra dimensão, onde se torna a Criança Cósmica, uma espécie de “entidade”, 

encerrando o mistério sobre a solidão do Homem no Universo. 

O Cinema como produtor de imaginário 
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O Cinema é um fenômeno complexo e bastante difícil de ser conceituado 

como uma única coisa, pois sua definição será derivada do ponto de vista de 

observação adotado. Como explica Costa, 

Mas se considerarmos o cinema como um todo […], saímos do 
campo das definições e entramos no da observação. E 
observaremos então que o cinema é aquilo que se decide que ele 
seja numa sociedade, num determinado período histórico, num 
certo estágio de seu desenvolvimento, numa determinada 
conjuntura politico-cultural ou num determinado grupo social. 
(2003, p.29). 

O Cinema é uma instituição, cujo objetivo, já que estamos inseridos no 

sistema capitalista, é lucrar. Ele cumprirá essa função enchendo salas de projeção 

e para que isso ocorra, se vale do desejo, do simbólico, produzindo imaginários: 

“insiste nos jogos de identificação e nos complexos mecanismos que regulam o 

funcionamento de nossa psique, de nosso inconsciente.” (COSTA, 2003, p. 25).  

O modus operandi do dispositivo cinematográfico nos mostra uma 

capacidade de formação de imaginários da narrativa audiovisual, pois através de 

formas simbólicas de representação, facilitam a proliferação discursiva que 

desejam difundir.  

Quando dizemos “instituição” e “simbólico”, podemos invocar o 

pensamento de Castoriadis quando este afirma que “as instituições preenchem 

funções v i ta is sem as quais a ex is tênc ia de uma soc iedade é 

inconcebível” (CASTORIADIS, 1982, p. 141). E assim, como a linguagem, as 

instituições – e, portanto, inclui-se o Cinema – existem somente no plano 

simbólico.  

Se considerarmos o imaginário como “criação incessante e 

essencialmente indeterminada (social-histórica e psíquica) de figuras/formas/ 

imagens, a partir das quais somente é possível falar-se de ‘alguma 

coisa’” (CASTORIADIS, 1982, p. 13) e a noção real como “um produto histórico, 

fruto de convenções culturais, semióticas e ideológicas” (COSTA, 2003, p.53), 

além de colocar “realidade” como produto do imaginário, como complementa 

Castoriadis (1982, p.13), entendemos o Cinema como manifestação do real.   

Ressaltando a importância do imaginário – coletivo ou individual – na 

sociedade e o ser humano como único detentor da capacidade de imaginação, 
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Durand (2001) se pauta em explicações anatomofisiológicas acerca do cérebro 

humano para demonstrar os motivos de o homem ter essa característica 

imaginativa e conclui que a riqueza biológica permite as articulações simbólicas 

entre sistemas representativos e que o imaginário é o caminho pelo qual qualquer 

representação humana é formada. (2001, p. 41). De forma mais sucinta, 

Francastel também explicita a atividade cerebral na articulação de imagens “a 

captação de qualquer imagem pela nossa visão implica o desenvolvimento de uma 

atividade mental” (1983, p.83). 

Som e imagem como experiência em 2001: Uma Odisseia no Espaço 

A música/trilha sonora sempre esteve presente, até mesmo no cinema 

mudo e, até hoje, induz emoções, dita o ritmo e confere uma aura quase 

automática a cada ação de uma cena. O cinema sonoro, com a sincronização de 

imagem e som, conferiu um melhor acabamento aos efeitos realistas da narração 

audiovisual, sendo um fator importante para o desenvolvimento do gênero de 

ficção científica. Como complementa Costa (2003, p.88-89): 

Desde o início existira um cinema fantástico e de ficção científica 
(basta pensar em Mélies) e mesmo nos anos 20 tinham sido 
produzidos filmes memoráveis neste campo, como Aelita (1924), 
do soviético Protazanov, e Metrópolis (1927), de Fritz Lang. 
Apenas depois do advento do cinema sonoro esses gêneros 
conhecem uma afirmação relevante, confirmando a ligação íntima 
que existe entre fantástico cinematográfico e inovações 
tecnológicas. 

No cinema de Kubrick, ela não possui uma função delegada a um 

segundo plano, estando na mesma intensidade da imagem, desenvolvendo uma 

teia inquebrável. A valsa The Blue Danube que embala o momento da 

aproximação de uma nave a uma estação espacial nos transmite um compasso de 

lentidão, como as coisas fluem no espaço: uma cadência diferente da Terra.  

Embora o ritmo ditado pela música clássica – como The Blue Danube, de 

Johann Strauss e Also Sprach Zarathustra, de Richard Strauss – selecionada por 

Kubrick e a poética de imagem e som que é criada a partir dessa junção seja o 

que torne “2001: Uma Odisseia no Espaço” um filme tão lembrado, para a ideia de 

realidade que queremos explorar nesse artigo, é a mixagem de som que nos 
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interessa, uma vez que é nesse aspecto que reside o cuidado com a sensação de 

realidade presente no filme.  

Sendo assim, se considerarmos que o som desempenha um papel tão 

fundamental como descrito acima, devemos ponderar o silêncio como também 

detentor de uma função dentro do espaço cinemático.  

Stanley Kubrick explora bastante esse elemento em “2001: Uma Odisseia 

no Espaço”. Um espectador desavisado poderia confundir a estruturação dessas 

características como um defeito da mídia em que está assistindo o filme, mas todo 

item de produção e montagem tem uma mensagem na obra.  

O espaço, sendo um ambiente tomado pelo vácuo, que, conceituado sem 

grandes pormenores, é a ausência de matéria, não permite a propagação do som 

como acontece na Terra. Consequentemente, seria errôneo retratar ações no 

vácuo produzindo os mesmos ruídos característicos que produziriam dentro da 

atmosfera terrestre – os tiros de laser das batalhas em Star Wars não seriam tão 

emocionantes na realidade quanto retratados na tela.  

Kubrick visa transmitir uma experiência, ele retrata o fator inóspito do 

espaço para o ser humano através não só do silêncio, mas também com ruídos, 

como na cena em que Poole (Gary Lockwood) é arremessado ao espaço, em uma 

sequência de três minutos, na qual, se ouve apenas a respiração aflita e ofegante 

do astronauta lançado para a morte em um ambiente onde o homem não tem 

controle absoluto nem de si mesmo.  

Se em toda a primeira parte do filme, Kubrick cria um rico ambiente 
sonoro através do uso exclusivo de ruídos para acentuar a 
verossimilhança da sua narrativa – de caráter quase documental –, 
é na sua segunda parte que o silêncio do vácuo dominará a trilha 
sonora. Eventualmente, o som claustrofóbico da respiração das 
personagens dentro de seus trajes espaciais será tudo que o 
espectador irá ouvir, acentuando ainda mais a sensação do vácuo 
à nossa volta. As oscilações dessas respirações, como na mesma 
sequência onde HAL é desligado, também servirão para indicar o 
estado emocional dos astronautas. (MENDES, CARRASCO, 2007) 

Esse cuidado com a veracidade não exclui a importância da palavra no 

cinema de Kubrick, mas o difere de um tipo de cinema que tem a necessidade de 

explicar passo a passo de cada ação ao espectador. O diretor aqui não tem o 

intuito de desvendar interpretações para o seu público, mas criar uma experiência 

!       •      Imagem, Som e Ambientes Digitais213



  
I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios 

Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017 

que ultrapassasse o verbal e em um trabalho que sobrevive com o status de obra-

prima há quase meio século, devemos admitir a maestria de sua composição. 

  
‘2001’ is a nonverbal experience [...] I tried to create a visual 
experience, one that bypasses verbalized pigeonholing and directly 
penetrates the subconscious with an emotional and philosophic 
content. To convolute McLuhan, in ‘2001’, the message is the 
medium. I intended the film to be na intensely subjective 
experience that reaches the viewer at na inner level of 
consciouness [...]. You’re free to speculate as you wish about the 
philosophical and allegorical meaning of the film – and such 
speculation is one indication that it has suceed in gripping the 
audience at a deep level [...].(KUBRICK,1968,  p.92)  8

Como interpreta Falsetto (1994) apud Mendes e Carrasco (2007) “sua 

ambição em “2001” é, de certa forma, voltar o cinema à noção de filme como 

experiência, uma noção que caiu para segundo plano com as aspirações 

narrativas da mídia”. 

Após o advento do som, o Cinema possui na palavra um de seus mais 

reforçados pilares. O diálogo tem o papel de explicar a imagem, direcionar o olhar 

do espectador e até mesmo “digerir” determinados elementos. Em “2001”, o 

momento de protagonismo da palavra/voz é na terceira parte do filme, quando os 

astronautas estão indo em direção a Júpiter a bordo da nave Discovery One com 

um de seus tripulantes, o robô HAL 9000. O robô não transmite sua tecnologia 

avançada no porte, afinal, é apenas uma luz redonda vermelha, mas é a sua voz 

que garante a sua onipresença em todo o perímetro da nave espacial. 

HAL tem um papel fundamental na narrativa de Kubrick, ele começa a 

apresentar características humanas – um dos maiores mistérios do filme, pois não 

se obtém a resposta se o robô realmente desenvolveu características humanas ou 

se houve uma falha no sistema operacional. Dentre esses traços de humanidade, 

o mais acentuado é o instinto de sobrevivência, a máquina começa a se livrar dos 

tripulantes – três hibernados e dois acordados (Bowman e Poole) – até que 

Bowman consegue desligá-lo, dando vida a uma das cenas mais aflitas e tensas 

do filme. Nesse momento, a respiração ofegante do astronauta aparece mais uma 

 Tradução livre: '2001' é uma experiência não verbal [...] Eu tentei criar uma experiência visual, uma que 8

ultrapassa uma organização verbalizada e penetre diretamente no subconsciente com um conteúdo emocional 
e filosófico. Para evocar McLuhan, em '2001', a mensagem é o meio. Eu queria que o filme fosse uma 
experiência intensamente subjetiva que atinja o espectador no nível interno de consciência [...]. Você é livre 
para especular como desejar sobre o significado filosófico e alegórico do filme - e essa especulação é uma 
indicação de que significa o sucesso de fazer o público atingir um nível profundo [...].  
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vez, unido a um ruído agoniante e a voz calma de HAL que vai se desconfigurando 

conforme Bowman desativa circuito a circuito. Em nenhum momento, o diálogo é 

usado para explicar ações, mas sim, para dar o tom ao episódio que se sucede.  

Figura 3 e 4 – HAL 9000 e a cena de seu desligamento 

"  
Fonte: https://movie-screencaps.com/2001-space-odyssey-1968/ 

No que concerne à questão da imagem, o detalhe é o protagonista da 

obra de Kubrick. Os movimentos dos homens-macacos foram pensados em suas 

minúcias, os atores contratados para a interpretação dos primatas, estudaram os 

hábitos, a comunicação gestual de gorilas em zoológicos. O resultado é o que 
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vemos na primeira parte do filme, “A aurora do homem” tem um caráter quase 

documental, salvo pela introdução da ficção do monólito.  

Já na segunda parte, na qual o homem já tem suas estações espaciais 

instaladas na Lua, a verossimilhança foi mais cuidadosa, uma vez que Clarke e 

Kubrick tinham contato com a NASA (Administração Nacional da Aeronáutica e 

Espaço) e, portanto, visavam transpor com o maior grau de perfeição as 

maravilhas da era espacial. Os movimentos gravitacionais, a estrutura dos 

satélites, todos esses elementos possuíam embasamento científico.  

A terceira parte do filme, a mais futurista, por trazer para o espaço 

cinemático uma façanha até hoje não realizada (as bases lunares da segunda 

parte também não são uma realidade, mas viagens tripuladas a planetas distantes 

soam como uma utopia maior ainda) dão o tom mais filosófico e subjetivo do filme 

com os conflitos máquina-homem e a posição (des)privilegiada do ser humano no 

espaço. Aqui temos uma questão da ficção científica e, talvez, a principal: a 

antecipação de tecnologias. Falamos da preocupação com a verossimilhança da 

obra de Kubrick, entretanto, devemos pensar em outro aspecto do gênero, como 

Clarke afirma que “embora a ficção científica não precise de justificativas (desde 

que bem escrita) é de grande valor social como sistema de alerta 

antecipado” (1989, p. 12).  

A pretensão de antecipar imageticamente algo que já povoava a mente 

humana há tempos, era clara como afirma Clarke (2001): “Em “2001”, Kubrick e eu 

determinamos alguns objetivos. Esperamos comunicar ao público a maravilha, a 

beleza e a promessa da nova era de exploração que se abre à raça humana.”. E é 

devido a essa composição tão cheia de detalhes, mesmo antes da visualização 

total do espaço, que o filme causa tamanho fascínio.  

A composição de imagem e som e seu cuidado com detalhes é o que 

torna “2001” um filme tão respeitado e lembrado até hoje mesmo quase 50 anos 

após seu lançamento (50 anos em 2018). Stanley Kubrick foi, antes de cineasta, 

um fotógrafo, daí o seu perfeccionismo e criação de ângulos tão perfeitos que 

habitam a mente dos espectadores causando verdadeiro fascínio. Kubrick teve 

uma equipe de profissionais ao seu lado na produção do filme e exigia, de todos, 

um empenho exaustivo, como afirma Ray Lovejoy (2001), editor do filme: “Ele 
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[Kubrick] queria que parecesse real, embora não tivéssemos ideia de como as 

coisas seriam no espaço”. 

A perfeição visual de um filme é um elemento importante para a sua 

aceitação como descrição da realidade e fundamental para que exista sedução 

cinematográfica. Como afirma Fecé (1998) ao falar do encantamento causado 

pelas imagens dos irmãos Lumière – e aqui podemos, confortavelmente, aplicar ao 

Cinema de Kubrick, apesar de caracterizarem gêneros e contextos diferentes – 

poderia ser comparado às pinturas do século XIX, pois seduzem: 

[...] por suas minúcias, por seu poder de “computar” 
imaginariamente o real e reduzi-lo ao indefinidamente acumulável, 
por sua capacidade de captar uma grande quantidade de detalhes. 
[...] Outro efeito de realidade: a qualidade, a perfeição com que se 
percebe o vento agitando as folhas das árvores, o fumo, os 
reflexos e, sobretudo, o movimento. (FECÉ, 1998, p. 34). 

Essa gama de detalhes é um dos grandes trunfos do cinema de Stanley 

Kubrick, em “2001” vemos a preocupação com o realismo mesmo que se tratando 

de assunto e elementos futuristas.  

Considerações  

O cinema possui inúmeras formas de envolver o espectador. É uma arte 

multifacetada e é devido a essas faces que ele deve ser observado de acordo com 

o elemento que se deseja ressaltar. Sua estrutura de representação da realidade é 

um campo fértil para a proliferação de imaginários. 

 “2001: Uma Odisseia no Espaço” é um marco na história do Cinema e 

na imaginação futurista. Até hoje intriga espectadores pela sua perfeição estética e 

temática filosófica. O seu impacto é causado pelo fascínio do ser humano em 

relação ao espaço exterior e a possibilidade de vida fora da Terra. Apesar de 

inserido em um contexto carregado politicamente, Kubrick produziu uma obra que 

toca no cerne de questões que atingem amplamente a imaginação humana. 

Embora muitos autores considerem o imaginário como fantasia, fábula, é 

impossível desvencilha-lo do real, afinal como vemos em Castoriadis (1982), a 

realidade é um produto de um imaginário.  Em diversas situações, imaginar foi um 

gatilho para a produção de algo que se tornou concreto. “2001” se encaixa nesse 
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contexto, pois em 1968, o Homem gerenciava estações espaciais lunares no 

espaço cinemático e um ano depois, em 1969, Neil Armstrong deixou sua pegada 

na superfície lunar sendo transmitido ao vivo pela mídia. É claro que não podemos 

ser ingênuos e desconsiderar todas as implicações políticas de uma coisa como a 

corrida espacial, porém fatos desse calibre alimentam o imaginário e, mesmo que 

uma possibilidade quimérica, é essa imaginação que alimenta a ciência e, de certa 

forma, a vida social. 
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Resumo 
Programas popularescos existem na televisão brasileira há décadas, mantendo-se 
no ar apesar de controvérsias por parte da sociedade. O conteúdo discursivo de 
atrações popularescas, tida por alguns como sensacionalista, revela traços de um 
ethos bem peculiar: a identificação com as instituições de segurança, o ‘papel’ 
destes programas como justiceiros; a carga dramática engendrada nas 
representações veiculadas nas reportagens; e a violência como elemento 
predominante nas edições. Todas essas recorrências discursivas podem ser 
observadas também, a partir do ethos, na composição imagética e sonora dos 
programas. Nesse sentido, este trabalho se propõe a analisar os elementos que 
compõe o discurso sonoro-imagético dos programas popularescos Aqui Agora 
(exibido na década de 1990) e Balanço Geral (ainda no ar) a fim de entender as 
projeções ethópicas entre tais peças jornalísticas. 
Palavras-chave: discurso; ethos; Aqui Agora; Balanço Geral; popularesco. 

Introdução 

 Para que consiga transmitir uma boa ‘imagem de si’ ante a sua audiência, o 

orador trabalhará essa própria projeção, ao que Aristóteles (2005) entende ser 

uma prova retórica: o ethos. No exercício empírico dessa imagem do orador, 

trabalhar a noção de ethos congrega diferentes aspectos, sobretudo em objetos 

audiovisuais. A disposição das imagens e o emprego da trilha sonora influem 

nessa construção ethópica, revelando o que pode ser a intenção dos produtores 

dos programas popularescos. 

   Trabalho apresentado na mesa 12 – Imagem, som e ambientes digitais, no Primeiro Congresso 9
Internacional de Mídia e Tecnologia.
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De tal modo, ao observar uma imagem é preciso considerar uma sequência 

de elementos que a compõe. O que se revela aos olhos da audiência apresenta 

uma organização articulada em sua composição, objetivando o que pode ser 

encarado como uma representação de real. Conforme pondera Aumont (2003), na 

relação que cultiva com o real, a imagem se mantém na esfera do simbólico. Isso 

implica que: “reconhecer alguma coisa em uma imagem é identificar, pelo menos 

em parte, o que nela é visto com alguma coisa que se vê ou se pode ver no 

real” (AUMONT, 2003, p. 82).  

Não menos importante é essa relação entre imagem e som. É nela que se 

constitui os efeitos de sentido imbricados no conteúdo audiovisual. Planos e 

enquadramentos de câmera também participam dessa engrenagem. Como nos 

lembra Mascelli (2010, p. 227), “uma boa composição é a disposição de elementos 

visuais para formar um todo unificado e harmonioso”. De primeiro-plano, que 

enfoca em um elemento específico, ao plano geral, que ‘abre’ a imagem para o 

contexto, todos estes elementos engendram determinado efeito de sentido.  

Programas televisivos de cunho popularesco existem na televisão brasileira 

há décadas – desde o “O Homem do Sapato Branco”, que estreou no ano de 1966 

– e ainda mantém-se no ar. Talvez aqueles que mais conquistem identificação 

junto ao público seja os jornalísticos, que mantém bons índices de audiência. 

Tratado por alguns como “sensacionalistas”, tais atrações revelam controvérsias 

junto à crítica. Todavia, o fato de manterem-se no ar atesta que a construção 

discursiva destes programas atinge competência suficiente para mantê-los ainda 

em exibição. 

Assim, em vista de tais referenciais, este trabalho se propõe a analisar a 

produção de sentido de uma edição dos televisivos Aqui Agora e Balanço com a 

partir dos elementos que compõe o discurso sonoro imagético, como os planos de 

enquadramento e de tomada da imagem, bem como os elementos sonoros. 

Um ethos popularesco 

 Recorrendo à definição do “sensacionalismo”, colocada por Angrimani 

(1995, p. 17) como “imoral-moralista e (que) não limita com rigor o domínio da 

realidade e da representação”, os programas jornalísticos aqui mobilizados como 

objetos empíricos parecem visar a conquista da audiência com base em 
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reportagens que versem sobre violência, retratando aquele que seria o cotidiano 

da população – daí a origem do termo “popularesco”. Entretanto, em nossa opinião 

considerá-los tão somente nesse veio do sensacionalismo parece desmerecer a 

construção discursiva que há nas entrelinhas das atrações. A identificação das 

atrações com sua audiência parece se dar na própria imagem do que seria o 

popular revelado por estes programas.  

 Martín-Barbero (2001) nos ajuda a pensar essa questão quando aponta a 

relação entre o circo e o popular. Citando os estudos de Magnani, o autor pontua 

que essa identificação se dá através de uma relação direta entre espectador e 

espetáculo – tal como o futebol, o teor melodramático da conexão entre o gosto 

popular e os gestos enfáticos, a mistura entre elementos que unam dramas do 

passado e paródias de telenovelas e o conjunto de sentimentos que a plateia 

absorve dos atores circenses: a diversão do palhaço à emoção de ver artistas ao 

vivo. Isso porque, ainda de acordo com o autor, “a disparidade dos elementos está 

articulada com um espetáculo que ativa marcas de uma história cultural e ao 

mesmo tempo as adapta” (MARTÍN-BARBERO, 2001, p. 325). De tal modo, nos 

parece que esse ethos popular reside em atrações diárias que o reforçam – caso 

de nossos objetos empíricos. 

 No caminho para tentarmos enxergar como esse ethos dos programas 

popularescos Aqui Agora e Balanço Geral se constitui, pensaremos esse discurso 

a partir de elementos que compõe a retórica imagética das atrações, como os 

enquadramentos e planos de tomada. 

Enquadramentos e planos de câmera  

 Enquadramento pode ser entendido como o posicionamento que o produtor 

do filme pretende dar ao quadro (Mascelli, 2010). Será esse enquadramento que 

irá definir ao telespectador qual é o olhar que o produtor do filme pretende passar. 

Aumont (2003, p. 153) traz uma sensível definição acerca do enquadramento: 

O enquadramento é pois a atividade da moldura, sua mobilidade potencial, 
o deslize interminável da janela à qual a moldura equivale em todos os 
modos da imagem representativa baseados numa referência, primeira ou 
última, a um olho genérico, um olhar, ainda que perfeitamente anônimo e 
desencarnado, cuja imagem é o traço. 
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 A escolha de um enquadramento nunca é aleatória, uma vez que se trata 

de um instrumento que indica como cada cinegrafista escolhe contar uma história. 

 Além do enquadramento, outro elemento em relação às construções do 

ethos nos dois programas é a questão dos planos de tomada. Serão eles que irão 

definir o efeito de sentido transpassado em cada imagem. Nesse método, uma boa 

escolha pode substanciar o efeito dramático da imagem, ao passo em que uma 

má escolha por parte do produtor da cena dificulta a compreensão do significado. 

Para Vanoye e Goliot-Lété (2002, p. 37), o plano pode ser definido como uma 

“porção de filme impressionada pela câmera entre o início e o final de uma 

tomada”. Aumont (1995, p. 39) vai além e coloca que: “A noção muito difundida de 

plano abrange todo esse conjunto de parâmetros: dimensões, quadro, ponto de 

vista, mas também movimento, duração, ritmo, relação com outras imagens”. 

Ainda sobre os planos, podemos colocar que são eles os definidores de uma visão 

contínua da cena (MASCELLI, 2010).  

 Alguns dos planos  podem ser divididos em: grande plano geral, plano 12

geral, plano médio e primeiro plano.   

 O grande plano geral é aquele mais aberto, que representa uma grande 

área vista, utilizado em cenas que desejam mostrar um ambiente grande, como 

em imagens de helicóptero que mostram uma perseguição, por exemplo; o plano 

geral exibe toda a área de ação do filme; o plano médio, por sua vez, alterna entre 

o plano geral e o primeiro plano (ou close), no qual os personagens retratados são 

mostrados acima dos joelhos ou abaixo da cintura (MASCELLI, 2010). O último 

que mencionaremos, o primeiro plano, que varia em relação à proximidade, talvez 

seja aquele que confere a maior carga dramática à uma cena; é nele que o 

produtor da cena destaca completamente um determinado detalhe. “(Os primeiros 

planos) são um dos recursos narrativos mais poderosos disponíveis ao diretor. 

Eles devem ser reservados para destaques de vital importância para a 

história” (MASCELLI, 2010, p. 199). 

Não menos importante é o plano-sequência, que se refere ao 

acompanhamento da movimentação da cena sem cortes, ou seja, “à realização de 

uma sequência num único plano” (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 2002, p. 3.). Ainda 

 Trouxemos aqui os planos que enxergamos nas edições analisadas.12
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sobre este plano, Pasolini (1985) observa que nele não há qualquer escolha de 

ângulo por parte do produtor da cena. Além disso, o plano-sequência será sempre 

um retrato do presente, do que observa, no instante, o espectador. Em outros 

termos, é a sequência completa de uma cena, sem cortes, algo muito comum em 

reportagens que mostram perseguições policiais. 

 Ainda no caminho do plano-sequência, também destacamos um recurso 

extra utilizado nesse enquadramento sequencial: a chamada “câmera nervosa”. 

Este tipo de manejamento da câmera é disposto a partir do início do plano-

sequência e segue até determinado ponto, ganhando esse status de “nervosa” 

porque acompanha o repórter na situação completa. Em uma situação em que 

desembarque do veículo de imprensa, a câmera nervosa irá acompanhar o 

repórter desde este desembarque, e é chamada assim também por conta do 

movimento de agito que a câmera faz nesse acompanhamento. O jornalista Paulo 

Henrique Amorim (2015) assim a define: “a câmera nervosa, histérica, sai do 

repórter, vai ao ‘fato’, e volta, sem cortes, ao repórter”. Alguns autores, como o 

próprio Paulo Henrique Amorim, inclusive, atrelam o surgimento do recurso ao 

Aqui Agora. 

 Além dos enquadramentos dispostos no ponto de vista, os efeitos sonoros 

também atuam na formação de sentido, compondo uma importante harmonização 

sonoro-imagética para o analista que deseja entender o produto audiovisual. 

  

Trilha sonora 

 Um outro aspecto interessante que pode ser citado em relação aos 

procedimentos estéticos de cada um dos programas diz respeito ao modo como 

cada um deles articula a trilha sonora das reportagens. E isso pode ser pensado a 

partir de dois eixos: os efeitos sonoros e o uso de trilha musical, considerados sob 

o aspecto são colocados na edição dos programas analisados.   

 Nos efeitos sonoros também é comum observar determinadas vinhetas que 

indicam o sentido de determinada matéria, já na chamada desta. Aliada a esses 

efeitos, as trilhas carregam efeitos de sentido: nas matérias policiais, por exemplo, 

essa referência ao sentido dramático era constante, pois a trilha, no Aqui Agora e 

no Balanço Geral, acompanhavam a chamada das matérias e retornavam após a 
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exibição destas – no caso do Balanço Geral, também durante as considerações 

dos apresentadores e comentaristas.  

 Há também o uso de efeitos sonoros que podem ser ambiente (o áudio 

natural da reportagem, sem edição ou recursos) ou inseridos artificialmente. Em 

uma cena de perseguição policial, por exemplo, parece haver uma busca por 

ressaltar o barulho da sirene dos veículos policiais, bem como a alta rotação dos 

motores das viaturas, indicando que essa perseguição se dá em alta velocidade. 

Na sequência do trabalho, abordaremos brevemente o histórico dos programas e 

as edições analisadas. 

O Aqui Agora e a reportagem da perseguição aos bandidos que mataram a 

policial 

 Aliando o formato sensacionalista do rádio ao telejornalismo, o Aqui Agora 

foi exibido inicialmente no ano de 1991 e trazia o impactante slogan: “um jornal 

vibrante, uma arma do povo, que mostra na TV a vida como ela é”.  

 O programa contou com diversos apresentadores em sua 1ª fase, quando 

absorvera o formato dos famigerados O Homem do Sapato Branco e O Povo na 

TV, como Ivo Morganti, Christina Rocha (que já participara de O Povo na TV), 

Sérgio Ewerton, Liliane Ventura e Patrícia Godoy. Posteriormente, assumiu de vez 

o formato jornalístico, em 1996, centrado em pautas mais noticiosas e sem tanto 

requinte sensacionalista, quando passou a ser apresentado por Eliakim Araújo e 

Leila Cordeiro. Foi ao ar até 1997, apresentado por Ney Gonçalves Dias e bem 

distinto em relação ao primeiro formato – agora o apresentador atuava também 

como comentarista, algo semelhante ao que acompanhamos atualmente em 

programas como o Balanço Geral – quando encerrou suas atividades. Ficou fora 

do ar por onze anos, regressando em 2008, mas permanecendo poucos meses na 

grade de programação do SBT, encerrando assim a vida do telejornal. 

 A reportagem aqui analisada, de 23 de março de 1995, começa com aquela 

que seria uma marca nas reportagens policiais do programa: a primeira cena já 

traria o repórter no carro da emissora, seguindo as viaturas policiais que 

perseguem os suspeitos. O repórter Herbeth de Souza informa que acabara de 

ocorrer um assalto no qual uma mulher – até então não descrita como policial – 

teve seu carro roubado enquanto buscava seus filhos na escola. Ao parar o carro 
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de reportagem próximo a um rio, o repórter desce e conversa com um dos policiais 

que observam o rio; o policial informa que a mulher assaltada é uma escrivã da 

Polícia Militar, e que o carro havia sido abandonado nas imediações daquele local. 

Após um corte, ainda no mesmo local, o repórter informa que o esposo da mulher 

assaltada estava em um carro próximo, e pede ao câmera que se aproxime desse 

veículo. Diz o repórter: Olha só o desespero dele no carro! Não vamos conversar 

com ele, ele já pediu para não conversar. A gente entende. É um momento muito 

difícil. Olha só o desespero dele com as mãos na cabeça. Tá saindo com alguns 

policiais que vão levando o carro dele, porque ele não tem a mínima condição. No 

momento da fala do repórter, a imagem parte de um plano geral de 

enquadramento para uma tentativa de primeiro-plano no marido da vítima.  

  Mais um novo corte, após outro plano-sequência que indica o 

deslocamento do repórter a um novo local, sempre junto aos policiais. Nisso, a 

edição mostra os policiais pulando um muro acompanhados pelo repórter, lado a 

lado, que segue dizendo que as imagens são “exclusivas”. Outro corte e agora 

policiais e repórter estão na casa de um suposto tio de um dos suspeitos. Os 

policiais, então, levam esse tio do suspeito. Nesse momento, Herbeth de Souza 

coloca o microfone próximo aos policiais e ao suspeito e capta a fala: (Tio do 

suspeito) Não pode!; (Policial) Que não pode? Não podia!. 

 Mais à frente, na casa de outro suposto parente de mais um suposto 

suspeito, o repórter avisa: Um lugar bastante perigoso. A imagem então corta para 

um dos policiais interrogando outro tio de um dos supostos suspeitos.  

 No decorrer da reportagem, a informação inicial, que dava conta de um 

sequestro, vai se metamorfoseando ao ponto de o repórter ter de atualizar o 

telespectador o tempo inteiro. De início, o jornalista não sabia que a vítima era 

escrivã da Polícia Militar; não havia também informações sobre o estado de saúde 

da mesma. Essa questão, embora faça parte de uma cobertura ao vivo, fora 

mantida na edição do programa propositadamente, talvez com a intenção de 

causar certo efeito de sentido ainda maior, uma vez que a reportagem era 

gravada, podendo ser editada antes de ir ao ar. 

 Após novo corte e novas tomadas em plano-sequência, o jornalista e a 

equipe policial chegam a um outro local. A edição exibe imagens dos policiais já 

em uma residência, na qual encontram o carro da escrivã. Ao se aproximar do 
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veículo, o repórter nota manchas de sangue no carro, que são exibidas ao 

telespectador em primeiro-plano. Por fim, assim como nas demais edições, a 

equipe de reportagem vai ao pronto socorro para uma espécie de ‘balanço’ da 

operação. É informada a identidade da escrivã e o seu falecimento. Também é 

mostrado, em primeiro-plano, o rosto do viúvo, enfocando, graças a este plano de 

enquadramento, sua dor e lamento. 

 A edição fez uso do plano geral por cerca de 40% do tempo total da 

reportagem. Isso decorre em praticamente todos os momentos da edição: durante 

a ida dos policiais e da equipe de reportagem ao primeiro local, em que um 

suspeito teria sido avistado; na sequência dessa busca, a um novo local; nos 

momentos em que os policiais interrogam o tio da vítima e uma suposta 

conhecida; e mesmo no momento final da edição, com o repórter já no pronto 

socorro. Já com relação ao plano médio, a reportagem apresenta 

aproximadamente 40% do tempo total de sua exibição. Vislumbramos esse plano 

nos momentos em que decorre a perseguição do repórter e da polícia aos locais 

em que há informações de suspeitos; em alguns dos momentos em que os 

policiais interrogam conhecidos dos suspeitos; e mesmo ao final, em alguns 

momentos em que Herbeth de Souza, o repórter, está no pronto socorro. Por fim, o 

primeiro plano é trabalhado em cerca de 20% do tempo total de reportagem: nas 

cenas em que o marido da escrivã sequestrada se lamenta – 2 cenas: a primeira 

em um carro; a segunda já no pronto socorro após saber do falecimento de sua 

esposa; e nas cenas em que a edição mostra o interrogatório dos policiais aos 

conhecidos dos suspeitos. 

 Sobre o expediente do plano-sequência, notamos sua utilização em 

diversos momentos: na primeira, de 32”, a câmera, que mostrava o repórter 

Herbeth de Souza, se dirige ao veículo do esposo da sequestrada e, a pedido do 

próprio repórter, tenta mostrar o rapaz em desespero; o segundo plano-sequência, 

de 1’, mostra o repórter descendo do carro e seguindo os policiais correndo, 

dizendo que era o Aqui Agora na marca da exclusividade; o terceiro, de 1’40”, já 

mostra o repórter no carro da emissora, informando o falecimento da sequestrada 

e ressaltando ser na marca da exclusividade; o quarto, de 58”, mostra o repórter 

indo em direção ao carro da polícia e colocando o microfone no rádio da viatura, 

mostrando as informações que eram passadas aos policias sobre o caso, além de 

!       •      Imagem, Som e Ambientes Digitais226



  
I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios 

Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017 

chamar o câmera para acompanha-lo na perseguição; o quinto e último plano-

sequência, de 1’58” – o mais longo da reportagem – exibiu o repórter descendo do 

carro da emissora, seguindo os policiais até a casa do tio de um dos suspeitos, 

mostrando o microfone do repórter na boca dos policiais, durante o interrogatório, 

e depois o mesmo com uma suposta amiga deste mesmo suspeito – neste último 

plano, chama a atenção um enquadramento em close na arma de um dos 

policiais, enquanto este interroga o tio de um dos suspeitos; os planos 2, 4 e 5 

decorreram junto à câmera nervosa. 

 No Aqui Agora, os expedientes sonoros percebidos na reportagem 

analisada parecem corroborar com a ligação do programa a temas policialescos. 

Percebemos efeitos como sirene de polícia, alto giro dos motores dos veículos – o 

que demonstra aceleração –, barulho de freadas também dos veículo e a ênfase 

no choro do marido que perdera sua esposa. Com isso, a identidade sonora do 

programa parece recobrir, tal qual nos pareceu no conteúdo imagético, um ethos 

de justiceiro da sociedade, como um alguém que está lá para mostrar a 

perseguição aos criminosos e os crimes cometidos. Aliado a isso, o teor dramático, 

oriundo do choro do viúvo, pode corroborar a esse ethos um sentimento de revolta 

da audiência para com os criminosos. 

Balanço Geral: o criminoso que assassinou sua companheira e buscou o 

suicídio 

 O programa estreou na Rede Record no dia 3 de dezembro de 2007, 

assumindo o transladado formato de jornalismo popularesco para combater o 

telejornal da Rede Globo SP-TV – 1ª edição. Anteriormente, já contava com 

edições nos estados de Minas Gerais e Paraná desde 2005. A edição transmitida 

via satélite pela Record Nacional corresponde à edição paulistana. Dentre seus 

apresentadores, destacam-se Geraldo Luís (que já deixou a atração) e o atual 

apresentador Reinaldo Gottino. Em abril de 2014, o programa explorou supostas 

evidências que apontavam para o fato de o cantor Michael Jackson estar vivo. 

Foram entrevistas com um suposto fã que dizia ter provas, exibição de vídeos que 

“mostravam” Michael Jackson saindo da ambulância que lhe levou ao hospital, 

dentre outras “evidências”. Com isso, o programa mantém um formato 

popularesco, apresentando notícias relacionadas a crimes das mais variadas 
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espécies, lembrando, em termos narrativos e conteudísticos, a fórmula adotada 

pelo seu predecessor Aqui Agora. 

 Transmitida em 2014, mais precisamente no dia 21 de maio, a edição 

carioca do Balanço Geral aqui analisada apresentou uma reportagem que versava 

sobre o assassinato de uma manicure, que teria sido morta por seu ex-

companheiro. O tempo total da reportagem, sem os comentários do apresentador 

e do comentarista, é de 2’24”. 

 Ao começar a falar sobre a reportagem, o apresentador Rogério Forcolen 

diz: Ex-companheiro vai lá onde a mulher trabalhava, no Leblon, num salão de 

beleza. Com uma faca de cozinha mata a mulher. Depois, numa tentativa de... De 

tirar a própria vida, porque depois ele vai alegar no tribunal que teve um surto, né? 

Então isso aí já faz parte de uma tática até de defesa. O Denis Queiroz conta mais 

pra você. 

Decorrem imagens do crime e o repórter apresenta a identidade da vítima – 

como a reportagem foi gravada na noite anterior ao dia em que foi ao ar, já de 

início o repórter informa a identidade da vítima, algo distinto em relação ao Aqui 

Agora, uma vez que as reportagens da atração do SBT acompanhavam o 

desdobramento da cobertura do crime quase que em tempo real. Então a edição 

mostra a imagem da mãe da manicure, em prantos, exibida em primeiro-plano. 

Também são mostradas amigas da vítima, em plano-médio. O repórter também 

informa que, após matar sua ex-companheira, o assassino tentou o suicídio e foi 

levado ao hospital em estado grave. Encerrada a reportagem, a imagem volta para 

o apresentador no estúdio.  

 Com relação ao plano geral, a edição contempla cerca de 15% do tempo 

enquadrada neste plano, exibindo, principalmente, a rua em que a manicure fora 

morta. O plano médico, por sua vez, foi empregado em 25% do tempo total da 

reportagem. Essa utilização do plano médio foi empenhada nas cenas em que 

populares acompanham o trabalho dos policiais e bombeiros na rua em que o 

corpo da manicure estava; na chegada da mãe da vítima ao local do crime e no 

momento em que a equipe de reportagem mostra, através de um vidro, o possível 

atirador, ex-companheiro da vítima, sendo levado pelo resgate após tentar o 

suicídio. Por fim, a edição do programa parece ter trabalhado com 60% do tempo 

total em primeiro plano, algo notado a partir das 4 entrevistadas enquadradas em 
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proximidade, da passagem do repórter e de alguns segundos em que a imagem se 

aproxima do rosto da mãe da vítima. O plano-sequência, contudo, observado no 

Aqui Agora, não fez parte da edição do programa Balanço Geral que analisamos. 

 Os levantamentos que fizemos acima nos ajuda a enxergar traços de uma 

carga ethópica revelada pelas atrações: nenhum dos programas privilegiou o 

plano geral como principal forma de enquadramento, o que pode revelar uma 

menor preocupação em apresentar o contexto geral do fato retratado. Já em 

relação ao plano médio, o Aqui Agora privilegiou esse tipo de enquadramento em 

sua edição, mesmo durante os planos-sequência mobilizados. Isso configura um 

ethos de proximidade do fato mostrado ao telespectador, através de uma retórica 

imagética que favoreça um sentido de indignação, de impunidade ou de premência 

policialesca.	O primeiro plano, por sua vez, é privilegiado mais no Balanço Geral, 

embora o Aqui Agora também tenha trabalhado com ele em percentual quase igual 

ao do plano médio. O primeiro plano, trabalhado em tal proporção pelos 

programas, parece revelar um enfoque maior em um personagem – os conflitos, 

as mortes, as perseguições e/ou o resultado destes – do que ao contexto geral da 

situação que envolve o fato relatado. Isso, acreditamos, engendra um ethos que 

reside na essência de um discurso pautado na identificação da audiência com os 

atores sociais envolvidos nas reportagens, que sofrem com a violência que parece 

ser o elemento-chave em comum nas atrações. Assim, enxergamos privilégios às 

representações da violência e da indignação com essa, fundamentalmente.  

 Tais expedientes, quando unidos ao plano-sequência, revelam algo ainda 

mais interessante: no Aqui Agora, o plano-sequência, trabalhado entre pequenos 

cortes nas reportagens, parece buscar uma aproximação da câmera como 

observadora dos acontecimentos prementes aos cenários de perseguição; essa 

impressão nos leva a observar que o telejornal buscou ao máximo aproximar o 

telespectador das cenas em que transcorreram perseguições, idas aos hospitais 

para constatar saldo final de mortes e feridos e, principalmente do trabalho policial. 

Desde a coloração das legendas, que seguiam as mesmas cores da Polícia Militar 

– preto e vermelho, também cores presentes na bandeira do Estado de São Paulo 

–, a comunicação do repórter com a redação via rádio – semelhante ao sistema de 

comunicação utilizado pelos policiais –, a utilização da câmera nervosa, que treme 

junto aos passos do repórter cinematográfico, e as perseguições junto aos 
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próprios policiais parecem configurar um ethos de ‘justiceiro’ ao Aqui Agora, 

através dessa exibição da cobertura quase que ‘in loco’ dos policiais ao receberem 

chamados dos crimes – vide os longos planos-sequência –; talvez essa relação de 

proximidade também tenha de desdobrado e buscado identificação da audiência a 

partir do teor popularesco do programa, uma vez que ali parecia projetado o 

cotidiano dos populares. Ou seja, essas representações de proximidade com a 

busca pela justiça, junto aos policias, projeta uma reprodução do sentimento dos 

populares, daí conformado esse ethos popularesco. 

 Por fim, o Balanço Geral parece demarcar algumas diferenças em relação 

aos demais programas: suas reportagens, que privilegiavam o primeiro plano, 

exibiam imagens censuradas por técnicas gráficas. O primeiro-plano utilizado 

também parece ter buscado aproximar o telespectador à perseguição dos policiais 

aos criminosos que haviam roubado um carro, na mesma avenida que, momentos 

antes, foi cenário da morte do professor. Aliado a isso, o telejornal da Rede Record 

também manteve imagens centradas nos policiais, embora em menor escala, e 

relevou enquadramentos curtos, com diversos cortes entre eles. Essas 

observações nos levam a enxergar uma identidade ethópica que busca mais um 

teor objetivo, tentando não se ater tanto às sequências que retratassem as 

perseguições. Soma-se a isso a não revelação explícita dos cadáveres da 

manicure e do professor de educação física, entendemos que o Balanço Geral 

alternou o ethos premente aos outros popularescos de décadas anteriores, 

buscando mais uma objetividade jornalística, mas não deixando de recobrir suas 

reportagens com elementos do popular. 

 Ainda no Balanço Geral, o expediente sonoro parece ter sido concebido a 

partir das trilhas dramáticas. Na edição observada, por alguns segundos 

transcorre uma trilha que traz a ideia de dramaticidade ao mostrado. Essa trilha é 

inserida antes de a reportagem entrar no ar, quando o apresentador fazia 

comentários inicias sobre o assassinato; quando a reportagem é exibida, a trilha 

não é retirada – percebemos ser a mesma utilizada quando o apresentador 

comentava o assassinato –, permanecendo no ar por cerca de 30” antes de sair 

em definitivo. Essa carga sonora parece projetar um ethos de dramaticidade, que 

visa a credibilidade, ao telespectador, baseado nas imagens da manicure morta e 

na trilha – quando ainda inserida na edição.  
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Considerações 

 Analisar programas jornalísticos de cunho popularesco que marcaram/

marcam época na televisão brasileira, a partir de elementos que compõe uma 

retórica imagética e sonora, nos ajudou a compreender como o discurso tem sido 

revelado no ethos de tais atrações. 

 Em comum aos dois programas – Aqui Agora e Balanço Geral – estão 

projeções ethópicas que remontam à uma proximidade das peças jornalísticas 

com a instituição de segurança pública, à indignação da audiência com os crimes 

(re)tratados e mesmo no papel de justiceiro exercido pelos jornalísticos. Isso pôde 

ser observado na maneira com que os produtores dos programas veicularam as 

imagens e as trilhas nas reportagens. A ampla utilização de planos que favorecem 

à proximidade de algum detalhe na imagem e o também largo uso dos planos-

sequência e da câmera nervosa aproximam o telespectador de todo o clima 

recoberto pela violência exibida na tela: como sentir o sofrimento do marido que 

perdera sua esposa e da mãe que perdera sua filha, ambos assassinados; a 

perseguição da polícia aos criminosos; e a sensível proximidade do repórter que 

presenciava o corpo já sem vida da manicure (Balanço Geral) e do repórter que 

acompanhava os policiais na busca pelos matadores da também profissional da 

polícia.  

 Também atuante na construção desse imaginário, por meio do ethos, estão 

os elementos que compõe a trilha sonora. Músicas dramáticas, que engendram 

um sentir mais forte em relação ao que os olhos veem; as sirenes policiais em alto 

volume; a voz ofegante do repórter, que demonstra sentir cansaço, mas sem 

desistir da perseguição; o ensurdecedor e dramático pranto dos familiares que 

perdiam seus entes; e mesmo os ruídos dos carros em alta velocidade também 

favorecem uma projeção pensada a partir das intenções dos sujeitos produtores 

das atrações. 

 Assim, embora as diferentes décadas – 1990 e 2010 – revelem expedientes 

imagético-sonoros exibidos sob traços de edição – como o borrão que impedia a 

vista do corpo da manicure no Balanço Geral, diferente do que aconteceu no Aqui 

Agora –, a percepção que nos acomete é a de que o discurso dos programas 

popularescos, que revelam de estereótipos a não-problematização de questões 
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sociais, segue vivo e destoa da fragilidade da vida humana dos atores sociais que 

protagonizam (antagonizam?) as reportagens. 
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Resumo 
A proposta desta pesquisa é analisar a emergência da infografia em base de 
dados no jornalismo digital e suas estruturas discursivas. Inicialmente, buscamos 
compreender o conceito de infografia para, na sequência, abordar seus elementos 
narrativos. Para isso, optamos pela metodologia da Análise do Discurso. O foco do 
trabalho abrange, sobretudo, o conteúdo imagético e sua articulação com a 
temática central do discurso noticioso. Nessa perspectiva, analisamos os efeitos 
de sentido das escolhas de composição dos infográficos estatísticos, com 
destaque para o formato e as cores escolhidas. 
Palavras-chave: imagem; infografia; jornalismo de dados. 

Introdução 

O estudo dos números teve início ainda no período a Grécia Antiga. A ideia 

de imaginar a matemática no cotidiano foi muito valorizada e difundida, levando 

alguns filósofos a conclusões extremas, como a ideia pitagórica que considera o 

número a arché de todas as coisas. Portanto, para Pitágoras, “todas as coisas são 

números”. Toda a harmonia da natureza teria como base a harmonia dos números. 

 Ao longo dos séculos posteriores, eles foram determinantes em várias 

áreas do conhecimento e utilizados para reforçar ou refutar as mais diversas 

crenças, ideologias, costumes e práticas. O jornalismo não poderia ficar imune ao 

seu poder e ao seu status de credulidade. Este é o âmbito estudado nesta 

pesquisa, que analisa a organização de infográficos produzidos a partir do 

Jornalismo em Base de Dados, com a proposta de observar os efeitos de sentido 
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articulados por ele na narrativa jornalística mais ampla. Partimos do pressuposto 

de que os números no jornalismo não podem ser encarados como fieis à 

realidade. Eles fazem partes de uma narrativa que “não faz ver, não imita [...] ‘o 

que se passa’ na narrativa não é do ponto de vista referencial (real), ao pé da letra: 

nada, ‘o que acontece’ é a linguagem tão-somente, a aventura da linguagem, cuja 

vinda não deixa nunca de ser festejada” (BARTHES, 1976, p.60). 

 Para adentrarmos nesse estudo, utilizaremos alguns pressupostos da 

Semântica Discursiva e da Análise do Discurso. Esta abordagem metodológica 

analisa a mensagem observando suas interpretações e sua dependência com um 

determinado contexto. Ela estuda as palavras e expressões tanto em relação à 

forma quanto às circunstâncias em que são proferidas, além dos significados ou 

interpretações de práticas discursivas. Nessa perspectiva, analisaremos os efeitos 

de sentidos das escolhas de composição de infográficos estatísticos, com 

destaque para o formato e as cores escolhidas. Inicialmente, faremos uma 

abordagem conceitual a respeito da infografia para, na sequência, apresentar 

alguns aspectos de sua composição. 

Infografia: abordagem conceitual 

A utilização de imagens para transmissão de mensagens é algo presente 

desde as primeiras formas de comunicação humana, remontando aos tempos das 

inscrições rupestres. Ao longo dos anos, ela se desenvolveu de diversas maneiras. 

Entre estas formas está a infografia. A busca pela conceituação deste termo passa 

por várias formas abordagens, muitas das quais buscam as origens da utilização 

desse recurso e também a etimologia da palavra. 

Alguns autores, como Pablos (p. 19), afirmam que a infografia é utilizada 

desde os primórdios. O autor exemplifica com algumas inscrições e esculturas 

feitas por civilizações como a egípcia e mesopotâmica, quando estas gravavam a 

conjunção de um texto informativo com uma imagem para comunicar diversos 

aspectos sociais, políticos, econômicos, fenômenos naturais etc. Com isso, ele 

intenta mostrar que a infografia não se trata de um produto da era da informática, 

mas é fruto do desejo humano de comunicar melhor e sempre otimizar suas 

formas de comunicação. 
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 A partir dessa ideia, Pablos (p.18) confere dois sentidos para a palavra 

infografia. Um deles se refere ao aspecto informático, em que a raiz info vem 

dessa origem e grafia se refere a animação. Mas o autor trabalha com o conceito 

que considera a raiz (info) no sentido de informação e grafia com origem na 

palavra gráfica, o que agrega com mais veemência a ideia de informação gráfica. 

Com isso, ele acrescenta que a infografia se trata da conjugação do “binômio 

imagem + texto” exibido em qualquer suporte em que se apresente essa união 

informativa. 

 Para apresentar o conceito no que se refere ao jornalismo, o Manual de 

Infografia da Folha de S. Paulo (1998, p.2) aponta que se trata do “recurso gráfico 

que se utiliza de elementos visuais para explicar algum assunto ao leitor. Esses 

elementos visuais podem ser tipográficos, gráficos, mapas, ilustrações ou fotos”. O 

manual acrescenta ainda que “a função básica da infografia é enriquecer o texto, 

permitindo que o leitor visualize o assunto em pauta. Sua função secundária é 

‘embelezar’ a pauta, tornando-a mais atrativa”. 

Enquanto isso, Valero Sancho (2001, p.21-22) afirma que se trata de um 

meio informativo “criado com elementos icônicos e tipográficos, que permite ou 

facilita a compreensão dos acontecimentos, ações ou coisas da atualidade ou 

alguns de seus aspectos mais significativos e acompanha ou substitui o texto 

informativo”. Nesta perspectiva, o infográfico não seria encarado como um 

elemento que irá acompanhar o texto (recurso informativo principal), mas possui 

um papel mais relevante. O autor afirma que a infografia deve ocupar um papel de 

destaque de serviço ao leitor ao resumir ou sintetizar o mais essencial, ou ao 

ampliar complementariamente ou substituindo o texto da informação. 

 De forma semelhante, Teixeira (2010, p.18) aponta a união entre imagem e 

texto como elemento importante. A autora afirma que “o infográfico é composto por 

elementos icônicos e tipográficos e pode ser constituído por mapas, fotografias, 

ilustrações, gráficos e outros recursos visuais, inclusive aqueles mais abstratos e 

não necessariamente icônicos”. 

 Alberto Cairo (2008, p.21) é um dos principais defensores da tese de que 

“um infográfico não tem porque incluir palavras necessariamente. Em alguns 

casos, o texto de acompanhamento ou explicação não é necessário, e inclusive 

pode chegar a prejudicar a compreensão do conteúdo”. Para ele, a infografia seria 
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uma representação diagramática de dados. Por diagrama, considera uma 

representação abstrata de uma realidade. Como exemplo, afirma que um mapa 

seria um retrato abstrato de uma área geográfica no sentido de que “dispensa 

aqueles detalhes que não são relevantes para a compreensão da mensagem”, 

como montanhas e crateras em um mapa de estradas. O mesmo vale para um 

gráfico estatístico, que seria uma representação abstrata de séries numéricas, 

para uma ilustração que seria o mesmo em relação a objetos físicos, etc. 

 Nesta pesquisa, trabalhamos com a ideia de que os infográficos são essa 

integração entre elementos icônicos e tipográficos, mas o que determina se estes 

formam um infográfico é o intercâmbio narrativo entre eles. A partir da análise 

discursiva dos mesmos, observaremos esses aspectos. 

 Outro ponto a se destacar é que grande parte dos pesquisadores e 

infografistas abordam muito a necessidade de ter compromisso com a realidade e 

de dizer a verdade. Obviamente, o jornalista deve seguir os princípios éticos e 

deontológicos, mas, como veremos nas análises, as definições dessa “verdade” e 

“realidade” são difíceis. Isso porque, assim como qualquer produto jornalístico, 

existem vários elementos que influenciarão nessa construção, desde a leitura e 

percepção do jornalista sobre o fato até a forma como a narrativa infográfica está 

organizada. 

 Com isso, para além dessa discussão conceitual, acreditamos que, para a 

análise discursiva, é pertinente refletir sobre estes recursos composicionais e suas 

formas de produção de sentido. Nesta pesquisa, trabalhamos com a infografia 

dentro do Jornalismo em Base de Dados, com foco nos gráficos estatísticos. 

Composição estrutural e cromática dos infográficos 

Para analisar discursivamente os infográficos presentes no Jornalismo de 

Dados, além dos números e elementos textuais, a composição imagética também 

precisa ser considerada no estudo da produção de seus efeitos de sentido. Os 

pontos a serem analisados nesta pesquisa são os elementos icônicos (como a 

escolha do tipo de gráfico e das figuras usadas nas representações) e cromáticos 

presentes. 

No Jornalismo de Dados, um dos componentes essenciais da narrativa é a 

escolha dos recursos utilizados para representar a variação estatística. Por esse 
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motivo, com base na observação de diversos formatos, listamos alguns tipos mais 

comuns e seus respectivos efeitos de sentido: 

! Linha: um gráfico de linhas costuma ser a escolha nos casos em que 

se busca apresentar a evolução ou as tendências nos dados em intervalos 

iguais. 

! Coluna: mostra as alterações de dados em um período de tempo ou 

ilustra comparações entre itens. As categorias são organizadas na 

horizontal e os valores são distribuídos na vertical, para enfatizar as 

variações. 

! Área: enfatiza o peso da contribuição a um total de uma categoria ao 

longo do tempo. Exibindo a soma dos valores plotados, o gráfico de área 

também pode mostrar o relacionamento das partes com um todo. Cada 

linha no gráfico representa a soma acumulada, de forma que se pode ver a 

contribuição de cada série à soma e, ainda, como a composição da soma 

muda ao longo do tempo 

! Mapas de calor: um mapa de calor costuma utilizar diversos 

gradientes de uma mesma cor para representar a variação dos dados. Por 

exemplo, em um mapa de posse de bola de futebol, para representar o 

tempo que a bola ficou em determinado local do campo. 

! Radar: comparam valores agregados das categorias de dados, como 

os pontos fortes e fracos. Ele plota os valores de cada uma em um eixo 

separado que começa no centro do gráfico e irradia para o anel externo. 

! Barras: semelhante ao gráfico de colunas, mostra a diferença de 

dados de uma série dividida em categorias. 

! Scatter / Dispersão XY: mostra a relação existente entre os valores 

numéricos em várias séries de dados. Se uma variável tem o valor 

diminuído com o aumento da outra, elas estão negativamente 

correlacionadas. Caso ocorra o contrário, estão positivamente. 

! Pizza: ilustra o tamanho proporcional de itens que constituem uma 

série de dados para a soma dos itens. Ele sempre mostra somente uma 

única série de dados, sendo útil para dar ênfase a um elemento importante. 
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! Rosca: mostra o relacionamento das partes com o todo, mas pode 

conter mais de uma série de dados. Cada anel do gráfico de rosca 

representa uma série de dados. 

! Mapas de árvore: utilizados para mostrar grandes quantidades de 

dados hierarquicamente estruturados. Seu espaço é dividido em retângulos 

que são dimensionados por uma variável quantitativa. 

! Bolhas: semelhante ao gráfico de dispersão, mas o tamanho das 

bolhas também representa um dado. 

! Mapas de superfície: semelhante ao mapa de calor, mas a gradação 

de cores representa outros elementos, como a altitude, enquanto a latitude 

e a longitude são representadas no eixo XY. 

Esses elementos serão considerados nas análises, observando os 

possíveis efeitos de sentido de seus usos nas narrativas em questão. Contudo, é 

relevante observar que essa é uma classificação que serve como base de estudo 

– como uma espécie de guia inicial, já que são os usos mais comuns de cada um 

desses gráficos –, mas que as escolhas podem variar de acordo com o objetivo da 

narrativa, da história que o jornalista almeja contar, como veremos nas análises. 

Na produção noticiosa que trabalhamos nesta pesquisa, outro aspecto a ser 

considerado é a possibilidade de utilização das cores. Nesse tipo de discurso 

imagético, elas podem desempenhar funções específicas, incorporadas nestes 

dois grupos: um que abrange “as sintaxes e as relações taxionômicas, cujos 

princípios de organização são paradigmáticos, como organizar, chamar a atenção, 

destacar, criar planos de percepção, hierarquizar informações, direcionar a leitura 

etc.”, além de outro que “compreende as relações semânticas, como ambientar, 

simbolizar, conotar ou denotar”, como classifica Luciano Guimarães (2003, p. 29). 

Considera-se a cor como informação, portanto, todas as vezes em que ela 

“desempenhar uma dessas funções responsáveis por organizar e hierarquizar 

informações ou lhes atribuir significado, seja sua atuação individual e autônoma ou 

integrada e dependente de outros elementos do texto visual em que foi aplicada 

(formas, figuras, texturas, textos, ou até mesmo sons e movimentos, como em 

produtos multimídia)”. Por conseguinte, a “cor-informação” considera o signo 
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contextualizado e sua dimensão semântica dentro dos sistemas de regras 

responsável pela construção de significados. 

É a partir dessas abordagens de composição, a partir do formato dos 

gráficos e do uso das cores, que analisaremos o corpus deste trabalho. Ele é 

composto por infográficos publicados no Blog do Estadão Dados, fundado em 

2011 com a proposta de trabalhar com conteúdos oriundos de base de dados e a 

produção de infografias. 

Composição e produção de sentido: escolhas gráficas e cromáticas 

Com a proposta de analisar a produção de sentido da composição de 

infográficos que tomam como base o jornalismo de dados, buscamos analisar as 

escolhas cromáticas e dos gráficos estatísticos que compõem os objetos. Partindo 

dessa premissa, observamos como estas dialogam com a proposta da produção 

jornalística, analisando de que forma se articulam com o foco da matéria. Isso 

significa dizer que a escolha desses elementos imagéticos também é de grande 

importância para o sentido da narrativa, uma vez que, assim como os elementos 

textuais, são determinantes para a percepção a respeito da temática. 

 Como ponto inicial de análise, trazemos infográficos que se utilizam do 

formato de coluna e de barras para observar essas nuances de sentido que os 

gráficos podem gerar. Ambos são muito empregados quando se intenta criar a 

percepção de comparação, o que é observado nos casos analisados. Mas também 

é possível ressaltar outros sentidos a partir de algumas construções específicas de 

cada um deles. 

O primeiro deles traz dados de um estudo de uma rede de institutos de 

pesquisas de opinião que mediu os principais problemas enfrentados pelo mundo 

segundo a visão de pessoas de diversos países. O título “Brasileiro é quem mais 

se preocupa com drogas e crime”  aponta o número que teve maior destaque no 16

Brasil. Em diálogo com essa proposta, o gráfico de barras permite comparar 

visualmente a diferença entre os problemas mais citados pelos brasileiros. A 

escolha pelas barras, em detrimento da opção por colunas, é uma maneira de criar 

a percepção de um ranking, enumerando os itens do maior para o menor. Um 

 Disponível em http://blog.estadaodados.com/brasil-e-o-pais-que-mais-se-preocupa-com-drogas-e-trafico-16

segundo-ibopewin. Acesso em 29 jun. 2017.
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gráfico de colunas permite a comparação entre os dados, mas a disposição dos 

dados na horizontal não traz esse mesmo efeito de sentido mencionado. 

Também auxilia essa ideia o fato do gráfico não ter diferentes cores para a 

representação das barras, mas predominar uma gradação. Isso também mostra 

que se trata da mesma temática (o principal problema enfrentado pelo mundo), 

partindo do número principal para o menos citado, o que confere uma função 

taxionômica (GUIMARÃES, 2003, p.29). Mas a escolha pelo vermelho também é 

algo pertinente pela função semântica de simbolizar a violência, costumeiramente 

vinculada a esta. 

Outra análise a respeito dos sentidos considera a articulação entre os 

enunciados e o gráfico. A partir do título, fica pressuposto que o Brasil está no topo 

da lista como país cuja população mais se preocupa com drogas e crime. Logo 

abaixo, encontra-se o enunciado: “Estudo de uma rede de institutos de pesquisas 

de opinião, entre eles o Ibope, mediu qual é a percepção de 56 países sobre o 

maior problema enfrentado pelo mundo hoje”. A partir deste, observa-se um 

pressuposto que não se encontrava no primeiro enunciado: a questão não é a 

respeito do maior problema local, mas a percepção global. Quando se nota sob 

essa ótica, abre-se mais um leque de subentendidos, como o olhar sobre as 

guerras enfrentadas em determinados países, não considerando apenas a 

realidade do país em que habita o entrevistado. Esses elementos também são 

relevantes na percepção que o enunciatário fará a partir da narrativa. Não se trata 

de questionar a construção da mesma, mas de apontar como cada elemento é 

relevante na produção de sentido. 
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"  
Fonte: Blog do Estadão Dados (2013) 

 Também com o objetivo de observar os efeitos de comparação, analisamos 

gráficos de colunas. O primeiro, intitulado “Os pontos fortes e fracos de 6 
presidenciáveis, pelo Ibope” , aborda a visão do eleitorado brasileiro a respeito de 17

possíveis candidatos ao Executivo brasileiro. Ele está estruturado em uma 

narrativa composta por mais de um gráfico, trazendo também um em formato de 
rosca e, posteriormente, uma lista. O primeiro, foco de nossa análise neste 

trabalho, mostra a possibilidade de voto de cada um dos candidatos e considera 
algumas subdivisões entre o perfil da amostra. 

No quesito composição imagética, utiliza colunas com várias séries de 
dados (votaria com certeza, poderia votar, não votaria de jeito nenhum, não 

conhece o suficiente e não sabe ou não respondeu) que somam 100% em cada 
um dos candidatos. Essa escolha reforça a percepção de comparação entre os 
itens. A intencionalidade dessa narrativa não é mostrar a evolução dos números de 

cada candidato – como apontaria um gráfico em linhas com esses mesmos 
quesitos em um intervalo de tempo (muito utilizado em períodos eleitorais para 

mostrar a variação das intenções de votos a cada divulgação das pesquisas de 

 Disponível em: http://blog.estadaodados.com/conheca-os-pontos-fortes-e-fracos-de-6-presidenciaveis-pelo-17

ibope. Acesso em 29 jun. 2017.
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opinião)  –, mas uma comparação entre eles no momento atual. Nesse ponto 
comparativo, o gráfico de barras também não seria eficaz, uma vez que dificultaria 

a comparação desses pontos entre os candidatos em função da grande 
quantidade de dados de cada um deles. 

A padronização cromática também facilita a organização e, com o auxílio 
das linhas ao fundo, chama a atenção para comparações entre as séries ao 

permitir a fácil identificação de cada elemento. Ainda a respeito desse aspecto, a 
utilização de cores bastante diferentes, ao invés da gradação de uma única, se 
deve ao fato de serem itens independentes, distintamente do gráfico anterior. No 

que se refere ao contexto da produção, destaca-se o fato de que a publicação é de 
outubro de 2015, apenas um ano após a eleição que reelegeu a presidente Dilma 

Rousseff. Naquele momento, a então presidente já sofria uma série de críticas em 
função de aspectos econômicos em seu governo. Nesse panorama, a abordagem 

do infográfico também contribui para uma visão da possibilidade de um 
impeachment e do lançamento de candidatos, mostrando a insatisfação da 

população com o cenário brasileiro. Esse fato fica salientado na composição 
imagética do infográfico, uma vez que o item “não votaria de jeito nenhum” se 
sobressai em todos os sugeridos presidenciáveis. 
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Fonte: Blog do 
Estadão Dados 
(2015) 

Já em “Confira o 

r e s u m o estatístico 

de Brasil 4 x 1 

Camarões” , 18 publ icado 

em junho de 2 0 1 4 , a 

proposta é comparar a 

participação d o s 

j o g a d o r e s brasileiros 

de cada posição na partida em questão, válida pela fase de grupos da Copa do 

Mundo. Para isso, atribuem uma pontuação para cada quesito (peso 5 para 

assistências, 2 para bloqueios, 2 para chutes certos, 1 para cruzamentos, 1 para 

faltas sofridas, 10 para gols, 0,25 para passes e 1 para roubadas de bola) e os 

agrupam em colunas divididas entre os jogadores. A interpretação de qual jogador 

contribuiu mais para o resultado está facilmente observável por meio do formato 

do gráfico. No exemplo dos atacantes, nota-se que a coluna de Neymar é maior 

que a dos outros dois jogadores, o que aponta que foi ele quem teve melhor 

atuação. 

 

 Disponível em: http://blog.estadaodados.com/confira-o-resumo-estatistico-de-brasil-4-x-1-camaroes. 18

Acesso 29 jun. 2017.
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Fonte: Blog do Estadão Dados (2014) 

Também seria possível elaborar esse gráfico por meio de colunas 

separadas para cada um dos itens, como construímos e apresentamos abaixo. 

Contudo, esse formato não permite ter a noção tão facilitada de qual jogador 

pesou mais na partida. A comparação em destaque seria entre as séries 

(assistências, bloqueios etc.) de cada um deles, o que conferiria outro objetivo 

semântico para a narrativa deste infográfico.  
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Fonte: elaborado 
pelos autores (2017) 

Outro p o n t o 

possível de se observar a 

respeito da intencionalidade de parecer crível é a relatividade que os números 

podem representar. Exemplo disso são as partidas em que um jogador executa 

grande quantidade de cruzamentos que não atingem o objetivo de conseguir uma 

finalização a gol. Nesse caso, ele atingiria uma boa pontuação com esse quesito, 

mesmo sem a eficácia na execução. Como destacado na análise do primeiro 

gráfico ao apontarmos os enunciados que acompanham o infográfico, não se trata 

de questionar a metodologia utilizada, mas de relativizar a objetividade 

costumeiramente atribuída aos números e observar a relevância de todos os 

elementos discursivos para a construção semântica da narrativa. 

Considerações 

As diferentes articulações dos elementos da infografia asseveram as 

diversas configurações da composição da narrativa. Esses recursos gráficos-

textuais não se tratam de um discurso objetivo e imutável, mas de interações entre 

diversas linguagens e contextos para a criação de um efeito de sentido, imbuído 

também das subjetividades de quem produz tais recursos. 

Com isso, o infográfico exige atenção especial em cada um de seus 

elementos: a escolha do tipo, da composição, da posição dos elementos, das 
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cores etc. Todos eles agem em conjunto para buscar atingir os objetivos 

semânticos da narrativa, como observado nas análises. 

Neste trabalho, procuramos focar em formatos que costumam ser utilizados 

para criar o efeito de comparação, como são os casos das barras e colunas. A 

partir das análises, verificamos como essas escolhas das formas e da maneira 

como estão dispostas são relevantes na articulação com o foco da matéria e o 

sentido que se deseja transmitir. De modo semelhante, as cores também são 

elementos que dialogam com esse aspecto, conforme apontado nos exemplos 

abordados. A opção por determinada cor e também a escolha pelo uso de 

diferentes cores ou de gradações é algo pertinente para se observar em diálogo 

com o objetivo da narrativa. 
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Resumo 
Este artigo é o resultado das primeiras apresentações públicas em Congressos e eventos 
científicos do nosso objeto de pesquisa. Após esse refinamento, nosso objeto – a música autoral 
independente feita na cidade de Bauru e que usa os novos meios de comunicação para registro, 
produção, veiculação e distribuição – será apresentado historicamente, baseado na revisão 
bibliográfica que fundamenta nossa tese. Nosso intuito é identificar e explica a cadeia produtiva da 
música independente da cidade e analisar como esta movimentação desafia e/ou reforça os novos 
e velhos monopólios midiáticos e digitais; conhecer a realidade dos grupos independentes, suas 
técnicas de produção e necessidades tecnológicas para realizar o projeto e os modos de 
comunicação envolvidos na divulgação em redes.  

Palavras-chave: Música Independente; Novas Mídias; Comunicação; Rádio. 

Introdução 
No ciberespaço interligado e desterritorializado, o intenso e contínuo fluxo virtual 

conduz volumes praticamente imensuráveis de dados digitais. A maior parte 

dessas informações binárias é constituída por arquivos ou por fluxos de bens 

simbólicos digitalizados, que transitam em diversos formatos que são 

continuamente distribuídos com linguagens audiovisual, fotográfica, musical, 

jornalística, publicitária, literária, técnica, científica, educativa, de entretenimento 

etc. A maioria dos conteúdos que circula pela internet é extraída dos estoques 

abundantes de formatos e linguagens, que durante muito tempo foram produzidas 

para abastecer, com uma enorme variedade de informações, os suportes e 

veículos analógicos, que remontam a meados do século 15, o momento que 

Gutenberg reuniu os conhecimentos e as técnicas para desenvolver a imprensa 

ocidental. Desde aquela época, foram sendo criadas as condições técnicas, 

intelectuais, econômicas, sociais e políticas, que culminariam, durante o século 20, 
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com a configuração plena e hegemônica das denominadas “indústrias culturais” ou 

“indústrias criativas”. 

Entre todas as sociedades contemporâneas, desde a criação dos primeiros meios 

de comunicação de massa, houve o crescimento contínuo da abrangência 

midiática com respectiva influência social, cultural, política e ideológica, além do 

crescente acúmulo monetário propiciado pela economia de bens e de consumo 

simbólico, fator tão relevante em qualquer atividade produtiva realizada pelas 

sociedades capitalistas. No entanto, o cenário hegemônico dos meios analógicos 

de comunicação de massa só começaria a mudar as suas longevas e 

consagradas configurações analógicas das tecnologias derivadas de ciclos 

contínuos de renovação tecnológica (que Joseph Schumpeter denominou de ciclos 

de destruição criadora ou produtiva) em meados da última década do século 20, 

época de intensa popularização do computador pessoal e de rápida expansão das 

redes comerciais de informática, que foram consolidadas e amplamente 

disseminadas pela internet, entre os setores produtivos e comerciais mais 

dinâmicos e atualizados e entre os segmentos sociais melhor posicionados 

economicamente e culturalmente. 

Durante os anos 2000 houve constante crescimento do alcance social da rede 

mundial de computadores e uma simultânea popularização dos dispositivos 

digitais para conexão ao ciberespaço. Tal contexto produziu cenário favorável para 

desenvolver um novo mercado industrial mundial, dotado de grande capacidade 

para produzir e vender bens simbólicos e tecnológicos prioritariamente produzidos 

pelos grandes países capitalistas em seus próprios territórios, ou em alguns de 

seus polos periféricos povoado por mão de obra abundante e barata, e 

preferencialmente desprovido de alguma proteção trabalhista e ambiental. Além 

disso, a expansão das redes de computadores facilitou enormemente a 

movimentação financeira global sem muitas regulações internas e internacionais, 

de naturezas fiscais e tributárias, para os capitais especulativos, que hoje operam 

praticamente em tempo integral em qualquer mercado mundial concentrado. Outro 

efeito notável da internet foi a expansão mundial de incontáveis atividades de 

teletrabalho, antes que  fossem criadas legislações nacionais e acordos 

internacionais para regular e fiscalizar as novas funções e relações laborais 

deslocalizadas. Para o grande patronato industrial, as redes também facilitaram a 
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reorganização não só do trabalho fabril, mas especialmente a gestão remota dos 

polos industriais multinacionais instalados em regiões geoestratégicas, que são 

conduzidas virtualmente pelos executivos, administradores e engenheiros, de suas 

matrizes sediadas nos EUA, no Japão, na Coréia ou em países europeus. 

A apropriação da internet pelas diversas sociedades contemporâneas propiciou a 

consolidação de uma rede, e também de ferramentas de comunicação e difusão 

cultural. As plataformas e os dispositivos digitais derivados das tecnologias do 

ciberespaço servem tanto para a produção e a gestão industrial, como também 

para operar sistemas de aplicativos para automatizar serviços comerciais e 

privados ou sistemas de atendimento público mantidos pelas diversas instâncias 

governamentais, ou para articular canais de comunicação interpessoal, ou as 

controvertidas e populares redes sociais. A expansão do ciberespaço permitiu a 

criação de um grande mercado varejista para distribuir e vender bens intangíveis, 

ou também para permitir e impulsionar trocas gratuitas de uma infinidade de 

produtos imateriais. Atualmente, a difusão de conteúdos “pirateados” ou copiados 

sem a devida autorização de seus criadores ou detentores dos direitos de 

comercialização, é uma atividade coletiva praticada rotineiramente em quase 

todos os segmentos sociais e culturais. Persiste a replicação contínua de formatos 

e de linguagens culturais, que são derivadas tanto de fontes livres de direitos 

autorais, quanto pela difusão de cópias não autorizadas pelos proprietários de 

conteúdos registrados. 

Assim, prosperou muito rápido um mercado distribuidor de produtos simbólicos, 

que ainda não é regido exclusivamente pela lógica comercial ou movido apenas 

por pagamentos prévios ou posteriores. Desde o início da internet, muitos 

consumidores se habituaram a conseguir cópias gratuitas de muitos tipos de bens 

culturais ardentemente desejados, sejam eles contemporâneos, ou fruto do 

resgate de exemplares raros que estavam esquecidos em gavetas e prateleiras de 

acervos pessoais, ou escondidos em caixas anônimas amontoadas em cômodos 

escuros e empoeirados.  O atual fluxo digital não permite que exista assimetria 

entre oferta e procura, quanto maior a quantia de usuários conectados em um 

balcão de ofertas virtuais, sempre haverá produtos suficientes para atender todos 

os interessados, porque os produtos ou formatos digitais podem ser 

continuamente e imediatamente replicados para atender a todos os consumidores 
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interessados. Ou seja, os produtos digitalizados não estão sujeitos à escassez, 

diferentemente do que ocorre no mercado convencional. 

Essa lógica da oferta ilimitada só é possível no universo simbólico da informação e 

dos serviços virtuais, sejam eles, jornalísticos, técnico-científicos, educacionais, 

publicitários, culturais ou de entretenimento. São as categorias atuais de bens 

simbólicos, que mais motivam o oferecimento de produtos e de serviços gratuitos 

pela internet. Muitos dos ofertantes utilizam a gratuidade como tática 

mercadológica para atrair alguns segmentos econômicos interessados em 

expandir os negócios e ofertar serviços pela web, ou então como iniciativas 

individuais de pessoas ou de grupos e comunidades virtuais, que estejam em 

busca de interação e de aproximação e trocas interculturais.  

Qualquer dado informacional armazenado em um computador ou nos inúmeros 

sítios das redes web pode ser reproduzido e repassado infinitamente. E cada 

cópia manterá sempre a mesma qualidade e a possibilidade de replicação do 

original. Não é por acaso que empresas que produzem programas ou sistemas 

operacionais informáticos padronizados e de código proprietário, como os da 

Microsoft e outras congêneres internacionais, se apegam ferreamente às 

estratégias de imposição de políticas multilaterais e aos tratados comerciais, para 

garantir a perpetuação de seus registros e das formas de taxação pelos seus 

direitos de propriedade intelectual e industrial. As multinacionais da informática 

fazem valer para seus produtos simbólicos, graças ao investimento político e aos 

acordos coercitivos internacionais, a velha lógica de escala da economia material: 

quanto maior a venda, maior a produtividade e menor o custo de produção e o 

preço final de suas mercadorias digitais. 

Para os produtos disponíveis em código livre, a replicação digital é uma 

ferramenta fabulosa, porque cada cópia poderá receber atualização gratuita, a 

cada vez que um usuário se apropriar dela com uma finalidade diferente de sua 

concepção original. Ou seja, tais ferramentas ou conteúdos livres tornam-se 

criações abertas, coletivas e sujeitas às atualizações ou ao desenvolvimento 

colaborativo de novas versões para novas finalidades individuais e coletivas. Isto 

pode ocorrer com a informação contida em um programa informático, em um 

hipertexto, em um dispositivo de armazenamento, em arquivos de som e de 

imagens etc. Nos sistemas de produção de softwares livres, há um processo de 
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apropriação cooperativa das ferramentas e dos conteúdos digitais, que pode 

contribuir bastante para inserir na cultura digital, as populações e os países 

pobres, que pelos custos abusivos dos sistemas proprietários, permanecem 

alijados dos benefícios culturais, tecnológicos e produtivos propiciados aos povos 

com acesso aos aparatos informacionais. 

Segundo Clay Shirky, a “mídia do século XX” (2011, p.25) estava voltada apenas 

para a promoção publicitária do consumo de uma infinidade de bens materiais 

duráveis e descartáveis. Os veículos massivos de comunicação sonora e 

audiovisual desenvolvidos logo após o final da Primeira Guerra Mundial 

potencializaram a mercantilização e o consumo simbólico, que se expandiu sem 

interrupção durante o século passado e mantém o seu ímpeto comercial durante o 

século 21. O cinema sonoro, cuja tecnologia estreou nos meados da década de 

1920, apresentou ao mundo urbano o poder pleno de sedução da comunicação 

audiovisual, assim como o rádio, e depois a televisão conseguiram vencer 

completamente o isolamento geográfico das populações em países extensos, 

pobres e com grande número de iletrados. A radiodifusão sonora e audiovisual 

conseguiu falar para todas as camadas sociais, rompeu a barreira do 

analfabetismo que havia barrado, desde o final do século 15, a universalização da 

comunicação impressa, seja literária, didática ou jornalística. 

Na prática, foi a popularização da radiodifusão que ajudou a consolidar as línguas 

nacionais e a unificar diversos povos, culturas e criações e representações 

musicais dos povos pertencentes a um mesmo território ou a um Estado-Nação. 

Além disso, em toda a era de comunicação analógica, o rádio foi o primeiro veículo 

de comunicação de massa a utilizar alguns recursos técnicos de interatividade 

entre o público e as emissoras, utilizando amplamente as intervenções por 

telefone e as cartas dos ouvintes aos locutores da programação diária. Mas nós, o 

público, também gostamos de produzir e de compartilhar. E essas três ações, 

consumir, produzir e compartilhar encontraram-se nas ferramentas da Internet (em 

2015, passamos dos três bilhões de usuários ). Alguns de nós, é verdade, são 22

autistas “eletrônicos” (CASTELLS, 2009, p.102), mas outros falam para um público 

 http://www.internetworldstats.com/stats.htm acesso em agosto de 2016.22
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específico, geram audiência e, às vezes, renda. Sabemos  que o barateamento 23

das tecnologias e fácil acesso à Web possibilitaram que diversos grupos 

independentes de música brasileira escapassem da velha lógica do mercado 

fonográfico e midiático (vendendo Cds ou MP3 ou apenas divulgando o nome do 

grupo para fazer mais shows, gerando público e estimulando esse mesmo público 

a produzir mais conteúdo, contribuir financeiramente , compartilhar eventos 24

oficiais, num círculo virtuoso e cheio de possibilidades – que Shirky denominaria 

“economia do compartilhamento (2011, p.126)). Representando ou não suas 

origens locais, sabemos que essas iniciativas independentes geram trabalho, 

expressam pensamentos e emoções de um grupo e desafiam regras impostas 

pelo mercado vigente. É sob as diversas variáveis que compõem essa realidade 

que gostaríamos de mapear as produções musicais que usam as redes sociais e 

explicá-las à luz dos Estudos Culturais. Metodologicamente, faremos uma 

pesquisa exploratória e qualitativa, a fim de relacionar a economia criativa, a 

realidade de dez grupos independentes de Bauru, a história da música brasileira e 

os novos usos dos meios de produção e comunicação digital. 

Este texto é fruto das primeiras apresentações em eventos científicos que 
fizemos . 25

Objeto 
Nosso objeto de pesquisa é a Música Autoral Independente feita em Bauru e 

divulgada pela internet. Especificamente: como os músicos independentes de 

Bauru usam os meios de comunicação para gerir suas carreiras? 

Mapear as produções musicais e mercadológicas independentes de Bauru 

veiculadas pelo YouTube, Facebook, Instagram e Twitter e também pelo rádio e 

pela televisão locais. Será necessário identificar os pequenos núcleos artísticos 

expressivos de Bauru e quais deles conseguem furar o bloqueio midiático 

tradicional usando os meios sociais. Muitos deles acabam por se aproveitar da 

lógica da cauda longa de Chris Anderson para gravar MP3 demonstrativos ou 

 http://casperlibero.edu.br/onde-esta-a-nova-musica-brasileira/ acesso em agosto de 2016.23

 http://jornalismojunior.com.br/sala33/a-parceria-que-deu-certo-entre-musica-e-internet-bandas-24

independentes-usam-a-rede-para-divulgar-seus-trabalhos/ acesso em agosto de 2016.

 É importante ressaltar que houve alterações no conteúdo deste texto em relação ao resumo aprovado.25
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vídeo clipes (ou menos que isso, meros registros em vídeo), deixando sua arte 

para futuras e incertas reproduções (MONTEIRO, 2008). 

E, ainda, analisar como esta movimentação desafia e/ou reforça os novos e velhos 

monopólios midiáticos e digitais; 

Numa perspectiva histórica, tentar classificar os movimentos musicais 

independentes dentro do cenário mutante da música popular brasileira. E em uma 

perspectiva socioeconômica, relacionar esses novos modos de produção e 

divulgação artísticas com a vida em comunidade. 

O intuito desta pesquisa é buscar em Bauru, conclusões sobre a realidade da 

música (e dos músicos) brasileira independente e, assim, descrever as relações 

existentes entre grupos e suas comunidades (de origem e de seguidores), o 

mercado fonográfico, as redes sociais e as tecnologias de informação e conhecer 

a postura do público consumidor ou apoiador desse mercado, que ocorre 

praticamente fora do eixo hegemônico das gravadoras e das emissoras comerciais 

- e que, segundo Micael Herschmann, são casos ainda pouco estudados 

(HERSCHMANN, 2010, p.54). 

Metodologia 
Cremos, assim como Rúbia Lóssio e César Pereira, que o “conhecimento da 

cultura local reforça a valorização, bem como o incentivo ao desenvolvimento da 

região” (2007, p.1) e que a cultura local está fortemente ligada ao desenvolvimento 

da comunidade, não apenas economicamente, mas como fator de identidade e 

cidadania. Selma Maria Santiago Lima, em Polos Criativos - Um Estudo sobre os 

pequenos territórios criativos brasileiros (2012, p.5), usando o conceito de Adorno, 

fala sobre a Indústria Cultural e seu uso econômico, cultural e “sua influência na 

vida social ocidental”, associando a ideia de uma economia criativa ao 

desenvolvimento. De acordo com Herschmann (2010, p.8), “a economia e a 

cultura estão interligadas” e “ambas são condicionantes da realidade”. Calcados 

nos Estudos Culturais (notadamente Canclini e Martín-Barbero) e nos textos sobre 

Economia Criativa e Música (Reis, Herscovici, Herschmann, Albornoz, Catelan e 

Couto, etc.), tentaremos relacionar a realidade da música bauruense (apreendida 

através de curadores de emissoras tradicionais, organizações culturais e públicas) 

com o momento atual (registrado por autores como Castells e Bauman). 
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Há anos produzindo shows e estudando Comunicação e Música, percebemos que 

o músico independente que se autodivulga - aquele que não está ligado a 

nenhuma major nem a nenhuma gravadora indie (HERSCHMANN, 2010, p.22), 

não faz parte do mainstream, que pouco tem seu valor de mercado aumentado 

com os anos e, por vezes, nunca entrou em um estúdio profissional para registrar 

sua arte - deve ser seu próprio produtor, publicitário, designer, figurinista, etc. E 

isso ocorre entre a responsabilidade de criar melodia, letra, arranjos, ou tirar de 

ouvido as composições, rearranjá-las (para a formação musical possível) e ensaiar 

(hora que exige disciplina diária de instrumentistas). Inquietano-nos uma situação 

para além das dificuldades imediatas desses trabalhadores: essas mulheres e 

homens de talento que nunca estiveram sob a influência dos players do mercado 

fonográfico e foram marginais da música perante a mídia massiva (que privilegia o 

discurso único e fórmulas de sucesso), caem agora nas mãos dos gigantes da 

Web? 

Essa situação, e a vontade de compartilhar informações, leva-nos a querer ir além 

da pesquisa e, de forma simples, registrar os arranjos econômicos dos músicos 

pesquisados em um audiocast . Isso pode ser uma via de mão dupla, ao 26

publicarmos os arranjos econômicos e modos de divulgação dos músicos, talvez 

atraiamos outros que podem dividir sua visão no negócio. Imaginamos que, 

mesmo sem saber, esses profissionais da música que obtiveram algum êxito nas 

mídias sociais são praticantes da chamada “economia criativa” (REIS, 2008, p.12). 

A partir da leitura de Manuel Castells e seu conhecimento sobre a Sociedade em 

Rede (2007) e as relações entre Comunicação, Estado, Economia, movimentos 

sociais e cidadania, internet e novos usuários de dispositivos de comunicação 

(2009), cremos que é possível abordar essa movimentação cultural e criativa 

espontânea de forma crítica. Além de Castells, Zygmunt Bauman e suas 

percepções acerca da Modernidade Líquida e a falência do Estado-Nação também 

podem dar pistas sobre como abordar esse novo modo de produção criativa e 

divulgação mais “próxima” com o público consumidor, que desafia a lógica da 

“Globalização Negativa” (Bauman, 2008, p.129) que gera gigantescos oligopólios 

e, consequentemente, menos diversidade e mais desigualdade. 

 Pequenos a rqu ivos sonoros que d ispon ib i l i za remos l i v remente em nosso b logue 26
(www.conexaobrasilfm.blogspot.com).
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Noutro aspecto, Manuel Castells reforça a ideia de que a mente humana interatua 

com seu entorno social através da Comunicação (2009, p.24), o que faz-nos 

pensar mais acuradamente no papel da identidade. E esse é um dos aspectos que 

acreditamos ser fundamentais para compreender a produção sonora de uma 

comunidade. Como é criada uma identidade sonora, após o filtro que nos é 

imposto pela mídia e nossas próprias experiências? 

Mais profundamente acerca da cidadania, Néstor Canclini também será fonte 

imprescindível. Especialmente porque o autor relaciona o evento da Globalização 

com homogeneização. Partimos do pressuposto que as expressões artísticas do 

interior podem ser lidas como pontos de resistência (cultural e/ou econômica). 

Renato Ortiz também será necessário a esta pesquisa, pelos seus estudos que 

relacionam a identidade nacional e o Estado Nacional (2006, p.128). 

Como nosso foco está voltado ao mercado independente de Bauru, no Estado de 

São Paulo, reflexões sobre a importância da cultura e economia populares, alguns 

autores e livros que tratam do tema também serão necessários, como os livros 

organizados por Ana Reis “Economia Criativa como Estratégia de 

Desenvolvimento” (2008) e “A Economia Criativa – um conjunto de visões” (2012), 

que enfatizam a criatividade como “ativo econômico” e encaram a “fragmentação 

das cadeias de produção”. 

Ademais, como gostaríamos de fazer relações (de continuidade e 

descontinuidade) com a história da música brasileira, autores como Álvaro Catelan 

e Ladislau Couto (pelo conhecido lado sertanejo atribuído ao estado de São 

Paulo), José Ramos Tinhorão e outros poderão ajudar-nos a embasar nossa 

interpretação dos grupos e movimentos sonoros do interior paulista. 

Como a linha de pesquisa que escolhemos é Gestão Midiática e Tecnológica, os 

esforços para relacionar as técnicas de Comunicação utilizadas pelos grupos 

produtores do interior e os recursos tecnológicos envolvidos também receberá a 

atenção devida. Assim, autores como Henry Jenkins, Chris Anderson, Clay Shirky, 

Pièrre Lévy, Luís Mauro Sá Martino e suas reflexões sobre os usos das 

tecnologias aplicadas ao dia-a-dia, ao trabalho, à expressão artística, lazer, entre 

outras atividades, aumentando a fluidez das outras mídias (SHIRKY, 2011, p.53), 

deverão ajudar-nos na melhor compreensão do momento em que nos propusemos 

a estudar. 
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Primeiro, cremos que os dez músicos ou grupos independentes com maior 

arrecadação podem ilustrar alguns caminhos para os outros músicos da cidade. A 

comunidade virtual que segue cada um dos grupos também será contatada, com 

intuito de medir a interação orgânica e paga (basicamente nas redes sociais que 

cremos ser as mais populares, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube). Os 

profissionais da mídia tradicional da cidade, dos setores culturais e seus Pontos de 

Cultura também serão consultados. Após a identificação dos músicos 

independentes, lançaremos mão de entrevistas com questionários padronizados, a 

fim de conhecermos melhor a realidade do público pesquisado e do seu público 

consumidor. 

Após isso, buscaremos informações sobre: biografia dos músicos, gênero ou 

gêneros musicais, técnicas de produção e divulgação. Na sequência, faremos o 

contato para que os grupos respondam a um questionário que esmiúce suas 

noções sobre economia local e as relações do grupo com sua comunidade de 

origem e sua audiência. Será necessário catalogar o número de acesso em seus 

perfis, por gênero musical predominante e por técnicas utilizadas para divulgação. 

Para alcançar este objetivo nos moldes propostos, além de contabilizar os artistas 

ou grupos autorais mais rentáveis, realizaremos entrevistas padronizadas, com 

questões fechadas. Em nossa visão, isso servirá para melhorar a percepção ou 

construção de padrão no uso das tecnologias e conhecimentos disponíveis usadas 

pelos músicos e bandas independentes selecionados. 

Resultados 
Começamos nossa pesquisa inspirados por dois casos exitosos e que, apesar do 

sucesso, não demonstraram interesse em entrar para o esquema hegemônico 

tradicional: Teatro Mágico , da capital paulista, e Liniker e os Caramelows , de 27 28

Araraquara, região central do Estado.  

Além da nossa experiência profissional (em rádio e em produção de espetáculos) 

citamos também os movimentos de música independente, digamos, mais 

 http://oteatromagico.mus.br/2016/ acesso em agosto de 2016.27

 http://www.vulkania.com.br/#!liniker/huxuc  acesso em agosto de 2016.28
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organizada: o cenário de música instrumental, que conseguiu até lançar um Cd ,o 29

Coletivo Samba , os roqueiros que integram o Rock do Bem  e o Vitória Rock  30 31 32

(eventos anuais), a cena de Jazz, de Hip Hop  e artistas solo e que passeiam 33

nesses movimentos, tais como Bitenka, Manu Saggioro, Nelson Itaberá, Luciana 

Pires, Miguel Rosa, Vinícius Dias Zurlo, Josiel Rusmont e vários outros, além de 

grupos como Batukombo  e as orquestras mantidas pela prefeitura. Há, ainda, 34

diversos bares que se tornaram espaços importantes para o Choro, para o Blues e 

Rock, para a MPB e Jazz, Samba, além das escolas de samba e blocos 

carnavalescos .  35

São diversos músicos e grupos fazendo música autoral na cidade, por isso é 

fundamental o auxílio de outros profissionais ligados à cultura. Ademais, música 

independente é um termo que agrega valor nos dias de hoje - diferentemente do 

que ocorria décadas atrás (VICENTE, 2006, p.9) - e, como sabemos, abarca 

muitos tipos de artistas (HERSCHMANN, 2010, p.22).  

Porém, após alguns anos produzindo shows com artistas locais e programando 

suas canções em programas de rádio por um breve período (de 2004 a 2012), 

sentimos que esses artistas têm pouco espaço para consolidar seu nome e 

divulgar suas apresentações ao vivo, mesmo nas mídias educativas. Menos 

organizado que a aquisição independente de gravação e de discos de acetato por 

Cornélio Pires em 1929 (LEITE, 2013), é como percebemos, à distância, o modo 

como esses músicos organizam sua carreira – ao menos aqui na região de Bauru. 

Assim, faz-se necessário definir o que é Música independente. 

Laerte Fernandes de Oliveira, em Em Um Porão de São Paulo, confirma que o 

significado da palavra independente foi alterado com os anos e que, hoje, se 

 http://www.tratore.com.br/um_cd.php?id=7554 acesso em agosto de 2016.29

 https://www.facebook.com/coletivosamba acesso em agosto de 2016.30

 https://www.facebook.com/festivalrockdobem/ acesso em agosto de 2016.31

 https://www.facebook.com/VitoriaRockBauru/ e https://www.youtube.com/user/festivalrockdobem acesso em 32
agosto de 2016.

 https://www.facebook.com/Ponto-De-Cultura-Acesso-Hip-Hop-169696546470431/ acesso em agosto de 33

2013.

 https://www.facebook.com/BatuKombo-1649546825313835/?fref=ts acesso em agosto de 2016.34

 http://neocriativaunesp.blogspot.com.br/2015/06/musica-independente-o-territorio.html acesso em agosto de 2016.35

!       •      Imagem, Som e Ambientes Digitais257

https://www.facebook.com/VitoriaRockBauru/
https://www.youtube.com/user/festivalrockdobem
https://www.facebook.com/festivalrockdobem/
https://www.facebook.com/coletivosamba
http://www.tratore.com.br/um_cd.php?id=7554
https://www.facebook.com/Ponto-De-Cultura-Acesso-Hip-Hop-169696546470431/
https://www.facebook.com/BatuKombo-1649546825313835/?fref=ts
http://neocriativaunesp.blogspot.com.br/2015/06/musica-independente-o-territorio.html


  
I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios 

Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017 

refere “a uma produção que é feita pelos próprios artistas e produtores que não 

fazem parte do cast, isto é, daquele grupo que possui contrato de exclusividade 

com as grandes gravadoras” (2002, p.25). Cremos que é importante destacar que 

nosso intuito não é analisar os artistas que já transformaram seus nomes em uma 

marca rentável a ponto de ter sua própria gravadora. Nem os que não produzem 

material autoral e vivem apenas de covers de artistas comerciais (notadamente os 

que se dedicam ao sertanejo) e com aqueles que são financiados por instituições 

religiosas (grupo que, pelo que sabemos, é o único que ainda vive da venda de 

Cds e DVDs, tocando de graça em reuniões de suas igrejas-financiadoras). 

Objetivamos explorar os arranjos econômicos daqueles trabalhadores que vivem 

de sua própria música e não consolidaram ainda seu nome como uma marca 

conhecida fora de sua região. 

Contribuição Científica 
Cremos que compreender e explicar os arranjos econômicos dos músicos 

independentes de Bauru (viabilidade econômica, suas técnicas de produção e 

modos de comunicação ou divulgação em redes), identificar como esta 

movimentação desafia e/ou reforça os novos e velhos monopólios midiáticos e 

digitais, além de tentar classificar historicamente os movimentos musicais 

independentes dentro do cenário mutante da música popular brasileira e relacionar 

socioeconomicamente esses novos modos de produção e divulgação com a vida 

em comunidade, pode ser mais uma tentativa de mostrar a importância das mídias 

e novas tecnologias na defesa da cultura e da cidadania.  

Paulo Freire (1970, p.93), em seu livro Pedagogia do Oprimido, fala sobre a 

“invasão cultural”, ou seja, a “penetração que fazem os invasores no contexto 

cultural dos invadidos”. Antidialogicamente, esses invasores são autores e atores e 

os invadidos meros objetos. Os invadidos veem sua realidade sob a “ótica dos 

invasores”. Ao falarmos de defesa da cultura e da cidadania, falamos dessa 

mudança qualitativa da percepção de mundo; e a música, linguagem universal, 

que guarda particularidades essenciais da localidade e do autor, cremos, é 

fundamental para isso. Empiricamente, sabemos que, para além da tradição 

antropofagista (PAIXÃO, 2013, p.12) da música brasileira após os anos 1960, 

muitos dos artistas independentes acabam por incluir em meio aos seus 
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repertórios autorais (dentro de seus estilos) o que é veiculado pelas mídias 

hegemônicas e majors. 

Mapear novas sonoridades e possibilidades econômicas, mesmo através de uma 

única pesquisa acadêmica, certamente é um passo em direção a uma melhor 

compreensão da nossa realidade cultural e dos arranjos de trabalhadores da área 

criativa que, como já afirmamos, têm poucos recursos para sua sobrevivência e 

para defender sua arte que, em última instância, reage às imposições 

mercadológicas (ora ressignificando-as, ora refutando-as). Ademais, a participação 

do público e sua competência cultural (LOPES, 2001, p.66) pode confirmar ideias 

de autores como Clay Shirky, Pierre Lévy, Henry Jenkins e outros, no que se refere 

às condições de participação do público, em pequenos nichos, na construção 

desse mundo paralelo que alguns denominam de pós-massivo (com 

características de recepção ou consumo, avaliação, reprodução ou 

compartilhamento e colaboração que tomam formas distintas daquelas 

relacionadas aos Meios de Comunicação de Massa tradicionais, radiodifundidos). 

 Como resultado final, esperamos poder dar pistas mais concretas e inspirar novas 

pesquisas, que possam demonstrar que a música independente paulista, ao 

escapar dos domínios multinacionais das gravadoras (e suas parceiras, as 

emissoras comerciais) participa, enriquece, financia e se torna dependente de 

outro monopólio, só que global: o das grandes empresas da internet 

(notadamente, Google e Facebook). 
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Resumo 
A utilização de conteúdo produzido para educação através de meios não convencionais como o 
audiovisual é uma realidade e o setor educacional necessita integrar novas ferramentas para 
otimizar o processo de aprendizagem. Este trabalho tem como objetivo evidenciar como é possível 
utilizar o entretenimento no ensino. Abordar conceitos de edutretenimento, audiovisual e objeto de 
aprendizagem. Apresentar um projeto multimídia que aborda de forma lúdica o conteúdo da área 
de exatas e a imersão do aluno no processo de criação do seu próprio conhecimento. Com este 
trabalho espera-se evidenciar como a tecnologia contribui para experiência do discente ser 
produtiva e também atender a demanda por conteúdos multiplataformas e multimídias direcionados 
para educação. 

Palavras-chave: tecnologia; metodologia; educação; aprendizagem. 

INTRODUÇÃO 

A inserção das novidades de tecnologias de informação e comunicação 

(TICs) nas escolas de ensino médio é sempre algo interessante, mas um trabalho 

muito árduo na aceitação de professores e direção. Com muitas dúvidas nas 

questões teóricas e o difícil acesso a material de confiança e qualidade.  

Em uma sociedade que vive do entretenimento e trabalha diretamente com 

a tecnologia, inserir toda essa informação com o audiovisual e com novos 

  Trabalho apresentado na mesa 12 – Imagem, som e ambientes digitais, no Primeiro Congresso 36
Internacional de Mídia e Tecnologia.
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formatos em uma sala de aula é um diferencial que muda a importância do 

conteúdo e leva motivação para o aluno nas disciplinas que normalmente são as 

mais problemáticas durante seus anos de estudo até a formação do segundo grau. 

No modelo de pensamento atual percebemos que o aluno tem a 

necessidade de desenvolver habilidades de aprendizagem e definir suas 

necessidades de aprendizagem de forma que possa encontrar o conhecimento a 

ponto de motivar cada vez mais sua pesquisa, melhorando e acreditando assim 

em sua descoberta. 

Com este artigo tentamos mostrar novas possibilidades de trabalhar com 

tecnologia, entretenimento e audiovisual no ensino de disciplinas de exatas para o 

ensino médio, mostrando novos formatos de mídias e identificando a 

personificação de elementos que levam o conteúdo próximo ao aluno, no foco do 

problema, simplificando algo que o professor faria com a utilização da lousa, para 

uma demonstração real. 

1. Entretenimento 

Quando citamos a palavra entretenimento a primeira informação que vem 

no pensamento é diversão, descontração e desatenção. Para (DEBORD, 1967) dá 

a expressão “sociedade do espetáculo“, cuja compreensão pode ser sintetizada 

como uma relação social entre pessoas medida por imagens, a alienação do 

espetáculo é também lugar de apropriação, de mudança das estruturas de poder 

constituídas, que fazem emergir forças indeterminadas pelas análises e 

teorizações.  

Conhecendo o termo “Sociedade do entretenimento” já relacionamos outro 

conteúdo, pois já tivemos acesso a informação que o entretenimento hoje faz parte 

de algo maior. O capitalismo transformou nossa lembrança de algo interessante e 

divertido e que hoje está relacionado ao “negócio” que ele se tornou.  

Por outro lado, (HARVEY, 2003) diz que o entretenimento melhora a 

criatividade por conta de suas atividades e cria uma melhora na vida social do 

homem pelo envolvimento com tecnologia. Não podemos simplesmente direcionar 

para algum ponto, pois e muito mais complexo, podemos ao menos conhecer para 
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escolher a melhor forma de trabalhar com o entretenimento. A quantidade de 

novas mídias atualmente fez com que o ser humano fosse atacado por diversos 

lados, conseguindo assim chegar em pontos antes nunca testados, novos 

formatos da mídia convencional, tentando sempre criar uma experiência que se 

diferenciasse das que ele já conhece.  

Desta forma (SETTON, 2010, p. 17) afirma que conhecer a cultura midiática 

e uma forma de compreendermos a sociedade em que vivemos, seus valores, 

conceitos, conflitos e interesses. O que queremos com o entretenimento é 

conseguir chegar até o jovem de forma que ele compreenda, se divirta e aprenda 

com este novo formato de aula, onde não substituirá o conteúdo dado em sala, 

mas complementará o conteúdo dado pelo professor. Fornecendo assim dados a 

mais para o docente nas disciplinas mais complicadas e de difícil entendimento. 

2. Edutretenimento 

O termo é sinônimo de Edutenimento ou Entretenimento – Educação (E-E) 

como define (AMÉRICO, 2010) e que conceituou como conteúdo educativo 

elaborado com base em formatos para entretenimento distribuído através das 

mídias existentes atualmente. É a utilização dos meios de comunicação 

disponíveis para atingir o público com conteúdo educativo, que abordem temas 

como planejamento familiar, alfabetização de jovens e adultos e temas ligados à 

saúde conclui. A figura 1 mostra onde situa-se o edutretenimento em relação a 

educação e o entretenimento.  41

Elaborado e adaptado por (AMÉRICO, 2010).41

!       •      Imagem, Som e Ambientes Digitais264



  
I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios 

Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017 

�

Figura 1: Conceito de edutretenimento (AMÉRICO, 2010) 
Atualmente podemos entender edutretenimento como uma ferramenta no 

auxílio da divulgação do saber. São meios para atingir um maior número de 

pessoas e obter resultados significativos. É mais fácil para quem recebe a 

informação absorver o conhecimento e assimilar a mensagem de forma produtiva. 

Torna-se dessa forma fundamental para a melhoria do ensino no que diz 

respeito ao relacionamento entre educadores e educandos. Resgata a interação 

necessária para o aproveitamento dos estudos e diminui a distância entre o 

interesse acadêmico e social convergindo ambos. 

3. A aprendizagem em uma sociedade que o foco é se entreter 

Há alguns anos as aulas tornaram-se um pouco diferentes do que antes. Já 

dizia (CIMINO, 2008) “a consciência contemporânea é fundamentalmente 

tecnológica; (...) o relacionamento do sujeito humano com a realidade é 

midiatizado pelas diversas próteses tecnológicas que ampliam suas funções 

perceptivas, sensórias e cerebrais, em relação ao seu entorno, natural e social”. 

Estamos mudando de uma proposta onde o professor utilizava somente a 

lousa como forma de passar o conteúdo a seus alunos. Os anos passaram e 

mesmo tentando diferenciar de antigamente foram vários testes e insucessos. E o 

principal motivo dessa infelicidade é o entendimento do professor em que o aluno 

se interessa na atualidade, ou pelo menos a proximidade tecnológica que ele tem 

com as mídias digitais atuais. Mesmo sabendo que novidades são em sua maioria 

rejeitadas pelo ser humano, por não gostar de novidades e sair de sua zona de 

conforto.  
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Assim (HOBSBAWM, 2001), afirma que as resistências tecnológicas estão 

relacionadas à quando temos mudanças de direcionamentos sociais, como em 

relações de que a escola obriga. 

Atualmente muitos professores estão procurando novas formas de atingir 

seu público e se voltarmos ao conceito que entretenimento esta somente 

relacionado a diversão, também estaríamos relacionando a imersão como ponto 

principal desta pesquisa, citado por (MURRAY, 2003): 

A experiência de ser transportado para um lugar primorosamente 
simulado é prazerosa em si mesma, independentemente do conteúdo da 
fantasia. Referimo-nos a essa experiência como imersão. “Imersão” é 
um termo metafórico derivado da experiência física de estar submerso 
na água. Buscamos de uma experiência psicologicamente imersiva a 
mesma impressão que obtemos num mergulho no oceano ou numa 
piscina: a sensação de estarmos envolvidos por uma realidade 
completamente estranha, tão diferente quanto a água e o ar, que se 
apodera de toda a nossa atenção, de todo o nosso sistema sensorial.  

Faz com que todo projeto seja algo que funcione para o aluno, pois nas 

disciplinas de exatas o principal problema é a atenção. 

Conhecendo melhor este novo público, estaremos criando um produto de 

entretenimento para se relacionar com ele. Baseado em (PEREIRA, 2006), 

direciona a relação humana com o propósito do entretenimento, diferenciando 

assim dos processos comunicacionais clássicos, “é na recepção que se realiza a 

significação das mensagens”: 

Se no modelo clássico, o meio é a mensagem, com o emissor e o meio 

definindo a significação, na abordagem ecológica dos processos comunicacionais, 

é na recepção que se realiza a significação das mensagens. E isso não implica 

uma simples inversão nas pontas do processo comunicativo. Na perspectiva 

ecológica, emissor e receptor são sistemas que compõem uma rede informacional, 

atuando tanto na codificação quanto na decodificação das mensagens. Em outras 

palavras: receptor não age como simples depositário de informações: ele as 

processa, dando a elas novas significações (PEREIRA, 2006). 

Estaremos assim direcionando todo o estudo do projeto ao foco na 

educação, mas com novos fatores para nos destacar pois sabemos que “a 

mensagem midiática mais simples e poderosa é a imagem” (ARANOWITZ, 1998). 
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Esta proposta de trabalho é focada em um projeto audiovisual com um 

formato direcionado para a internet, utilizando as redes sociais de vídeo para a 

divulgação das aulas. Colocando assim o jovem estudante em seu local de 

costume, com uma linguagem focada e de fácil entendimento do receptor. 

Simplificando detalhes e mostrando as informações mais importantes através de 

vídeos, gráficos, animações. Fazendo com que a imersão seja um dos pontos 

principais de nosso projeto. 

4. Audiovisual e objeto de aprendizagem  

Todos os dias surgem novas formas de comunicação graças aos constantes 

avanços tecnológicos. A comunicação é feita pela transmissão e a recepção de 

conteúdo. Em nosso pais um dos principais meios de comunicação é a Televisão. 

Segundo dados do IBGE (PNAD, 2011), cerca de 96,9% dos lares brasileiros 

possuem ao menos um aparelho de TV, apesar das diferenças sociais, 

econômicas e culturais de nosso país.  

O primeiro aparelho de TV a ser instalado no país foi comprado em Nova 

Iorque, em 1948, por Assis Chateaubriand. Entretanto, só depois de dois anos, em 

1950, a primeira emissora de Televisão é instaurada no Brasil, com a inauguração 

da TV Tupi, canal 3, em São Paulo. A primeira transmissão da TV Tupi-Difusora foi 

para cerca de 500 aparelhos espalhados pelo próprio Chateaubriand na cidade de 

São Paulo, mas em poucos meses já havia cerca 2 mil aparelhos funcionando na 

cidade. Quatros meses depois de sua inauguração o grupo Chateaubriand 

inaugurou a TV Tupi-Rio, no Rio de Janeiro, em 20 de janeiro de 1951. No final do 

ano já existiam sete mil televisores entre Rio e São Paulo (CARVALHO, 2008). 

Desde então a linguagem audiovisual faz parte do nosso cotidiano e se 

tornou uma das principais formas consumir conteúdo, hoje o consumo de 

produções audiovisuais é maior devido a crescente evolução da tecnologia e a 

proliferação de dispositivos digitais que reproduzem vários tipos de mídia. 

Algumas tecnologias como TV, computadores e tablets já estão acessíveis 

em algumas escolas, evidenciando a necessidade de práticas pedagógicas 
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inovadoras, que aproveitem as potencialidades desses meios no processo de 

ensino e aprendizagem.  

Os adolescentes de hoje utilizam diferentes espaços e plataformas 

audiovisuais para se expressar, se relacionar e desenvolver produções próprias. 

Esse envolvimento demonstra como esses indivíduos possuem familiaridade com 

esses recursos e principalmente com as plataformas que oferecem esses 

conteúdos. Sendo assim a utilização de vídeos como ferramenta complementar no 

auxílio do processo de aprendizagem é uma tendência irreversível.  

Segundo (MIRANDA, 2008) os recursos audiovisuais como a televisão são 

usados nas escolas. O uso mais comum consiste na exibição e no debate acerca 

de algumas características com potenciais relações com as disciplinas. Há poucos 

relatos de trabalho com produção de vídeos. O recurso audiovisual ainda é pouco 

explorado dentro das instituições de ensino. 

O gráfico abaixo mostra a evolução do uso desses recursos nas escolas 

públicas do estado de São Paulo de 2002 a 2006: 

!  

Figura 2: Infraestrutura das escolas públicas do Estado de São Paulo 

Sabe-se há muito tempo que a linguagem audiovisual desperta a atenção 

dos indivíduos através dos recursos como imagens, movimentos, cores e músicas. 
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Enquanto na leitura é possível avançar de maneira linear até a compreensão final 

no término da frase ou parágrafo, na mensagem audiovisual há um fluxo contínuo 

de informação. As imagens são decodificadas pelo cérebro, somada às inúmeras 

sensações perceptivas estimuladas por elas. Fazem do audiovisual um recurso 

proficiente no processo de ensino-aprendizagem (MIRANDA, 2008). 

Uma forte tendência é a utilização de projetos transmídias, que transitem 

por várias plataformas com um objeto final de apresentar a proposta. 

Ainda segundo (MIRANDA, 2008) o uso mais comum do vídeo na educação 

é o ilustrativo. É a apresentação da referência e logo após a discussão e 

explicação. Porém a produção do vídeo pode promover a melhor percepção do 

indivíduo sobre o mundo, uma vez que com criatividade possibilita-se que o aluno 

deixe de ser objeto e torne-se sujeito do próprio conhecimento. 

"  

Figura 3: Mapa conceitual das definições de objeto de aprendizagem elaborado a partir de 
(MACGREAL, 2004) 

A interatividade, do ponto de vista educacional, é um elemento essencial 

para a construção do conhecimento. Para o estudioso, o conhecimento não está 
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no sujeito nem no objeto, mas nasce da interação do sujeito com o objeto, na 

medida em que o sujeito age e sofre a ação do objeto, sua capacidade de 

conhecer se desenvolve: 

Os conhecimentos não partem, com efeito, nem do sujeito 
(conhecimento somático ou introspecção) nem do objeto (porque a 
própria percepção contém uma parte considerável de organização), mas 
das interações entre sujeito e objeto, e de interações inicialmente 
provocadas pelas atividades espontâneas do organismo tanto quanto 
pelos estímulos externos. (PIAGET, 1996, p. 39)  

A busca por conteúdos educativos no youtube aumenta a cada dia, visto 

que a plataforma se tornou uma fonte de conteúdo de boa qualidade. 

A possibilidade de atuar como produtor da informação é significativa, pois 

demonstra uma evolução em que o aluno não é apenas receptor, mas também se 

percebe como um sujeito capaz de produzir e socializar as suas ideias de forma 

livre e criativa. Isso ressalta também que o conceito de emissão, recepção e 

produção está se alterando, porque além de serem receptores, os dispositivos 

digitais estão permitindo que as pessoas interajam mais e melhor umas com as 

outras, tornando-as capazes de produzir informações contendo movimento, texto e 

som.  

Nessa perspectiva, segundo (KENSKI, 2006), o professor deve alterar seus 

procedimentos didáticos e a sua própria postura, ou seja, é preciso que ele se 

posicione não como o detentor do monopólio do saber, mas como um parceiro, um 

pedagogo, no sentido clássico do termo, que encaminhe e oriente o aluno diante 

das múltiplas possibilidades e formas de se alcançar o conhecimento e de se 

relacionar com ele. 

5. Projeto audiovisual aplicado às aulas de Física 

Para (PIASSI, 1995) o desinteresse dos alunos pela Física, se explica pelas 

deficiências e falhas na formação dos professores. O ensino de Ciências continua 

sendo uma caricatura muito pobre daquilo que o conhecimento cientifico requer na 

formação dos estudantes. E o currículo da disciplina de Física é baseado em, 
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fórmulas e definições desvinculadas das necessidades da formação dos 

estudantes e de conhecimentos científicos relevantes (PIASSI, 1995). 

A inserção das tecnologias nas práticas educativas é fundamental, o que 

nos leva a considerar o real potencial das inovações para a educação e a forma de 

inseri-las nos ambientes educativos, tarefa que pressupõe uma quebra de 

paradigmas seculares e uma busca pela construção de práticas que reputem 

positivamente reconstruções do currículo escolar vigente. 

O projeto audiovisual consiste na criação de um canal no Youtube. Esse 

canal recebeu o nome de “Prepara, O Canal mais Educado do Youtube! ”. O 

objetivo é transmitir o conhecimento de forma agradável, lúdica e humorada. 

Envolvendo os espectadores com experiências já conhecidas e transmitindo 

conhecimento de forma mais eficaz. Nessa videoaula foram convidados os alunos 

do ensino médio de uma escola da cidade de Bauru até um parque de diversões 

onde puderam vivenciar conceitos de física. Através de sensores instalados na 

roupa puderam comparar os dados fornecidos quando estão em atividade 

sofrendo a influência das leis da física com os conceitos das aulas. O canal e a 

videoaula podem ser acessados através do Youtube. 

!       •      Imagem, Som e Ambientes Digitais271



  
I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios 

Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017 

"  

Figura 4: Canal no Youtube 
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!  

Figura 5: Aluno com sensores para captar dados de movimento 

!  

Figura 6: Dados do movimento analisados no computador 
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Considerações finais  

Percebe-se o poder do projeto audiovisual dentro do conceito de 

edutretenimento para com o público cujo trabalho foi apresentado. Tiveram fácil 

aceitação, principalmente pelo formato. Foram identificados vários momentos em 

que o aluno apresentou um completo interesse sobre a disciplina, diferente de 

uma aula expositiva em sala. 

Estas iniciativas apresentam importantes ganhos para a atividade 

educacional, abrindo um conjunto de possibilidades que devem estar presentes, 

na sala de aula, aproximando educandos e educadores. 
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Resumo 
Em 2013, a Unesco lançou um manual de alfabetização midiática e informacional 
para um currículo focado na formação dos professores. Nesta proposta estão três 
pilares que atualmente e, mais do que nunca, fazem parte da rotina escolar: a 
educação; a mídia e a tecnologia. Este currículo é o estopim para o presente 
artigo. Partindo das matrizes explicitadas pela Unesco, pretendemos compreender 
como a educação, mídia e tecnologia estão sendo ensinadas aos professores das 
escolas; se há a reflexão crítica da tecnologia por ela mesma no processo de 
aprendizagem e qual é o papel crítico da mídia que os professores ensinam nas 
escolas. Para isso, vamos analisar o curso “Mídias na Educação”, um programa 
desenvolvido pela Secretaria de Educação a Distância (SEED), em parceria com 
secretarias de educação e universidades públicas. Com base na fundamentação 
teórica de Pierre Lévy (2009), Teresa Kazuko Teruya e Raquel de Almeida Moraes 
(2009) e também utilizando a análise documental e observação direta do projeto, 
pretendemos analisar como a tecnologia, mídia e educação estão interligadas no 
curso “Mídias na Educação”. 
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Seguindo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)  proposta para os 5

estudantes ao longo da educação básica, o aluno deve sair da escola carregado 
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de 10 competências, que envolvem o crescimento pessoal e intelectual dos 

discentes. Utilizando a reflexão sobre competência de Silvânia Miranda (2004), a 

autora define este conceito como a “faculdade de mobilizar redes de atores em 

volta das mesmas situações, de compartilhar desafios, de assumir áreas de 

responsabilidade” (p. 155). Em meio a tantos verbos de ação e frente aos desafios 

do processo de ensinar, a BNCC traz uma proposta em que o conceito de 

competência corrobora com o internalizar e transmitir os saberes de Miranda 

(2004). 

Neste processo é inevitável que a tecnologia, enquanto produto da sociedade 

e da cultura (Pierre Lévy, 1999), esteja presente. A proposta para os alunos é que 

por meio das tecnologias, enquanto técnicas e aparatos, uma nova missão aos 

professores chega à sala de aula: o desenvolvimento da competência do olhar 

crítico, pelo menos em teoria.  A quinta competência desta base evidencia: 
Utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas do 
cotidiano (incluindo as escolares) ao se comunicar, acessar e 
disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver 
problemas. (2017, p. 3) 

Com a BNCC, fica evidente que para os alunos da educação básica a 

proposta é desenvolver a capacidade crítica por meio da tecnologia, entretanto, 

existe um programa para professores, gestores e outros profissionais da educação 

em que o objetivo é gerar a competência reflexiva sobre a própria tecnologia, 

mídia e educação, formando, assim, professores com a capacidade de convergir 

estas áreas. 

Embora estas duas propostas estejam distantes em seus objetivos, elas se 

assemelham em alguns pontos: a utilização da tecnologia no processo 

comunicacional e educativo (por meio dela e sobre ela) e a criação de 

competências. 

Por conseguinte, pretendemos neste artigo entender o material idealizado 

pelo próprio governo na preparação dos professores que lidarão com os desafios 

de gerar as dez competências nos alunos. Com base na fundamentação teórica de 

Pierre Lévy (2009) e Teresa Kazuko Teruya e Raquel de Almeida Moraes (2009) e 

também utilizando a análise documental e observação direta do projeto, 

pretendemos analisar como a tecnologia, mídia e educação estão interligadas no 
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curso “Mídias na Educação”, um programa desenvolvido pela Secretaria de 

Educação a Distância (SEED), em parceria com secretarias de educação e 

universidades públicas. 

Aqui vamos extrapolar o significado de tecnologias reduzidos às técnicas, mas 

vamos partir do sentido de tecnologia como resultado das relações sociais e 

culturais (LÉVY, 1999). A BNCC é enfática ao longo das dez competências gerais 

sobre a necessidade de o aluno ser reflexivo e crítico, entretanto, ainda coloca de 

forma separada o que Lévy (1999) contesta: a técnica, sociedade e cultura. O 

programa Mídia na Educação vem com uma proposta de aprofundar a reflexão 

nestes campos, por meio de um conteúdo mais específico, já que é direcionado 

aos professores, o que não é integrado com a própria BNCC. 
As verdadeiras relações, portanto, não são criadas entre "a" 
tecnologia (que seria da ordem da causa) e "a" cultura (que sofreria 
os efeitos), mas sim entre um grande número de atores humanos 
que inventam, produzem, utilizam e interpretam de diferentes 
formas as técnicas”. (LÉVY, 1999, p.19) 

Com a recorrente rede de atualizações tecnológicas, há a necessidade 

constante de (re)avaliar as implicações sociais e educacionais que elas causam. 

Estas novas tecnologias condicionam um novo meio de aprender e ensinar; 

produzir conteúdo e ser crítico sobre ele, dessa forma, é necessário refletir sobre 

este processo mais descompassado do que fluido. 

Lévy (1999) faz uma constatação interessante acerca da velocidade com que 

as tecnologias modificam o espaço, pois pela primeira vez as informações e 

novidades adquiridas no início da vida estudantil poderão já estar obsoletas no 

final dos anos escolares, como, então, gerar as competências sem um 

entendimento prévio desta velocidade?  

Surge, então, um novo problema e a justificativa para este artigo. Já que as 

escolas e universidades não são mais as fontes primárias do conhecimento/

informação, as pessoas estão mais suscetíveis ao que é falso. O curso de Mídia 

na Educação auxilia para se combater não só esta problemática enquanto que a 

BNCC não estende um ensino prévio para ser reflexivo e crítico sobre as próprias 

plataformas e conteúdos. 

A formação dos professores 
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Antes de analisarmos o programa “Mídias na Educação”, nos debruçaremos 

sobre o Currículo para a formação de professores da Unesco  , assim, 6

conseguiremos traçar um parâmetro do que já foi estudo sobre mídia, informação 

e tecnologia. 

A matriz curricular proposta pela Unesco sobre a Alfabetização Midiática 

Informacional (AMI) engloba duas áreas que necessitam convergir: a informacional 

(acesso e uso ético da informação) e a midiática (consciência sobre os processos 

inseridos). Cada área de alfabetização tem seus objetivos bem definidos e um 

propósito claro que é trabalhar na formação de professores, para que eles tenham 

a capacidade de usufruir de seus direitos humanos e assim passar o 

conhecimento adiante em sala de aula. 

Abaixo segue a figura da própria Matriz Curricular sobre os objetivos de cada 

área da alfabetização 

!  

Figure 1: FONTE: Alfabetização 

Os tópicos da AMI, em geral, visam o conhecimento do processo produtivo da 

informação e da relação que o público deste conteúdo tem. A proposta é que a 

informação e a mídia sejam aliadas para o exercício de uma melhor cidadania em 

que existe diversidade na informação, ética no uso delas e independência no 

processo produtivo. O ponto central não é ser um receptor, mas gerar a 

competência para que o professor, e as pessoas relacionadas a ele, sejam 

participantes no processo da midiatização . 7

Neste sentido, o programa Mídias na Educação vai ao encontro da AMI, 

porque as características trabalhadas nos professores e, por conseguinte, nos 

  Disponível em http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002204/220418por.pdf. Acessado em junho de 2017.6

 Conceito discutido por Patrick Charaudeau (2015).7
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alunos estimulam a criação de novas competências para que o processo de 

aprendizagem seja algo ativo, dinâmico e participativo, características totalmente 

integradas às tecnologias. O programa, como um todo pretende 

ser dialógico mantendo uma contextualização do conteúdo; 
estimular a ação dos sujeitos e a construção de seus próprios 
significados; valorizar o conhecimento prévio dos alunos; incentivar 
a exploração; investigação; auto-estudo; buscar a autonomia do 
sujeito; assegurar espaços de interação entre os participantes do 
curso, que possibilitem uma construção cooperativa, através de 
fóruns de discussão e sessões de bate-papo. (RODRIGUES et al., 
2006) 

A convergência dos três pilares é algo orgânico que inevitavelmente 

acontece. Muitos alunos começam a levar celulares, tablets, notebooks para 

dentro de sala de aula, expandindo a rede de busca de conhecimento que até 

outrora era limitado ao livro escolar e ao conteúdo previamente preparado pelo 

professor. Daí se justifica a necessidade de um programa deste tipo, que organiza 

e prepara um material específico voltado para a aprendizagem sobre e para a 

mídia. “Ora, as realidades virtuais servem cada vez mais como mídia de 

comunicação” (LÉVY, 1999, p. 107). 

Mídias na Educação 

Fundamental na atual vida em sociedade, a mídia contribui para a noção de 

realidade dos indivíduos. Ações do cotidiano de qualquer pessoa, como ouvir 

rádio, assistir televisão, navegar na internet, utilizar smartphones e ler jornais e 

revistas, fazem parte do escopo composto pelos meios de divulgação de 

informação. Nesse cenário, se faz necessário compreender a influência que os 

meios de comunicação tem na vida dos cidadãos. 

O Mídias na Educação busca, justamente, oferecer ao professor da educação 

básica as noções que permeiam esse campo. No site oficial do Ministério da 

Educação (MEC), o projeto é definido como um programa de educação a 

distância, com estrutura modular, que visa proporcionar formação continuada para 

o uso pedagógico das diversas tecnologias da informação e comunicação. 

Composto por três ciclos, que também são chamados de níveis de 

certificação, o conteúdo é voltado principalmente para os professores da educação 

básica, mas poderia ser cabível para qualquer pessoa que queira conhecer mais 

sobre o assunto. 
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Os módulos de estudo são divididos em básico (de extensão, com 120 horas 

de duração); o intermediário (de aperfeiçoamento, com 180 horas); e o avançado 

(de especialização, com 360 horas). 

Lançado em 2005 pelo MEC, por meio da Secretaria de Educação a 

Distância (MEC/SEED), o programa é desenvolvido em parceria com as 

secretarias de educação e universidades públicas, que promovem a produção, 

oferta e certificação dos módulos e pela seleção e capacitação de tutores, 

segundo também o site oficial do ministério. 

O primeiro ano do projeto foi marcado pela implementação do piloto, graças a 

plataforma e-ProInfo. A intenção era capacitar 1,2 mil pessoas de todos os estados 

do Brasil. 
Em 2006, foi ofertada versão online do Ciclo Básico, com 
certificação em extensão, para dez mil profissionais de Educação 
Básica do Sistema Público de Ensino, em todo o País. 
Encontramos vários sites de universidades que oferecem os cursos 
online de mídias na educação de vários estados. (TERUYA; 
MORAES, 2009, p, 335) 

  
O estudante que participar do programa poderá compreender as linguagens 

de comunicação mais apropriadas aos processos de ensino e aprendizagem, algo 

que é fundamental no cenário atual da sociedade. Ainda de acordo com o site 

oficial do MEC, os demais objetivos do Mídia na Educação são incorporar 

programas da SEED, das unidades de ensino superior e das secretarias 

municipais e estaduais de educação no projeto político-pedagógicos dos colégios 

onde os professores atuam e também promover estratégias de autoria e de 

formação de leitores críticos das diversas mídias existentes no mercado. 

Para compreender como, na prática, o programa atua, analisamos dois 

módulos dos três ciclos oferecidos ao professor da educação básica. O intuito foi 

verificar como é discutida a influência ocasionada pelos meios de comunicação na 

vida do indivíduo, averiguar as políticas de educação a distância e também 

comparar o projeto perante ao manual de alfabetização midiática e informacional 

da Unesco.  

Módulo básico e a importância do Rádio 

O módulo introdutório do programa Mídias na Educação tem por objetivo 

“provocar reflexões sobre as diferentes linguagens midiáticas e preparar o cursista 

para a compreensão do atual contexto educacional e do papel das mídias no 
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processo de ensino e aprendizagem”. No ciclo básico, o aluno vai aprender a 

explorar diferentes linguagens para os mais diversos tipos de mídia (impresso, TV 

e Rádio). Também vai aprender novos conceitos para as mídias que envolvem o 

processo de produção de informação (multimídia, hipertexto, hipermídia e 

tecnologias da informação e comunicação). Em suma, este módulo introdutório vai 

propiciar o desenvolvimento da visão integradora das mídias na prática docente.  

É importante salientar que a informação na sociedade pós-capitalista ganhou 

outro status de importância. Um fator que implica em desdobramentos econômicos 

e políticos, com a chegada das tecnologias, o papel e a importância da informação 

também mudaram. Por isso, é necessário entender a evolução do conceito de 

mídias e refletir sobre o papel da tecnologia da informação e comunicação na 

educação. 

O programa Mídias na Educação, em seu módulo básico, tem por objetivo 

final formar um docente proficiente em entender o processo comunicativo das 

mídias e inseri-lo de forma orgânica na rotina de aprendizagem dos alunos. O 

pano de fundo deste projeto é criar competências que possam, futuramente, 

formar cidadãos críticos. 

 O educomunicador não é, portanto, apenas um agente que liga 
interfaces, senão um poderoso elemento de transformações, com 
conhecimentos recolhidos nos estudos da educação e da 
comunicação, e que nasce em decorrência dos imperativos de uma 
nova ordem histórica, social, cultural e econômica. (CITELLI, 2000, 
p. 102) 

Partindo desse pressuposto, o módulo básico perpassa pela produção da 

notícia do módulo impresso, TV e vídeo e rádio, porém, o foco para a produção 

radiofônica é maior, contando com 5 módulos voltados para esta natureza de 

comunicação (a saber: Módulo rádio, Rádio na escola, Linguagem Radiofônica, 

Módulo Básico Rádio e Política no Brasil, e o módulo de Educomunicação também 

traz discussões aprofundadas em rádio). 

O módulo básico de Educomunicação, dentro do ciclo Básico do programa 

Mídias na Educação, argumenta no sentido da necessidade de se ter uma rádio na 

escola, produzida pelos próprios alunos e orientada pelos professores. O primeiro 

intertítulo do programa convida o professor a fazer uma reflexão de como o rádio 

está presente no cotidiano e de como as características deste veículo de 
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comunicação corrobora com a lógica educativa. Ao mesmo tempo em que não se 

necessita de uma alta demanda financeira para fazer um programa radiofônico, as 

ondas do rádio são interativas, têm a capacidade grande de abrangência e é 

imediato. Para tratarmos com discentes, estas características são essenciais 

Embora atualmente existam novas e modernas formas se informar, o Rádio 

ainda pode ser visto como uma possibilidade interessante no processo 

pedagógico, principalmente porque para o rádio praticamente não existem 

disparidades sociais. Ele é um veículo de comunicação que consegue estar em 

muitas casas, desde as mais simples até as mais ricas.  

O módulo em que o Rádio é o protagonista no processo de media literacy é 

uma oportunidade para construir conhecimentos junto à comunidade e entender 

como o processo noticioso pode significar uma mudança na rotina da comunidade. 

O objetivo geral desta etapa é discutir o papel do rádio e sua integração com 

outros meios tecnológicos em âmbito escolar. 

No módulo de Rádio na escola, que está dentro do ciclo Básico, a Secretaria 

de Educação a Distância do MEC dá um exemplo da “Rádio Escola”, um 

programete de 2 minutos e 36 segundos que incentiva educadores do país a 

inserirem a linguagem radiofônica em suas práticas educativas. Este programete 

tem dois locutores (um homem e uma mulher) e é intercalado com vinhetas 

musicais. Nesta edição do programa, os locutores dão dicas para os docentes de 

como desenvolver atividades para trabalhar a leitura, a linguagem escrita e a oral.  

Os locutores salientam a importância da participação do aluno, frisando que 

ele nunca entra para a sala de aula como um tábula rasa e sim, como um ser que 

já leva consigo várias experiências e são estas vivências que o professor pode se 

apropriar para começar uma discussão interessante em sala de aula. Neste 

sentido, o Rádio pode ser uma ferramenta interessante, uma vez que se destoa do 

processo professor em pé ativo - alunos sentados passivos. A linguagem 

radiofônica é simples, objetiva e rápida, algo que os alunos podem se apropriar 

para produzir notícias que lhe interessam. 

Se  “o rádio é a escola dos que não têm escola”, segundo Roquette Pinto, faz 

todo o sentido que uma instituição de ensino se utilize dele para investir na 

propagação do conhecimento.  
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Em suma, o módulo básico quer despertar no docente o protagonismo juvenil 

de seus alunos. O intuito é tirar o discente da carteira e colocá-lo como peça-

chave no processo educacional, conscientizando o professor de que o aluno tem 

experiências de vida que podem e devem ser valorizadas no ambiente escolar. O 

desafio é incentivar a participação de todos os níveis deste processo comunicativo 

de forma crítica e igualitária, produzindo conteúdos de interesse da comunidade 

que nem sempre são possíveis na rotina midiática e comunicativa. 

Mídias na Educação: ciclo intermediário 

O programa “Mídias na educação” avança e vai para o ciclo intermediário. O 

interessante deste programa é que os idealizadores dele se preocuparam em 

mostrar que o campo da media literacy pode ser amplo e diferenciado. Se o 

módulo básico dava enfoque no rádio, o ciclo intermediário fornece material para 

que a educação à distância também seja um bom ponto de partida para o 

processo de aprendizagem. 

Com o objetivo de destacar as linguagens de comunicação mais adequadas aos 

processos de ensino e aprendizagem, o programa oferece, de forma facilitada, 

conteúdos didáticos das diferentes tecnologias da informação e da comunicação, 

segundo seu site oficial. 

Para explicar como funcionam as aulas, utilizamos como exemplo o primeiro 

módulo do ciclo intermediário – material impresso – em que o docente terá como 

propósitos: propiciar uma visão geral dos gêneros textuais; promover o 

conhecimento de alguns gêneros textuais da mídia impressa e suas 

especificidades; favorecer a reflexão sobre seu uso em práticas didático-

pedagógicas; e estimular a criação de atividades de leitura e produção de textos 

da mídia impressa fundamentada na noção de gênero textual. 

A metodologia de trabalho oferece os pormenores que o participante enfrentará 

durante as aulas. Neste módulo, o conteúdo é dividido em três etapas, que 

contemplam leituras, momentos de reflexão e atividades individuais e em grupo. O 

estudante também será convidado a debater sobre suas reflexões com seus 

colegas, por meio das ferramentas Fórum e Bate-papo, além de ser induzido a 

produzir e publicar textos e/ou mapas, gráficos e tabelas nas ferramentas Diário de 

Bordo e Biblioteca do Aluno. 
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A maneira de trabalhar disponibilizada pelo programa Mídias na Educação é 

semelhante a demais plataformas de Educação a Distância (EAD) disponíveis no 

mercado. Desde o seu início, essa modalidade é questionada quanto à sua 

definição e aproveitamento por parte dos estudantes. 

Uma das definições mais conhecidas de EAD é a de Gustavo Cirigliano 

(1983), em que ele aborda que “a educação a distância é um ponto intermediário 

de uma linha contínua em cujos extremos se situam de um lado, a relação 

presencial professor-aluno, e, de outro, a educação autodidata, aberta, em que o 

aluno não precisa da ajuda do professor” (apud LANDIM, 1997, p. 28) 

Leite (1998) explica que as ações da EAD são norteadas por alguns 

princípios. Entre eles estão a flexibilidade, pois a plataforma permite mudanças 

durante o processo, não apenas para os professores, mas também para os 

alunos; contextualização, correspondendo às demandas e necessidades 

educativas ditadas por situações socioeconômicas específicas de regiões ou 

determinadas localidades; diversificação, oferecendo atividades e materiais que 

permitam diversas formas de aprendizagem; e abertura, uma vez que permite que 

o aluno administre seu tempo e espaço de forma autônoma. 

A trajetória da educação a distância no Brasil é repleta de dificuldades, 

porém, entre 1994 e 2009 sua história contabilizou avanços, que permitiram 

chegar ao modelo atual e também a diminuir a discrepância que existia entre o 

modelo brasileiro e os demais sistemas EAD formulados por outros países ainda 

no século XX. 

O crescimento desse sistema tornou necessária a formação de professores 

para desmistificar o conceito de mídias e para ensinar os demais estudantes o 

papel fundamental que esse suporte de difusão da informação tem na sociedade 

atual. E é nesse contexto, que o Mídias na Educação está inserido, pois ele 

fornece conhecimento específico do segmento aos docentes de educação básica. 
Propõe formar o leitor crítico das mídias e ampliar as 
possibilidades de explorar temas atuais e estimular a produção de 
mídias por parte de professores e de alunos, elaborando materiais 
que combinam sons, imagens, simulações e narrativas. Os 
recursos do computador possibilitam a capacidade de autoria 
auxiliada pelo acesso ao imenso mundo de informações 
disponibilizadas na internet e nos cursos online que se utilizam dos 
diversos suportes midiáticos. (TERUYA; MORAES, 2009, p, 338) 
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O programa segue as diretrizes de demais cursos de formação de 

professores que utilizam a EAD como plataforma para o aprendizado. O 

argumento de democratização do acesso à educação superior pode ser aplicado 

nesse contexto, uma vez que as ferramentas de mídias interativas usadas na 

educação a distância garantem cada vez mais a participação de estudantes. De 

acordo com Silva (2003) o que ainda predomina nas telas on-line, entretanto, é a 

aprendizagem por repetição e memorização, que caracteriza a pedagogia da 

transmissão de conteúdos e valores baseada no paradigma milenar de educação 

que se instalou tanto no ensino presencial quanto no a distância. 

A EAD se aproveita da tecnologia da informação e comunicação, graças aos 

ambientes virtuais, para ensinar, porém, essas plataformas continuam no modelo 

de recepção e reprodução de dados transmitidos, em que há pouca interação 

entre estudantes e professores. 

O Mídias na Educação é diferente em relação aos demais programas de 

ensino a distância disponíveis no segmento. Primeiro, porque ele oferece aos 

professores da rede básica a oportunidade de utilizar a plataforma como um 

aprofundamento das questões tecnológicas e de interagir com o sistema. E 

segundo, porque ele não é apenas um mero reprodutor de conteúdo, uma vez que 

a plataforma garante aos estudantes formações críticas sobre os assuntos 

apresentados – afinal, um dos objetivos do projeto é desenvolver estratégias de 

autoria e formação do leitor crítico nas diferentes mídias. Com esse cenário de 

fundo, os professores da rede básica podem conhecer sobre as novas tecnologias 

e, consequentemente, trazer esse conteúdo para a sala de aula.  

Podemos concluir com esse tópico que o programa Mídias na Educação é 

um ótimo exemplo de plataforma que, não apenas reproduz conteúdos, mas 

também fornece análises perspicazes sobre as novas tecnologias de informação. 

O projeto destinado aos professores da rede básica oferece um excelente 

panorama para profissionais que lidam diariamente com essas problemáticas 

dentro de sala de aula, uma vez que crianças, adolescentes e adultos estão cada 

vez mais conectados na Rede Mundial de Computadores. Cabe a esses docentes, 

portanto, desenvolver os itens disponibilizados pela plataforma junto aos 

estudantes, pois, somente dessa forma, será possível formar cidadãos críticos em 

relação à mídia.  
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Considerações Finais 

O programa “Mídias na Educação” instiga os futuros docentes a sair da zona 

de conforto para mostrar que é possível unir os três pilares - educação, mídia e 

tecnologia. Ele vai ao encontro do que o currículo para a formação de professores 

da Unesco propõe, criando mecanismos para que sejam desenvolvidas 

competências nos docentes e, por conseguinte, nos discentes em sala de aula.  

O site tem alguns problemas de parte técnica (como por exemplo, o menu 

inicial que fornece o Ciclo Básico está com o nome de “Ciclo intermediário”) e os 

conteúdos são dispostos de maneira pouco chamativa e também um pouco 

confusa. Entretanto, quando o usuário entende seu mecanismo, podemos 

perceber um vasto e amplo conteúdo sobre a convergência dos pilares. É 

interessante notar também que todo módulo tem uma parte bibliográfica completa, 

fornecendo material teórico para os professores. Os exemplos são bastantes 

contundentes e totalmente práticos, provando que a educação para mídia é uma 

necessidade urgente no papel de formar cidadãos. 

Neste artigo exploramos o módulo básico que dá ênfase para a produção de 

conteúdo voltado para o Rádio. Compreender como a mídia pode ser usada no 

processo de aprendizagem requer um conhecimento dos primeiros passos destes 

caminho, em que o rádio e a linguagem radiofônica foram essenciais. Além de não 

ser custoso financeiramente, os alunos aprendem de forma dinâmica a produção 

de um conteúdo e de como os veículos de comunicação de massa são 

importantes na dinâmica social e política de um país. 

Este estudo também abordou, por meio do ciclo intermediário, a situação 

atual da EAD disponível no Brasil. O programa Mídias na Educação se mostrou 

uma excelente plataforma dessa modalidade educacional, uma vez que, por meio 

das ferramentas oferecidas pelo sistema, o aluno é induzido a produzir e publicar 

conteúdos - o que, consequentemente, promove o conhecimento, além de se 

mostrar uma fonte de reflexões críticas sobre a mídia.  

O projeto disponibiliza um meio de interação entre os participantes e tutores, 

fato que reforça um dos objetivos da educação a distância, que é, justamente, 

garantir a comunicação e o contato entre as pessoas que utilizam esse sistema de 

aprendizagem.  
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Fazendo um paralelo entre a BNCC e o programa Mídias na Educação, é 

possível concluir que os estudantes conseguem desenvolver a capacidade crítica 

por meio da tecnologia. A competência reflexiva se dá por meio de textos, vídeos e 

demais ações que estão disponibilizadas na plataforma e podem ser acessadas 

por pessoas de qualquer parte do Brasil e do mundo, sendo necessário apenas 

um computador, smartphone, tablet ou outro dispositivo móvel com acesso a 

internet.  

É um ótimo exemplo de mídia interativa e ambiente virtual de aprendizagem 

existente no Brasil, embora, como toda tecnologia, precisa ser melhorada e 

inovada, de acordo com os avanços existentes na área.  

O projeto tem potencial para ser mais relevante no meio educacional, se 

melhor explorado e atualizado constantemente para servir às demandas que não 

param de surgir. No entanto, ele cumpre o papel de trabalhar a formação de 

professores que é, antes de mais nada, cuidar para que essas pessoas tenham 

acesso aos seus direitos humanos e possam, posteriormente, passar esse 

conhecimento em frente, nas instituições de ensino em que atuam, aos seus 

alunos. Cidadãos mais críticos em relação à mídia, Estado e poder podem 

participar plenamente da vida política e é dever do mentor orientar crianças, 

adolescentes e jovens nessa jornada.  

A última ressalva que deve ser feita por este artigo está em relação ao 

público-alvo do projeto. O conteúdo também poderia ser destinado a outros 

profissionais, pois, compreender a mídia, como um todo, não deve ficar restrito ao 

meio educacional. Com certa adequação da linguagem, os itens abordados pelo 

programa também poderiam ser aplicados para outros trabalhadores brasileiros, 

afinal a informação faz parte das suas vidas. 
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Resumo 

Sistemas de captura de movimentos humanos (ou MoCap) vêm sendo cada dia 
mais estudados, tanto pela área de Visão Computacional, quanto por grandes 
empresas do setor de entretenimento. São sistemas capazes de rastrear a posição 
e orientação das articulações do corpo e sua trajetória no espaço durante um 
intervalo de tempo. São utilizados em diversas aplicações, tais como em jogos 
digitais, animação de personagens virtuais para cinema e televisão, 
reconhecimento gestual, medicina de reabilitação, e outras.  O interesse pela 
captação do movimento remonta aos primórdios da fotografia, quando, no século 
19, Eadweard Muybridge estudou o movimento de seres humanos e animais por 
meio da fotografia stop-motion. Os princípios básicos de seu estudo puderam ser 
usados por cineastas quando Max Fleischer inventou o rotoscópio em 1915. O 
rotoscópio é um dispositivo que permite aos animadores, redesenhar quadros de 
filmagens para serem usados em animação. Essa tecnologia evoluiu rapidamente 
com o advento dos computadores digitais e, mais recentemente, com o surgimento 
de dispositivos de baixo custo (como o Kinect v2 da Microsoft), capazes de inferir 
o posicionamento (profundidade) das articulações do corpo humano e associá-las 
a um esqueleto virtual, o qual servirá de base para a animação de personagens. 
No entanto, sistemas que se baseiam somente em informações de profundidade 
(geralmente sistemas em tempo real) não apresentam uma alta qualidade no 
rastreamento do movimento. Considerando este contexto, o presente trabalho visa 
apresentar um sistema de captura de movimentos humanos baseado no 
dispositivo Kinect v2, o qual combina informações de textura da imagem e de 
profundidade para a inferência do posicionamento das articulações do corpo de 
um ator.  Com base nessa inferência é gerado um esqueleto virtual para animação 
de personagens virtuais com maior qualidade, se comparado com os métodos que 
se baseiam apenas na profundidade. 
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Introdução 

Tanto a área de Visão Computacional quanto as indústrias do setor de 

entretenimento, mostram cada dia mais interesse em sistemas de captura de 

movimentos humanos (MoCap). Sistemas MoCap rastreiam as articulações do 

corpo durante um intervalo de tempo, disponibilizando informações de posição, 

orientação e a trajetória de cada articulação. Atualmente, estes tipos de sistemas 

são empregados em diversos seguimentos, tais como em jogos digitais, animação 

de personagens virtuais para cinema e televisão, medicina de reabilitação, 

reconhecimento gestual, entre outras (FLAM, 2009). 

Ainda no século 19, já existia o interesse pela captura dos movimentos, 

mostrado no trabalho realizado por Eadweard Muybridge, que estudou o 

movimento de seres humanos e animais através da fotografia stop-motion, autor 

de um dos estudos pioneiros de fotografia sequencial. Embora suas pesquisas não 

serem diretamente relacionadas à animação de personagens virtuais, ainda hoje é 

referência para profissionais na área de  animação. (GAMA; SENDRA, 2005).  

Os princípios básicos da pesquisa de Eadweard Muybridge puderam ser 

utilizados por cineastas quando Max Fleischer inventou o rotoscópio em 1915, que 

é em um dispositivo que possibilita aos animadores criar quadros de filmagens 

para animação, trazendo a fluidez dos movimentos para a animação, que eram 

captados semente por câmeras (BENDAZZI, 1995). Essa tecnologia evoluiu 

consideravelmente com o surgimento dos computadores digitais e, mais 

recentemente, com o dispositivos RGB-D (Red, Green and Blue - Depth) de baixo 

custo e boa resolução como o Kinect versão 2 da Microsoft, que permite rastrear a 

posição (profundidade) das articulações do corpo humano (ZENNARO et al., 

2015). 

No entanto, sistemas de captura de movimentos que se baseiam 

exclusivamente em informações  de profundidade provenientes dos  dispositivos 

RGB-D, tal como o Shotton et al. (2011), pussiem desempenho em tempo real, 

mas não apresentam uma alta qualidade em relação ao rastreamento dos 
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movimentos. Diante deste contexto, o presente trabalho apresenta um sistema de 

captura de movimentos humanos utilizando o dispositivo Kinect v2, combinando 

informações de textura da imagem e de profundidade para a inferência do 

posicionamento das articulações do corpo humano no espaço.  Posteriormente é 

gerado um esqueleto virtual com os dados inferidos, visando à animação de 

personagens virtuais com maior qualidade, quando comparado com os sistemas 

baseados unicamente na profundidade. 

Real-Time Human Pose Recognition in Parts from Single Depth Images [5] 

O algoritmo apresentado por Shotton et al. (2011)  é parte da plataforma de 

jogos Microsoft Kinect, criado para o console Xbox. Este método não utiliza 

marcadores, tem um único ponto de vista e usa exclusivamente informações de 

profundidade. Este algoritmo estima o posicionamento tridimensional das 

articulações do corpo humano a partir de uma imagem de profundidade, aplicado 

um classificador ‘Random Forests’ para o reconhecimento de pose em partes.  A 

figura 1 ilustra a visão geral do funcionamento do algoritmo. 

Figura 1 –  Pipeline do método de MoCap usado no Kinect. 

!  

Fonte: Shotton et al. (2011). 

Primeiramente, a imagem de profundidade da cena é capturada pelo kinect, 

o corpo do ator é segmentado, posteriormente é aplicado um algoritmo de 

classificação ‘Random Forests’ para classificar os pixels da imagem e determinar 

qual é a parte do corpo que cada pixel pertence.  

!       •      Tecnologias Aplicadas à Midiatização292



  
I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios 

Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017 

Com base nos pixels classificados e agrupados por partes do corpo, são 

estimadas as posições das articulações. No final, as articulações inferidas na 

etapa anterior são ligadas gerando um esqueleto virtual. 

Assim, as articulações são estimadas em três dimensões com restrições 

cinemáticas e coerência temporal, tendo como resultado um modelo esquelético 

humanoide completo. Apesar de o algoritmo mostrar uma precisão que pode ser 

melhorada, mesmo assim, demostrou-se ter uma boa aproximação em relação aos 

movimentos realizados e ainda com desempenho em tempo real. (YANG, 2014). 

Articulated Human Detection with Flexible Mixtures of  Parts [11] 

O trabalho apresentado por Yang e Ramanan (2013), é um método que não 

faz uso de marcadores, tem apenas um ponto de vista e usa somente informações 

de textura (RGB) gerada por câmeras digitais de vídeo ou fotográficas. Este 

método estima poses e detecta articulações humanas em imagens estáticas, 

usando uma nova representação de modelos de partes flexíveis. 

Diferente de algumas abordagens clássicas encontradas na literatura, que 

aplica deformações (giro e escorço) em cada parte dos membros do corpo, como 

mostra a figura 2a. Este método, mistura pequenos modelos não orientados para 

estimar a pose, como ilustra a figura 2b, o método faz a captura as relações 

espaciais entre as partes locais juntamente com as relações de co-ocorrência 

entre a mistura das partes, assim, aumentando o modelo associando as partes 

com melhor relação, preservando a dependência da geometria global em relação à 

aparência local. 

Figura 2 – Diferença entre abordagem que utiliza deformações daquela que utiliza 

combinação de partes 

! !  

Fonte: Yang e Ramanan (2013), adaptado pelo autor. 
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Pode ser observado na Figura 3 o funcionamento geral do algoritmo de 

Yang e Ramanan (2013). Este algoritmo não realiza a captura da imagem em 

tempo real de dispositivos como câmeras, as imagens usadas devem estar 

armazenadas previamente no computador. 

Figura 3 – Pipeline do método de Yang e Ramanan (2013) 

!  

Fonte: Yang e Ramanan (2013), adaptado pelo autor. 

Inicialmente, é realizada a leitura da imagem e consecutivamente submetida 

para análise dos pixels, na qual exibe a representação de quatro modelos distintos 

treinados sobre o um conjunto de dados, possibilitando a estruturação entre todos 

os tipos das partes entre si, pontuando cada combinação que são armazenadas 

em uma estrutura de dados do tipo árvore, com isso, assim garantindo a eficiência 

na pesquisa das pontuações armazenadas. Este método utiliza uma estrutura 

SVM (Support Vector Machine) que constitui em uma técnica de aprendizado de 

máquina. Após o processo de análise da imagem, é gerado um esqueleto 

humanoide com as partes do corpo que conseguiram as maiores pontuações. 

O Método Desenvolvido. 

A partir da consulta à literatura científica realizada neste trabalho, 

identificou-se que a maioria dos métodos de captura de movimentos humana que 
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utilizam uma única câmera ou ponto de vista, podem ser divididos em duas 

grandes categorias: os que usam informações de texturas da imagem e os que 

usam informações de profundidade, conforme esta sendo mostrado na figura 4. 

Figura 4 – Agrupamento dos métodos de MoCap de acordo com o tipo de 

informação utilizada. 

!  

Fonte: Yang (2014), adaptado pelo autor 

Os métodos de MoCap baseados em imagem, frequentemente 

implementam a identificação da silhueta do ator seguida da eliminação do fundo. 

As informações de textura geralmente são utilizadas para a classificação dos 

pixels associando-os a uma parte do corpo. Esta categoria de métodos exige 

ampla carga de processamento devido ao grande volume de dados provenientes à 

alta resolução das imagens. 

Já os métodos MoCap baseados em informações de profundidade,  

trabalham com um volume menor de dados, por seus sensores utilizarem uma 

resolução melhor que as câmeras RGB. Consequentemente, presentam um 

desempenho mais satisfatório para aplicações de tempo real. As informações de 

profundidade são utilizadas para a segmentação do ator do restante da cena, 

também pode-se obter a silhueta do ator através das formações de profundidade. 

Diapositivos RGB-D como os Kinects versões 1 e 2 da Microsoft, dispõem 

tanto de uma câmera RGB quanto de um sensor de profundidade. Portanto, 

beneficiando-se de tais características, foi desenvolvido um método que usa 

informações de imagem e de profundidade oferecidas pelo Kinect v2, que oferece 

uma maior acurácia, por consequência, maior qualidade em relação aos 

movimentos inferidos a partir da captura, A figura 5 mostra as informações usadas 

pelo método desenvolvido. . 

Figura 5 – Informações utilizadas pelo método desenvolvido. 
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!  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A seguir, será descrito todas as etapas do método desenvolvido e suas 

características. Os algoritmos implementados durante o projeto foram codificados 

na ferramenta de desenvolvimento Matlab.  

Processo de Calibração 

 Antes de iniciar as etapas do método desenvolvido, é necessária a 

realização de um processo de calibração, com a finalidade de identificar e 

armazenar o tamanho de cada osso do ator, estas informações serão utilizadas 

posteriormente. Para o processo de calibração, foi desenvolvido um algoritmo que 

captura uma imagem de corpo inteiro do ator, onde ele fica parado de frente para o 

kinect, com os braços abertos e pernas levemente afastadas, semelhante o que 

esta sendo mostrado na figura 6. 

Figura 6 – Imagem capturada no processo de calibração  

!  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Captura dos Dados 

Durante o processo de captura dos dados, para cada frame é armazenado 

as informações da imagem RGB, do mapa de profundidade e do esqueleto gerado 
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pelo kinect. A figura 7 esta mostrando como o módulo de captura foi 

implementado. 

Figura 7 – Fluxograma de captura de dados usando o Kinect v2. 

!  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Extração da Imagem de Fundo 

A figura 8 ilustra o funcionamento da segunda etapa. Visto que, para cada 

frame, foram armazenadas as informações de profundidade e da imagem RGB. As 

informações de profundidade são usadas para identificar à silhueta do ator, em 

seguida, as informações de textura que não são correspondentes ao ator são 

eliminadas através da equação (1) de multiplicação cada ponto da matriz A por 

cada ponto da matriz B. Considerando que a matriz A contém os dados de um dos 

canais da imagem RGB e a matriz B contém os dados da silhueta. A matriz Z será 

preenchida com os dados de uma nova imagem RGB com textura somente na 

parte interna da silhueta, assim possuindo uma quantidade reduzida de pixels com 

textura, diminuindo o esforço computacional aplicado na etapa seguinte.  

! (1) 

A Figura 8 mostra o fluxo de implementação feito para a extração do fundo. 

Figura 8 – Fluxograma da extração de fundo da imagem RGB 
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!  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Detecção das Partes do Corpo do Ator 

O método sugerido por Yang e Ramanan (2013), foi usado como base para 

a detecção das partes do corpo do ator. Com este método, os pixels de uma 

imagem RGB são analisados, e possíveis partes do corpo são combinadas entre si 

considerando as relações espaciais entre as partes locais e as relações de co-

ocorrência entre a mistura das partes, assim,  através de uma estrutura de 

aprendizado de máquina (SVM) são eleitas as partes do corpo com melhor 

relação, no final é gerado um esqueleto humanoide virtual bidimensional (YANG; 

RAMANAN, 2013). Este método foi adaptado para realizar a análise dos pixels da 

imagem com o fundo extraído na etapa anterior, e detectar as partes do corpo, 

mas ao invés de gerar o esqueleto virtual, será armazenado em uma estrutura de 

dados os dados das partes detectadas, pois a estrutura humanoide dos ossos do 

esqueleto virtual criada pelo método original é diferente da estrutura desejada. A 

próxima etapa visa criar  um esqueleto tridimensional conforme as características 

desejadas. Na figura 9 pode-se visualizar um fluxograma do processo de detecção 

das partes do corpo. 

Figura 9 – Fluxograma da Detecção de partes do corpo 
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!  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Geração do Esqueleto Virtual Tridimensional 

Esta última etapa do método tem a função de criar um esqueleto virtual 

tridimensional, para tal, as informações das partes do corpo reconhecidas na 

etapa anterior foram. Com base na estrutura do esqueleto virtual criado pelo 

kinect, as articulações do corpo do ator foram inferidas inicialmente em duas 

dimensões localizando o centro de cada parte ou o ponto central entre duas partes 

aplicando a equação (2), onde (𝑥1, 𝑦1) e (𝑥2, 𝑦2) são coordenadas de uma parte 

do corpo. 

! (2) 

No lado esquerdo superior (a) da figura 10 tem uma ilustração do corpo 

dividido pelas partes reconhecidas, no lado esquerdo inferior (b) esta a ilustração 

das articulações sobre as partes, no lado direito (c), existe uma tabela com os 

dados usados para a inferência das articulações criadas pela análise das partes. 

Figura 10 – Dados das articulações inferidas para o esqueleto virtual. 
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!  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Para obter as coordenadas do eixo 𝑧 (profundidade) de cada articulação, 

inevitáveis para se criação de um esqueleto virtual 3D, foi elaborada uma equação 

(3), a qual possibilita encontrar o valor de ‘𝑧’ a partir de uma articulação 𝑃(𝑥, 𝑦, 𝑧) 

conhecida e também com o conhecimento prévio do tamanho do osso (segmento). 

! (3) 

Como resultado da aplicação da equação (3), terá dois possíveis valores 

para 𝑧′, a escolha de qual dos dois valores será usado é decidido verificando se o 

mesmo segmento gerado pelo kinect concorda ou não com a orientação positiva 

do eixo 𝑧. Esta equação deve ser aplicada substituindo a “articulaçao de 

referência” 𝑃(𝑥1,	𝑦1,	𝑧1) pela “articulação 𝑃	′	(𝑥	′	,	𝑦′	,	𝑧′	) que é a articulação que já 

foi determinada a profundidade”, e substituindo a articulação 𝑃	 ′	(𝑥	 ′	 ,	𝑦′	 ,	𝑧′	) pela 

posição da próxima articulação que se quer determinar a profundidade, que será a 

articulação que está na ponta do próximo segmento, Isto se repete até que todo 

esqueleto seja coberto. Como em todas as outras etapas do método descrito neste 

capítulo, também foi criada uma visão da implementação desta última, que pode 

ser vista na figura 11. 

Figura 11 – Fluxograma da extração de fundo da imagem RGB 
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!  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Avaliação Qualitativa  

Foi comparada a acurácia do método desenvolvido com a acurácia do 

método usado no dispositivo kinect, tomando como referencia o melhor resultado 

obtido manualmente (ground truth). A acurácia dos dois métodos foi medida 

calculando-se a distância euclidiana de cada articulação em relação ao ground 

truth, posteriormente a média das distância foram calculadas. O gráfico da figura 

12, mostra que o método desenvolvido mostrou-se com uma menor distância 

média, portanto, neste caso, foi 22,11% mais eficiente que o do Kinect. A amostra 

utilizada envolvia 63 frames, onde o ator se estava em pé segurando um bastão e 

efetuando movimentos corporais.  

Figura 12 – Média da distância das articulações por frame 

"  

Fonte: Elaborado pelo autor 

Também foi calculado a média da distância de cada das articulações entre 

todos os frames, desta maneira, como pode ser visto na figura 13 que a 

articulação que demonstrou o pior resultado gerado pelo algoritmo do kinect, é a 

do pulso da mão que segura o bastão, validando que o método desenvolvido, por 

usar informações de textura, superou alguns dos erros gerados pelo Kinect.  

Figura 40 – Média das articulações por frame 
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"  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Conclusões 

Após experimentos realizados com imagens contendo fundo e com imagens 

com o fundo extraído, concluiu-se que o uso das imagens sem o fundo alcançaram 

um melhor desempenho, tendo 67,61% mais acurácia, e também considerando o 

tempo de execução do método, foi em média 20% mais rápido. Portanto, a 

extração de fundo das imagens RGB foi incorporado ao método desenvolvido.  

Na realização da avaliação quantitativa, foi comparada a acurácia do 

método desenvolvido com a do método do Kinect. Conclui-se que o método 

desenvolvido mostrou uma menor distância média de seu esqueleto com o 

esqueleto tomado como correto, assim, foi 22,11 % mais acurado que o do método 

do Kinect para o caso testado.  

Entretanto, por fazer uso da textura da imagem, o método desenvolvido 

necessita de um ambiente com boa iluminação para seu correto funcionamento, 

ao contrário do Kinect que se é baseado apenas em informações de profundidade 

adquiridas por meio de luz infravermelha, que funciona corretamente com pouca 

ou nenhuma iluminação. Outra consideração, é que o esqueleto do kinect possui 

25 articulações, enquanto do método desenvolvido apenas 17, devido a 

quantidade de dados obtidos na fase de análise de textura que visa detectar as 

partes do corpo do ator.  

Trabalhos futuros poderiam incluir o uso de câmeras RGB externas ao 

dispositivo Kinect, bem como o uso simultâneo de múltiplas câmeras RGB e 

múltiplos dispositivos como Kinect, além da possibilidade de aumentar-se a 

quantidade de articulações detectadas. 
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Resumo 
A internet das coisas (também conhecida como IoT, uma abreviatura do termo em 
inglês Internet of Things) é um modelo de tecnologia que descreve uma rede 
global de dispositivos conectados à internet que são capazes de se comunicar uns 
com os outros. Ela tem sido vista como uma das áreas mais importantes da 
tecnologia atualmente e tem ganhado atenção das pessoas e também das 
empresas. Este artigo apresenta inicialmente os conceitos básicos da IoT. Em 
seguida são apresentados os princípios do seu funcionamento, descrevendo 
algumas das tecnologias aplicadas na sustentação da IoT Para uma compreensão 
da presença da IoT no cotidiano, alguns exemplos de aplicações da IoT são 
elencados. Após esta visão geral, são discutidos alguns dos desafios da IoT na 
sua interação com as pessoas e também no tratamento dos dados gerados pelas 
aplicações de IoT. Ao abordar estes desafios, são feitas relações com a 
inteligência artificial (IA) e algumas formas que a IA pode auxiliar na superação de 
tais desafios. 

Palavras-chave: Internet das Coisas; IoT; Inteligência Artificial; IA; Big Data 

1 Introdução 

1. Definição de Internet das Coisas 

A ideia geral por trás da IoT (Internet of Things) é conectar todos os 

dispositivos que possuam uma chave de liga/desliga à Internet (CLARK, 2016). 

Além disto, a IoT também prevê que estes dispositivos possam conectar-se uns 
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aos outros. Desta forma, a internet das coisas seria uma grande rede conectando 

dispositivos (coisas) e pessoas. 

No cenário atual, a internet de banda larga está se tornando cada vez 

mais disponível e acessível e um número crescente de equipamentos eletrônicos 

são produzidos com conexão WIFI (MORGAN, 2014). Desta forma, o acesso a 

estas tecnologias tem se popularizado. 

Para 2020, o Gartner prevê 26 bilhões de dispositivos conectados à 

internet (MORGAN, 2014). Entre os exemplos de “coisas” com potencial para se 

conectarem à internet podemos citar: telefones, wearables (relógios, pulseiras), 

carros que dirigem sozinhos, cafeteiras, micro-ondas, lavadoras, lâmpadas, 

componentes (computadores de bordo, motores, turbinas), entre outros. 

Os dispositivos conectados à IoT compartilham três tipos de dados: 

informações sobre como eles são usados, informações sobre seu estado de 

funcionamento, informações sobre o ambiente a sua volta (CLARK, 2016). As 

informações sobre o ambiente vão variar de acordo com o projeto do fabricante e 

os sensores acoplados aos dispositivos. 

LEE e LEE (2015) afirmam que: “A IoT é reconhecida como uma das mais 

importantes áreas da tecnologia futura e está ganhando vasta atenção de um 

grande número de indústrias.” (LEE e LEE, 2015, p. 431, tradução nossa) 

Diante de toda esta atenção que IoT tem recebido no mercado, ela passa 

também a demandar atenção no campo acadêmico, onde pode-se discutir de 

forma metódica os aspectos e desafios desta tecnologia em evidência. 

O presente estudo foi realizado através de pesquisa literária. Os livros e 

demais documentos selecionados foram publicados entre 2014 e 2016. Estes 

materiais foram selecionados mediante análise do título e resumo. Após seleção, 

os materiais relevantes tiveram seus capítulos chave estudados com mais 

profundidade. Através da análise descritiva, procurou-se compreender os 

principais fundamentos e aplicações da IoT. 

2. Funcionamento e Aplicações de IoT 

O cenário de funcionamento da IoT envolve os já mencionados 

dispositivos, que enviam informações para uma plataforma em nuvem, que 

!       •      Tecnologias Aplicadas à Midiatização305



  
I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios 

Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017 

armazena, processa e disponibiliza estes dados para pessoas (usuários) que 

possuam as devidas permissões de acesso (CLARK, 2016). A Figura 1 ilustra os 

componentes deste cenário. 

!  

Figura 1 - Origem: produção própria 

Os dispositivos geralmente possuem um ou mais sensores embutidos, que 

irão coletar os dados de interesse e enviá-los através da internet, sendo os blocos 

primários deste cenário complexo e heterogêneo (KIM, 2016). 

Segundo LEE e LEE (2015), plataforma em nuvem é um modelo de 

acesso sob demanda a um conjunto compartilhado de recursos configuráveis 

como servidores, armazenamento e serviços de rede com alta capacidade. 

Diversas empresas fornecem serviço de máquinas físicas e virtuais na nuvem que 

podem comportar este tipo de plataforma. 

LEE e LEE (2015) ainda afirmam que muitas aplicações IoT requerem 

armazenamento massivo de dados, alta velocidade de processamento para 

permitir tomada de decisão em tempo real e banda de alta velocidade para 

transmitir dados e multimídia (áudio e vídeo). Estes requisitos podem ser 

atendidos por uma plataforma em nuvem. Cabe lembrar que quanto maiores os 

recursos de uma plataforma em nuvem, consequentemente maior poderá ser seu 

custo. 

Entre outras funções, as plataformas IoT separam dados importantes, 

detectam padrões, fazem recomendações e predizem falhas (CLARK, 2016). As 

possibilidades de trabalho destas plataformas pode ser ampliada conforme as 

necessidades de cada projeto. 
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Na prática, IoT pode ser aplicada em diferentes cenários. Por exemplo, em 

uma loja, sensores podem detectar quais seções são mais visitadas por clientes e 

em quais pontos da loja os clientes permanecem mais tempo. 

CLARK 2016 supõe uma aplicação onde um sistema de metrô conectado 

à internet, enviasse informações sobre falhas e indisponibilidade aos dispositivos 

de seus usuários. Um despertador conectado à internet das coisas poderia 

receber este alerta e acordar seu dono mais cedo para ele planejar um transporte 

alternativo para o trabalho. 

Este mesmo tipo de aplicação poderia ser expandido para que a 

plataforma de IoT que trata este imprevisto pudesse avaliar as condições de 

trânsito e utilizar o tempo estimado do melhor trajeto para definir no novo horário 

de acordar a pessoa. 

A figura 2 mostra diferentes tipos de sensores com capacidades de coletar 

diferentes dados para aplicações de IoT, como por exemplo: detecção de fogo, 

medição de poluição do ar, medição de congestionamentos de trânsito etc. 

!  

Figura 2 – Origem: LIBELIUM (2017) 
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1.3 Uso da Inteligência Artificial no Cenário da IoT 

O campo da inteligência artificial (IA) tenta não apenas compreender, mas 

também construir entidades inteligentes. A IA abrange uma enorme variedade de 

subcampos, do geral (aprendizagem e percepção) até tarefas específicas, como 

jogos de xadrez, demonstração de teoremas matemáticos, etc (RUSSEL e 

NORVIG, 2013). Sendo ela aplicável em diferentes atividades intelectuais, é 

possível também sua aplicação em cenários da IoT. 

Kim (2016) afirma que no cenário da IoT torna-se mais complexo o modelo 

tradicional de comunicação, onde existe uma mensagem que trafega de um 

elemento transmissor para um receptor através de um meio. Isto, porque em IoT, o 

emissor pode ser formado por uma rede de dispositivos interconectados. 

A Figura 3 ilustra a comparação do modelo tradicional com o este modelo 

proposto para o cenário da IoT. 
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Figura 3 – Origem: produção própria 

Ele questiona se estes objetos são completos conhecedores das 

informações que eles estão transmitindo e defende que a aplicação de inteligência 

artificial pode tornar as relações entre humanos e IoT mais sociais, ressaltando a 

importância desta “humanização” da IoT: “As interações entre humanos e 

computadores são fundamentalmente sociais e suas experiências mediadas por 

computadores são processadas praticamente da mesma forma que as 

experiências não mediadas da vida real.” (Kim, 2016, p. 421, tradução nossa) 

Com isto, um primeiro campo onde a inteligência artificial poderia trazer 

benefícios para aplicações IoT, seria na melhoria da comunicação direta destes 

dispositivos com os seus usuários. 

Vale lembrar que em alguns casos, os dispositivos fazem esta coleta e 

transmissão de dados sem necessidade de obterem entradas adicionais de seus 

usuários, em cenários onde a presença da computação é ubíqua. 
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O conceito de computação ubíqua diz respeito a uma computação que não 

exige atenção direta do seu usuário para efetuar ações computacionais (WEISER 

1993). Por exemplo, para utilizar um editor de textos, o usuário precisa dar 

atenção ao computador onde está digitando. Em um cenário de computação 

ubíqua, os computadores realizam determinadas tarefas automaticamente, sem 

precisar requerer atenção do usuário. 

Já para Sheth (2016), um dos números mais importantes relativos à IoT é 

o volume de dados gerado. Já em 2008 foram gerados mais dados do que era 

possível armazenar e menos de 1% destes dados foram analisados. 

A maior parte dos dados usados na IoT trafegam ponto a ponto, já tendo 

um uso pré-determinado. O próximo passo para o avanço da IoT trata de integrar 

uma variedade maior de informações, aplicando análise de dados avançada. 

(SHETH 2016) 

Uma grande oportunidade relacionada à IoT não está no gerenciamento 

dos dispositivos, mas no desafio de trabalhar para que os dados coletados “façam 

sentido”. Isto permite que aplicações inteligentes realizem tomada de decisão com 

qualidade e velocidade. (SHETH 2016) 

Para Sheth (2016), os dados gerados pelas aplicações de IoT devem ter 

tratamento de computação semântica e computação cognitiva. A computação 

semântica diz respeito aos processos que captam o significado dos dados. 

Sistemas cognitivos devem aprender com a experiência e melhorar seu trabalho 

conforme executam tarefas repetitivas. 

A computação cognitiva age como uma cognição humana protética, 

analisando um volume massivo de dados e sendo capazes de responder questões 

que humanos perguntariam para tomar certos tipos de decisões (SHETH 2016). 

2 Resultados e discussão 

O crescimento da IoT é algo forte nos tempos atuais. Seu funcionamento 

envolve vários componentes distintos dos quais abordamos alguns exemplos. É 

um tema complexo e relativamente novo no cenário de tecnologia mundial. 
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Este caráter de novidade faz com que haja muitos pontos a preencher 

para a utilização desta tecnologia se tornar mais fácil e produtiva. 

De um lado temos o problema da interface entre humanos e IoT. Por 

tempos, a utilização de computadores requisitou grande atenção de seus 

utilizadores, geralmente concentrados observando telas de computadores 

pessoais e smart phones. 

A IoT tende a produzir resultados computacionais sem que as pessoas se 

concentrem em alimentar dados de forma explícita em interfaces de usuário. Para 

melhorar este tipo de interação, a computação cognitiva vem trazer aos 

dispositivos inteligência para se comunicar de forma discreta com os usuários e 

fazer melhor interpretação semântica de sua interação e necessidades. 

De outro lado temos o problema de interpretação e aproveitamento das 

grandes massas de dados geradas. As tecnologias voltadas para big data 

conseguem armazenar os dados coletados e acessá-los de forma performática. 

O conceito de big data diz respeito a ferramentas projetadas para lidar 

com colossais volumes de dados, muitas vezes não estruturados, que sejam 

capazes de realizar esta manipulação de leitura e escrita de dados de forma 

rápida e mantendo os dados consistentes. 

A Inteligência Artificial toma papel importante na tarefa de obter o 

significado destes dados e torná-los relevantes para processo de tomada de 

decisão por parte dos utilizadores. No nível de aprendizado de máquina, em casos 

específicos o próprio algoritmo pode tomar decisões em tempo hábil e gerar 

grande valor em situações cotidianas. 

IoT rapidamente se tornou se tornou uma fonte massiva de dados e 

trabalha em complemento com outros dados da web e sociais para construção de 

aplicações para consumidores e empresas. Há um anseio dos negócios por 

resolver novos desafios para melhorar serviços e aumentar o valor agregado em 

um grande número de indústrias e mercados. 

Este artigo discorreu sobre tópicos importantes da IoT, começando nos 

seus conceitos de funcionamento e chegando aos desafios que buscam melhor 

interação entre o homem e a IoT e também tratando dos desafios para gerar valor 

a partir do grande volume de dados gerados pelas aplicações de IoT. 
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3 Conclusão 

Cada vez mais espaço é ocupado pela IoT. Seguindo seu conceito de 

conectar todos os dispositivos com chave de liga e desliga à internet, seu 

crescimento tende a ser ainda maior. 

O caráter ubíquo da IoT é ideal para a utilização de inteligência artificial 

em muitos destes dispositivos para uma melhor interação com usuários. 

A quantidade de dados gerados pelas aplicações IoT é humanamente 

impossível de analisar em todos os seus detalhes. O que também cria espaço 

para utilização de inteligência artificial nas análises. 

Diante deste cenário, podemos assumir que há grande espaço para 

aplicação da inteligência artificial nas plataformas de IoT e esta pode aumentar os 

resultados e valor agregado das soluções. 
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Resumo 
Nos últimos anos, houve um aumento no interesse por conteúdo midiático disponibilizado via 
internet. Os sistemas de difusão e transmissão de vídeo gerado por usuários (como o YouTube, 
Twitch e Vimeo) são serviços que permitem que qualquer pessoa seja, ao mesmo tempo, um 
produtor, um consumidor e um compartilhador de conteúdo de vídeo pela Internet. No entanto, a 
geração de conteúdo midiático de qualidade, que contenha elementos virtuais, seja realizada em 
um curto espaço de tempo e, geralmente, com baixo orçamento, é um grande desafio. Produções 
deste tipo podem se beneficiar das técnicas de combinação de elementos virtuais e elementos 
reais fornecidos pela Realidade Aumentada (RA). Por isso, a aplicação destas técnicas em 
sistemas de estúdio virtual tem se revelado uma abordagem bastante flexível e inovadora para a 
geração de conteúdo midiático com efeitos especiais e elementos virtuais. Com a utilização de 
técnicas de RA é possível, em tempo real, que os estúdios virtuais permitam a inserção, interação e 
visualização de objetos virtuais durante, potencialmente, todas as etapas da cadeia de produção, 
não só na etapa de pós-produção, minimizando os erros de gravação e, portanto, reduzindo custos. 
Um grande problema na implementação de estúdios virtuais diz respeito à geração e interação com 
elementos virtuais 3D de alta qualidade e em tempo real. Tradicionalmente este problema é tratado 
utilizando-se sistemas complexos com altos custos. Considerando o contexto exposto, o objetivo 
principal deste trabalho é apresentar um estúdio virtual com recursos de RA, de baixo custo, capaz 
de gerar conteúdo midiático com efeitos especiais em tempo real, denominado ARSTUDIO versão 
2. 

Palavras-chave: ARSTUDIO; Estúdios Virtuais; Sistemas de Pré-visualização; Realidade 
Aumentada; Produção Audiovisual. 

1 Introdução 

Na cadeia de produção (production pipeline) tradicional utilizada na geração de 

conteúdo midiático, existem normalmente três fases principais para a maioria de 

produções audiovisuais cinematográficas e de televisão: pré-produção, produção e 

pós-produção. Cada uma dessas fases é responsável por aspectos distintos no 
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processo de produção, exigindo equipes de profissionais especializados 

(HUGHES, 2012; MILLERSON; OWENS, 2009).  

É crescente, nos últimos anos, a geração de conteúdos audiovisuais onde 

se tem uma mistura de atores reais (live-action ), gravados na etapa de produção, 21

com elementos virtuais (CGI ), e efeitos especiais (Visual Effects - VFX), 22

normalmente inseridos na fase de pós-produção. 

Na fase de produção, o enquadramento de uma cena quando é necessária 

uma interação significativa ou contato visual com um ator virtual, são difíceis de 

serem realizados a não ser que exista um meio de visualizar os elementos virtuais 

em tempo real durante a gravação. Como uma das formas de redução de erros, 

causadas por essa falta de referência visual durante a gravação, foram elaborados 

os chamados sistemas de estúdios virtuais, que podem utilizar-se de tecnologias 

como a Realidade Aumentada  (RA) para a inserção, interação e visualização de 23

objetos virtuais durante a gravação (GIBBS et al., 1998; THOMAS, 2006). 

A finalidade do estúdio virtual é proporcionar a composição e visualização 

de camadas de imagens com o vídeo capturado da cena real em tempo real, de 

modo a apresentar objetos físicos com ambientes e elementos virtuais durante a 

gravação (OWEN et al., 2003; GIBBS et al., 1998; WRIGHT, 2010). O estúdio 

virtual se diferencia de software tradicional de composição e edição devido ao fato 

de que a perspectiva do cenário virtual é atualizada de forma sincronizada com os 

movimentos das câmeras do mundo real (OWEN et al., 2003). 

O projeto ARSTUDIO, desenvolvido no campus da UNESP de Bauru, é um 

estúdio virtual, de baixo custo, que utiliza técnicas de RA onde o mundo real é 

acrescido com objetos virtuais em tempo real formando uma cena combinada. 

Este estúdio proporciona um ambiente de criação de conteúdo audiovisual de 

forma que haja a inserção e modificação de elementos virtuais e efeitos especiais, 

bem como a interação dos mesmos com atores reais em, tempo real, durante a 

gravação (CAMPOS et al., 2010; GASPARI et al., 2014; SEMENTILLE et al., 

2014).  

 Conteúdo com atores reais, humanos ou animais.21

 Computer-generated imagery ou imagem gerada por computador.22

 Uma técnica que suplementa a visão do usuário sobrepondo objetos virtuais, gerados por computador, 23
sobre o mundo real, de forma a parecer que coexistem no mesmo espaço (AZUMA, 1997).
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Considerando o contexto exposto, o presente trabalho focou-se no 

desenvolvimento de um estúdio virtual, de baixo custo, visando um 

aperfeiçoamento do sistema ARSTUDIO com um novo software, novos 

equipamentos, e visando o desenvolvimento de novos recursos para a geração de 

conteúdo midiático. 

2 Prossumidores e o Conteúdo Online 

Nos últimos anos, houve um aumento pelo interesse por serviços de transmissão 

ao vivo (streaming) na Internet. Os sistemas de transmissão ao vivo de vídeo 

gerados por usuários (como o Twitch e o YouTube Live) são serviços que 

permitem que qualquer pessoa transmita um fluxo de vídeo pela Internet (PIRES; 

SIMON, 2015). 

Em 2016, o Twitch, serviço online de transmissão ao vivo da empresa 

Amazon, teve mais de 100 milhões de usuários. Esses usuários assistiram 292 

bilhões de minutos de conteúdo, 35% deles por dispositivos móveis, a uma média 

de 1 hora e 46 minutos por dia. Havia mais de 2.2 milhões de usuários criadores/

transmissores de conteúdo (TWITCH, 2017). 

A nova nova mídia (New new media) de Levinson (2012) classifica as 

tecnologias que dá ao consumidor o poder de ser um consumidor, produtor e um 

compartilhador de conteúdo. O consumidor que consome conteúdo e também 

produz conteúdo é chamado de "prosumer", ou prossumidor (TOFFLER, 1981). 

Com essa nova nova mídia o consumidor de conteúdo não precisa mais esperar 

que as indústrias e meios tradicionais criem o conteúdo para que ele possa 

aproveitar, mas sim que esse consumidor tenha a opção de produção de seu 

próprio conteúdo e de consumir o conteúdo de milhões de outros prossumidores 

de novas novas mídias. Esse novo modelo de produção foi democratizado com o 

advento das tecnologias digitais (RENÓ, 2015). 

O uso das tecnologias afeta o modo de aproveitamento e futura criação de 

conteúdo por parte daqueles que o utilizam. O meio em que esses conteúdos 

criados são compartilhados também causa uma alteração sobre os outros meios já 

existentes (SCOLARI, 2008).  

3 Cadeia de Produção e os Estúdios Virtuais 
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Na cadeia de produção tradicional, a fase de pré-produção é onde ocorre à 

elaboração do roteiro, planejamento do cenário a ser construído, planejamento das 

locações de gravação e escolha dos equipamentos a serem utilizados. A produção 

é a fase onde a gravação do conteúdo ocorre, o que geralmente exige: o 

transporte e montagem de cenários físicos e equipamentos, a direção dos atores, 

operadores de câmera e técnicos de iluminação; a gravação das cenas previstas; 

bem como a regravação de cenas, quando necessário. A fase final, de pós-

produção, é onde todos os materiais do programa (vídeo, áudio e gráficos) são 

compilados para criar um conteúdo acabado e onde o conteúdo de efeitos 

especiais é inserido, quando utilizado (BARNWELL, 2008; BLONDÉ et al., 1996; 

HUGHES, 2012; MILLERSON; OWENS, 2009; SCHENK; LONG, 2011). 

Um alto custo é exigido em virtude dessa montagem, desmontagem e 

armazenamento dos cenários nas fases de pré-produção e produção, assim como 

a locação dos cenários e a logística do transporte equipamentos necessários para 

a gravação no local (BLONDÉ et al., 1996). 

A Figura 1 ilustra a cadeia de produção tradicional, onde os elementos 

tridimensionais e os efeitos especiais são utilizados somente na fase de pós-

produção e, portanto, o conteúdo virtual misturado com o real é visível apenas 

após o término da gravação e edição das cenas. Em decorrência disso, o diretor, 

os atores e operadores de câmera são guiados por sinais visuais simples, como 

marcações ou objetos físicos no chão que correspondem aos locais onde as 

personagens, objetos virtuais ou efeitos especiais deverão aparecer. Devido a 

essa característica, diversos problemas podem ocorrer durante a gravação, que 

impactarão a fase de pós-produção ou, até mesmo, toda a cadeia. São exemplos 

destes problemas: erro de enquadramento de câmera, erros no direcionamento 

dos olhares dos atores durante a atuação com elementos virtuais, e erro na 

sincronização espacial e/ou temporal durante a interação entre os atores e 

elementos virtuais. No pior dos casos, em decorrência desses ou outros 

problemas, a gravação da cena terá de ser refeita, como indicado nas linhas 

pontilhadas da Figura 1 (GRAU, 2005). 
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Figura 1 - Cadeia de produção tradicional 

!  

Fonte: GRAU, 2005 

Para auxiliar na produção desses conteúdos com elementos virtuais, 

surgem os sistemas de estúdios virtuais que e têm sido recentemente utilizados na 

produção de vídeos para a televisão e o cinema. Esses sistemas possibilitam não 

só a substituição completa do cenário real pelo virtual, mas também uma 

abordagem mais prática de inserção de elementos virtuais ao ambiente real. 

Proporcionando assim uma forma de gerar e visualizar, em tempo real, vídeos 

aumentados com elementos virtuais, sincronizados com o movimento da câmera. 

Isso permite que elementos não facilmente reproduzidos no mundo real sejam 

gerados virtualmente e incorporados à gravação do cenário real (GÜNSEL; 

TEKALP; VAN BEEK, 1997; RAJA; MCKENNA; GONG, 1998; THOMAS, 2006). 

O processo de geração de conteúdo utilizando um sistema de estúdio virtual 

começa com a utilização de uma câmera para gravar os atores em um ambiente 

controlado. Os atores são extraídos do vídeo, pela utilização da técnica de 

chroma-key, e inseridos em um novo ambiente virtual. Para que haja interação dos 

atores com o ambiente virtual, elementos virtuais são integrados a cena utilizando 

técnicas de RA (GRAU; PRICE; THOMAS, 2002). 

Como uma ferramenta de visualização e interação com conteúdo virtual em 

tempo real no sistema de estúdio virtual, a RA vem sendo incorporada. A RA busca 

produzir um ambiente que integra perfeitamente o mundo real e virtual, onde os 

objetos aumentados são sobrepostos (compostos) as imagens provenientes do 

mundo real e onde é possível a interação com os objetos aumentados (AZUMA, 

1997). A aplicação da RA nos sistemas de estúdios virtuais, durante a gravação, 

tem se revelado uma abordagem bastante flexível e inovadora para a geração de 

conteúdo, podendo ser utilizada para a eliminação ou redução de erros durante a 
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gravação e, consequentemente, a necessidade da regravação de cenas, 

otimizando a produção de conteúdo audiovisual (THOMAS, 2006).  

Segundo Grau, Pullen e Thomas (2004) o controle em um sistema de estúdio 

virtual consiste de quatro componentes: o controle da posição e configuração da 

câmera (zoom, foco, lente, entre outros); o controle de gravação de cena; o 

controle de animação de objetos 3D; e o controle da pré-visualização 3D. 

A pré-visualização (previsualization ou previz) é um processo que gera versões 

preliminares de gravações, predominantemente usando ferramentas de animação 

3D e um ambiente virtual. Ela permite que cineastas possam explorar visualmente 

ideias criativas, planejar soluções técnicas, e comunicar uma visão compartilhada 

para uma produção de forma eficiente (WONG, 2012). 

As produções com estúdios virtuais também apresentam uma 

independência maior aos aspectos físicos, por exemplo, a necessidade de esperar 

a iluminação correta ou condições climáticas específicas para a gravação de 

cenas ao ar livre ou limitações espaciais, pois, o plano de fundo e a iluminação 

podem ser modificados por um local construído digitalmente ou gravado de forma 

separada e posteriormente composto com a cena real (HELZLE et al., 2015).  

Considerando-se que o desenvolvimento de um estúdio virtual com 

recursos de RA que possa utilizar equipamentos convencionais (computador 

desktop, webcam, câmeras profissionais), sendo, portanto, de baixo custo, será de 

interesse de pequenas produtoras, estações de televisão universitária, criadores 

domésticos de conteúdos online como os YouTubers e Vlogers, entre outros. 

3 ARSTUDIO 

O intuito do projeto ARSTUDIO é o desenvolvimento de um sistema de estúdio 

virtual, de baixo custo, com RA, que permite a geração e a visualização, em tempo 

real, da imagem composta e permite a interação dos atores com os elementos 

virtuais. O projeto é desenvolvido na UNESP-Bauru, no laboratório SACI 

(Sistemas Adaptativos e Computação Inteligente) (GASPARI, et al., 2014; 

SEMENTILLE et al., 2014). 

O ARSTUDIO é um sistema de estúdio virtual com RA que permite a inclusão de 

efeitos especiais em tempo real, diferentes dos sistemas tradicionais onde os 

efeitos especiais são adicionados durante a etapa de pós-produção. Esse sistema 
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utiliza equipamentos convencionais (webcam, computador, televisão, iluminação, 

tela de chroma-key) e não convencionais (sensor Kinect v1, marcadores de RA) de 

baixo custo. O uso de marcadores fiduciais possibilita a inserção de elementos 

virtuais na cena, por meio de técnicas de RA (GASPARI, et al., 2014). 

O ARSTUDIO 2.0 visou estender a capacidade e as funcionalidades do 

ARSTUDIO e por se tratar de um software novo, foi necessária a construção de 

um novo sistema e ambiente de desenvolvimento. Para isso foram selecionados 

dois softwares principais, o motor de jogos Unity3D e a ferramenta de RA Vuforia.  

Foi utilizado o Unity3D, visto que o mesmo consta com recursos como: a 

importação de diversos formatos de modelos tridimensionais, imagens, áudios, 

vídeos e animações; a compatibilidade com diversos dispositivos móveis, e 

computadores; a possibilidade de estender a interface de usuário do Unity; a 

inserção/geração de efeitos especiais; a compatibilidades com diversos 

dispositivos de entrada; diversos recursos gráficos de iluminação e renderização 

em tempo real; e a possibilidade de desenvolver sistemas novos por meio da 

programação dentro do Unity (GREGORY, 2009; UNITY3D, 2017). 

Para recursos de RA, foi utilizado o software Vuforia, o qual é incorporado 

ao ambiente do Unity expandindo assim suas funcionalidades. O Vuforia possibilita 

o uso de uma câmera conectada ao computador, permitindo a detecção de 

marcadores na cena (VUFORIA, 2017). 

O ARSTUDIO 2.0 conta com diversos recursos, alguns dele são: captura de 

áudio e vídeo, responsável pela captura, transmissão e/ou armazenamento de 

vídeo (bruto ou aumentado) e áudio; Realidade Aumentada, proporciona o uso de 

RA; captura de movimentos e animação de personagens, captura movimentos de 

um ator e transpõem os movimentos em uma personagem virtual; interface com o 

usuário, possibilita a configuração da cena e dos objetos virtuais de forma visual 

pela interface do sistema; chroma-key, usado para substituir o plano de fundo da 

cena real; iluminação, configuração da iluminação virtual; oclusão mútua, executa 

a oclusão mútua entre objetos virtuais e os atores reais; gerador de cena 

combinada, gera a cena aumentada, em tempo real; visualização e interação, 

responsável pela exibição da cena aumentada para retorno aos atores, operador 

do sistema, diretor e ao operador de câmera; e transmissão via internet, permite a 

transmissão ao vivo da cena aumentada e do áudio do microfone pela internet. 
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4 Materiais 

Para a realização do desenvolvimento do ARSTUDIO e os experimentos com o 

mesmo, foi utilizado um ambiente experimental composto por componentes de 

hardware e software e um ambiente físico controlado. 

O ambiente físico utilizado foi o laboratório SACI (Sistemas Adaptativos e 

Computação Inteligente), campus da UNESP de Bauru. Dispositivos que 

auxiliaram nos experimentos de gravação foram o uso de: tripés, como suporte de 

câmeras e luzes; tela verde (chroma-key); e iluminação com softbox. 

Para os experimentos, foram utilizados os seguintes componentes de 

hardware: um computador, para o desenvolvimento e a execução do sistema 

durante a gravação; uma webcam e uma câmera profissional, ambas com 

resolução 1080p (Full HD); uma placa de captura para obtenção do fluxo de vídeo 

da câmera profissional; um dispositivo Kinect v2, para a captura de movimentos do 

ator; um tablet e um smartphone, para retorno ao operador de câmera, do vídeo 

misturado, e controle de gravação; uma televisão, para retornar (de forma 

espelhada) o vídeo misturado ao ator; um controle de videogame, para auxiliar na 

manipulação dos objetos virtuais em cena; uma câmera omnidirecional para a 

geração de um mapa de iluminação do mundo real (HDRI); marcadores planos, 

multi-marcadores e marcadores cilíndricos para o uso de RA. Para o software 

foram utilizados o Unity3D e o Vuforia. 

5 Experimentos 

O objetivo dos experimentos realizados é demonstrar de forma visual alguns dos 

recursos, anteriormente mencionados, que o ARSTUDIO 2.0 oferece. 

5.1 Experimento 1 - Técnica de Chroma-key 

O primeiro experimento, ilustrado na Figura 2, teve como finalidade: a obtenção de 

um fluxo de vídeo, proveniente de uma câmera conectada ao computador que 

captura o mundo real (câmera real); aplicar a esse fluxo uma técnica de chroma-

key, em tempo real; trocar o plano de fundo por um plano novo (uma imagem ou 

vídeo virtual); exibir a cena final (vídeo aumentado), o qual mistura o vídeo 

proveniente da câmera real com o plano de fundo novo. 

Figura 2 - Aplicação da técnica de chroma-key e a inserção de um fundo novo 
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Fonte: Elaborada pelo autor 

Note-se que foi aplicada a técnica de chroma-key com a cor chave verde, a cor da 

parede (mas que poderia ser de qualquer outra cor). Isso tornou o fundo 

transparente (primeira coluna), podendo então visualizar o que estava atrás no 

ambiente virtual (segunda coluna). 

Experimento 5.2 – Realidade Aumentada 

Este experimento visou testar a funcionalidade da inserção de elementos virtuais 

na cena utilizando multi-marcadores, marcadores tridimensionais na forma de 

cubo ou paralelepípedo, onde cada face tem um marcador de textura associado, e 

utilizar esse multi-marcador acoplado a uma interface tangível  para auxiliar o ator 24

na manipulação de objetos virtuais. 

A Figura 3 exemplifica a translação e rotação de um multi-marcador cúbico, e a 

consequente transposição do mesmo movimento no elemento virtual. Foi realizado 

um deslocamento no centro do objeto virtual para que o mesmo coincidisse com o 

centro do cubo. 

Figura 3 - Experimento com um multi-marcador cúbico 

 Interfaces que suportam a interação direta entre o mundo físico e o mundo virtual, enfatizando o uso de 24
objetos e ferramentas reais e físicas (AZUMA et al., 2001).
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Fonte: Elaborada pelo autor 

Experimento 5.3 - Animação de personagens virtuais por meio de captura de 

movimentos 

Este experimento visou testar a funcionalidade da captura de movimentos  25

(Human Motion Capture ou MoCap) para realizar a transposição dos movimentos 

do ator a um humanoide  virtual, em tempo real. A captura do ator é realizada por 26

meio do uso do sensor Kinect v2, da empresa Microsoft (MICROSOFT, 2016). 

Esse sensor possibilita a captura, em tempo real, de 25 juntas do corpo humano. A 

Figura 4 ilustra a captura de movimentos de um ator e a transposição do mesmo 

em um humanoide virtual. 

Figura 4 – Experimento de captura de movimentos e a transposição desses 

movimentos em um humanoide virtual 

 O processo de análise e registro do corpo humano, e de seu movimento (translação e rotação), em um 25
espaço de tempo (MOESLUND; GRANUM, 2001).

  Uma máquina ou criatura com a aparência ou qualidades de um humano (CAMBRIDGE DICTIONARY, 26
2017).
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Fonte: Elaborada pelo autor 

Experimento 5.4 – Transmissão ao Vivo 

O intuito deste experimento foi testar a transmissão ao vivo do vídeo 

aumentado, gerado em tempo real pelo ARSTUDIO 2.0, na internet. O Unity não 

possui, nativamente, recurso para a transmissão de conteúdo através de sites de 

transmissão de vídeo ao vivo. Para realizar essa transmissão, foi utilizado o 

recurso “UnityCam” desenvolvido por Saraiji (2017). Esse recurso gera uma 

câmera virtual que transmite o vídeo aumentado adiante, neste caso para um 

navegador. Na Figura 5, é ilustrado o vídeo aumentado no Unity e no navegador, 

transmitindo, pela internet, o vídeo gerado pelo Unity.  

Figura 5 – Transmissão ao Vivo pelo ARSTUDIO 2.0 
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Fonte: Elaborada pelo autor 

Conclusão 

Este trabalho apresentou o desenvolvimento e teste do sistema ARSTUDIO 2.0, 

um sistema de estúdio virtual de baixo custo, que utiliza técnicas de RA, a qual 

permite a criação de cenas aumentadas compostas por elementos reais e virtuais, 

para a geração de conteúdo midiático baseado no motor de jogos Unity 3D. 

Resumidamente, as funcionalidades implementadas no ARSTUDIO 2.0 

incluem: a visualização e interação com a cena aumentada renderizada em tempo 

real; a transmissão, ao vivo, via internet da cena aumentada; e a exportação da 

cena aumentada. Com os resultados obtidos, é possível observar como a adição 

de elementos virtuais e efeitos especiais, em tempo real, permitem que o usuário 

tenha uma prévia de como o vídeo ficará após a pós-produção e corrigir 

problemas durante a fase de geração e gravação de conteúdo. A inovação do 

sistema é em otimizar a linha de produção da geração de conteúdo midiático com 

elementos virtuais e efeitos especiais. 

Os experimentos demonstraram que é possível criar um sistema para gerar 

conteúdo midiático. Neste aspecto, a maior contribuição deste trabalho consistiu 

em demonstrar que os motores de jogos e as bibliotecas de RA atuais possuem 
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capacidade suficiente para servirem de base para a construção de estúdios 

virtuais com desempenho em tempo real. Esta capacidade viabiliza, por exemplo, 

a produção de conteúdo ao vivo com um mínimo de atividades de pós-produção. 

Outra contribuição do trabalho diz respeito à viabilidade no uso de equipamentos 

convencionais (além da possibilidade de equipamentos profissionais), em estúdios 

virtuais.  Essa é uma característica do ARSTUDIO 2.0 que pode ser de interesse 

de estações de televisão universitárias, produtoras e usuários domésticos. 
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Resumo 
A centralidade dos meios de comunicação na sociedade é o cerne tanto da Nova Ecologia dos 
Meios quanto da Teoria da Midiatização. Ambas as teorias podem ser articuladas a partir do 
momento em que consideram a investigação sobre as new new medias, ou seja, sobre as 
mídias participativas e o papel ativo do receptor/usuário na produção de conteúdos. Por meio 
de revisão teórica e estudo de caso de uma série de reportagens hipermídia, o presente 
trabalho constatou a existência de elementos internos e externos à narrativa que 
desempenham diferentes papéis dentro do ecossistema midiático da internet. O corpus da 
investigação é composto por 128 edições da série de reportagens hipermídia TAB, publicadas 
entre outubro de 2014 e agosto de 2017, além de postagens no Facebook e Instagram. Uma 
das conclusões evidencia que os elementos externos à narrativa abrem espaço para 
respostas sociais dos usuários em relação ao produto jornalístico.  

Palavras-chave: jornalismo; ecossistema midiático; nova ecologia dos meios; midiatização; 
reportagem hipermídia. 

Nova Ecologia dos Meios e Midiatização: confluências 

A criação da prensa gráfica de Gutenberg, em 1450, e o posterior 

surgimento da imprensa são marcos históricos que impulsionaram o 

estabelecimento de uma sociedade cada vez mais envolta pela mídia. No campo 

da sociologia, enquanto a maioria dos investigadores atribui o surgimento da era 

moderna a aspectos como a racionalização e a secularização, Thompson (2014) 

propõe uma teoria social da mídia. Para ele, o desenvolvimento dos meios de 

comunicação, desde as primeiras formas de impressão até o surgimento da 

comunicação eletrônica, foi fundamental e decisivo para o surgimento das 

sociedades modernas. O pensamento de Thompson, de certa maneira, vai ao 

encontro tanto dos preceitos da teoria da midiatização quanto daqueles existentes 

na teoria do meio, da qual a nova ecologia dos meios é derivada.  

Muito antes do surgimento da imprensa e dos meios de comunicação de 

massa, a maneira como cada sociedade, no decorrer da história, incorporou os 

meios de comunicação conforme suas características e necessidades sempre 
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esteve intimamente relacionada a aspectos específicos de sua cultura. Quem 

primeiro aponta tal correlação, nos anos 50, é o economista canadense Harold 

Innis, precursor da Teoria do Meio. Para Innis, por exemplo, o advento da 

imprensa está diretamente relacionado à crescente demanda de informações 

atualizadas no século XIX, ou seja, há uma correlação importante entre meios de 

comunicação e a cultura.  

Segundo o autor, a relação de uma sociedade com duas variantes 

essenciais da nossa realidade cotidiana, o tempo e o espaço, dependerá do 

suporte material que majoritariamente possibilita a comunicação em tal sociedade. 

Ao utilizar o papiro ou o papel, que são meios leves e portáteis, as informações 

são facilmente difundidas no espaço, potencialmente alcançando localidades 

muito mais distantes em relação ao seu ponto de origem. No caso de inscrições 

em argila ou pedra, por exemplo, a difusão é dificultada, ao passo em que seu 

registro através do tempo é garantido, por serem suportes materiais menos 

passíveis de deterioração. Postulou também que as consequências do uso de 

cada meio, considerando-se as características materiais de cada suporte, referem-

se à concentração do conhecimento em monopólios fechados, principalmente no 

caso de sociedades que utilizavam-se de meios duráveis, ou à disseminação do 

conhecimento entre a população, no caso de sociedades cujo meio mais utilizado 

eram do tipo leves e baratos, como o papel. 

A ideia de Innis de que cada meio, com suas características intrínsecas, 

determina o caráter da informação e traz consequências que vão além da mera 

transmissão de mensagens – interferindo nas esferas da vida política e 

econômica, também está presente, de certa forma, na conhecidíssima frase “o 

meio é a mensagem”, de McLuhan (1964) que, assim como Innis, pertence à 

tradição de pensamento da Escola de Toronto.  

Os aforismos mcluhianos, tão célebres quanto seu autor, foram, entretanto, 

esvaziados de seu sentido real em interpretações equivocadas e também devido à 

enorme fama que conquistaram entre círculos acadêmicos e não-acadêmicos.  Em 

“o meio é a mensagem”, McLuhan apenas sintetiza a ideia de que, 

independentemente de seu conteúdo ou propósito, o meio provoca, por si só, 

efeitos na percepção humana que são intrínsecos a ele, além do fato de que cada 

meio vem a transformar radicalmente o conteúdo veiculado por ele. Como é 
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possível inferir, tal concepção complementa o pensamento anterior, de Innis, 

quando este coloca em evidência a influência do uso de cada meio para a cultura 

e a linguagem, elementos determinantes para o destino de algumas civilizações, 

como a egípcia, no decorrer da história.  

McLuhan (1964) também sustentou que os meios são extensões do 

homem. Entre seus conhecidos aforismos, este é o que enraíza a metáfora 

biológica que traduz a relação entre mídia e sociedade, pilar da nova ecologia dos 

meios. Apesar de Neil Postman ser apontado como o grande fundador da corrente 

teórica em questão, foi a partir de um termo utilizado por McLuhan e trabalhado 

por Postman que se consolidou a ideia de que os seres humanos vivem inseridos 

em um ecossistema midiático; tal ecossistema influencia a maneira de pensar e de 

agir das pessoas em seu cotidiano. 

A noção de ambiente dos meios está assentada na ideia de que, como 

criações do homem com finalidades de extensão corpóreas e mentais, as 

tecnologias supõem o desenvolvimento de outras tecnologias – ou meios – , assim 

como há uma influência mútua entre eles, o que vem a exigir novas criações com 

base em seus usos sociais. Cabe lembrar que, em relação a isso, McLuhan 

referia-se não somente aos meios de comunicação, mas a todos os meios criados 

pelo homem para o desenvolvimento de alguma tarefa ou processo, como a 

eletricidade, por exemplo. Sendo assim, a “[...] invenção da cadeira (uma extensão 

do “traseiro” humano!) levou à necessidade da mesa, que levou à fixação de 

lugares à sua volta, que levou a uma série de consequências no plano da 

interação social, dos utensílios usados para as refeições, da etiqueta 

etc.” (PALACIOS, 2011, p. 188). O ambiente eletrônico, por sua vez, seria um 

ambiente artificialmente criado pelo homem, funcionando como uma extensão do 

sistema nervoso humano.  

 Scolari (2015) frisa, no entanto, que a ideia de ecologia dos meios tem 

precursores a McLuhan e Postman, como Lewis Mumford, Jacques Ellul, Erick 

Havelock e o já citado Harold Innis. O autor destaca a importância deste último e 

de McLuhan, distribuindo distinções ao legado de ambos: enquanto McLuhan 

estava mais interessado em observar a comunicação em relação a aspectos 

individuais, como a cognição e a sensorialidade, Innis focava em estudar como a 

comunicação está relacionada ao âmbito social e cultural.  
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 A metáfora ecológica aplicada aos meios aceita duas interpretações: os 

meios como ambientes e os meios como espécies. A primeira é bastante próxima 

da ideia de midiatização da sociedade, que será exposta à frente. Segundo 

Scolari, esta seria “[...] a dimensão ambiental da ecologia midiática. Nesta 

interpretação, os meios criam um ambiente que rodeia o sujeito e modela sua 

percepção e cognição” (SCOLARI, 2015, p. 29). A outra seria a dimensão 

intermedial de ecologia dos meios. Nela, os meios são como espécies que vivem 

no mesmo ecossistema e estabelecem relações entre si. A divisão apontada por 

Scolari (2015), no entanto, parece ser meramente didática, pois ambas podem 

estar presentes em investigações acerca dos meios de comunicação. 

Assim, a interação entre os meios, historicamente factual e conceitualizada 

na teoria do meio canadense, vai ao encontro do que defende Levinson (2015) 

dentro da nova ecologia dos meios: a ideia de que, diante de um cenário de 

evolução midiática, haveria uma coexistência de meios e que cada qual teria seu 

uso adaptado às suas funções em determinada sociedade. Levinson, no entanto, 

proporciona reflexões que vão além, defendendo o ponto de vista sobre a 

existência de critérios de evolução e sobrevivência de meios de comunicação, o 

que fortalece a metáfora biológica da teoria.  

Num ecossistema de mídia, há também “empréstimos” de linguagens. O 

próprio McLuhan (1964) postulava que, quando do surgimento de um novo meio, 

este “alimenta-se” da linguagem característica de outro meio anterior. “Este fato, 

característico de todos os veículos, significa que o “conteúdo” de qualquer meio ou 

veículo é sempre um outro meio ou veículo. O conteúdo da escrita é a fala, assim 

como a palavra escrita é o conteúdo da imprensa e a palavra impressa é o 

conteúdo do telégrafo [...]”. (MCLUHAN, 1964, p. 22) 

Neil Postman, considerado um dos expoentes da ecologia dos meios, 

coloca que a chegada de um novo meio transforma profundamente o ambiente 

midiático anterior, bem como provoca reflexos sociais. Um de seus conceitos mais 

importantes é o de mudança ecológica, que sintetiza tal ideia: 

Segundo Postman, a mudança tecnológica não é aditiva, senão ecológica 
[...]. A chegada de um novo meio não se limita a agregar algo: muda tudo. 
No ano 1500, depois da invenção da imprensa, não havia uma velha 
Europa mais uma imprensa: havia uma Europa diferente. Depois da 
chegada da televisão, os Estados Unidos não eram os Estados Unidos 
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mais a televisão: o novo meio lhes deu uma nova cor a cada campanha 
política, lar, escola, igreja, indústria, etc., desse país. (SCOLARI, 2015, p. 
24).  

 Sobre a teoria, a nova ecologia dos meios tem desafios muito claros, como 

a necessidade de se produzir um dicionário comum de conceitos e a consolidação 

de metodologias de pesquisa específicos, como afirma Scolari (2015). Outro 

desafio constante está no fato de que esta se dedica a analisar novos meios, que 

se encontram no movediço terreno comum ao que ainda está se estabelecendo 

em seus usos sociais. Dentro da ecologia dos meios, algumas mídias tenderão a 

sucumbir (como é o caso do MySpace, que já foi a maior rede social do mundo) 

enquanto outras fortalecem-se em verdadeiros impérios da comunicação em rede, 

cujo exemplo mais conhecido é o Facebook, apenas para citar dois casos 

contemporâneos. Tais mídias, gratuitas, são apontadas por Levinson (2013) como 

new new media, e são componentes que alteram significativamente modos de 

consumo, produção e distribuição do conhecimento na sociedade. O cerne das 

new new media encontra-se na possibilidade oferecida ao usuário para que este 

se torne também um produtor de conteúdo, o que o posiciona como agente ativo 

no processo comunicacional, indo ao encontro da primeira lei da cibercultura, 

segundo Lemos (2004): a liberação do polo emissor.  

É na interação que se encontra o elemento de ligação entre a Nova 

Ecologia dos Meios e a Teoria da Midiatização. As primeiras investigações sobre 

midiatização surgiram no campo de análises sobre a relação, na sociedade 

contemporânea, entre a mídia e a política, bem como a articulação entre mídia e 

ciência e mídia e religião (HJAVARD, 2012). Um consenso entre os teóricos da 

midiatização da sociedade é que o fenômeno se encontra relacionado ao 

surgimento de novas tecnologias de comunicação e informação, bem como à 

chegada e à popularização da internet num contexto de globalização da economia 

e mundialização da cultura.  

A visão de Sodré (2002) sobre midiatização oferece embasamento teórico 

de muito valor à teoria; comunga com outros autores das teorias que pressupõem 

o receptor como ativo ao nos colocar diante de uma teoria da comunicação que 

ultrapassa a ideia da investigação sobre a transmissão ou o estudo dos meios de 
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comunicação como meros transmissores de mensagens. Ao autor, em 

contrapartida, interessa o estudo do surgimento progressivo de um novo tipo de 

sociedade, baseada na tecnocultura e no capital. Tal sociedade é virtual, paralela à 

sociedade real, palpável.  

Virtual, a nova ambiência apontada por Sodré converge com o conceito de 

midiatização e é batizada como bios midiático. Sua atuação é decisiva ao 

transformar nossas formas de pensar e de viver em sociedade. O bios midiático é 

uma consequência da evolução dos meios e de sua crescente relação junto aos 

processos sociais tradicionais. Segundo o autor, historicamente, o bios midiático 

insere-se em um momento em que consumo e tecnologia adquirem papéis 

fundamentais para as sociedades. É concomitante, então, ao momento em que [...] 

o objeto (tanto o colossal empilhamento dos produtos de consumo quanto o 

desenvolvimento vertiginoso das máquinas eletrônicas e das telecomunicações) 

alcança uma posição poderosa e inédita frente à ordem clássica do sujeito. 

(SODRÉ, 2002, p. 238)  

A ideia de um quarto bios, o midiático, é oriundo do conceito aristotélico de 

que haveria três gêneros de existência (bios) na Pólis grega: o theoretikos, 

correspondente à vida contemplativa; o politikos, relativo à vida política e, por fim, 

o apolaustikos, relacionado à vida do corpo, dos prazeres. Produzido pelos meios 

de comunicação contemporâneos, o bios midiático, assim como os três outros de 

origem grega, implicam novas formas de perceber o real, de pensá-lo e de agir 

sobre ele, formas que são alavancadas pelo uso da mídia. 

Consonante à ideia de McLuhan sobre os meios de comunicação como 

extensões do corpo humano, Sodré usa a metáfora do espelho para explicar sobre 

o medium, que deve ser entendido como canalização. Na história humana, o 

espelho é a prótese mais primitiva de que se tem conhecimento no que se refere à 

capacidade de refletir o real. Assim como o espelho, o medium também traduz o 

mundo sensível de forma reflexa, porém, é um condicionante ativo daquilo que 

mostra. Assim: 

Trata-se [o medium] de dispositivo cultural historicamente emergente no 
momento em que o processo da comunicação é técnica e industrialmente 
redefinido pela informação, isto é, por um regime posto quase que 
exclusivamente a serviço da lei estrutural do valor, o capital, e que constitui 
propriamente uma nova tecnologia societal (e não uma neutra “tecnologia 
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da inteligência”) empenhada num outro tipo de hegemonia ético-política. 
(SODRÉ, 2002, p. 21, 22) 

 O bios midiático é impulsionado pela (como também atua em prol da) atual 

etapa do capitalismo, financeiro e globalizado, em que a informação é o elemento 

chave. Assim, midiatização, para Sodré, traz declaradas implicações éticas e 

políticas, uma vez que o estabelecimento de um quarto bios, relativo às imagens 

refletidas pela mídia, está sempre em função da tecnologia e do mercado. As 

imagens refletidas pelo medium ganham o status de simulacros virtuais, que, por 

sua vez, são consideravelmente poderosos ao alterar de maneira significativa 

noções naturais de espaço e tempo, notadamente acelerando o fluxo temporal 

humano.  Pode-se compreender, a partir das ideias de Sodré, que midiatização 

implica em caráter potencialmente perigoso para a sociedade, pois está atrelada a 

interesses do capital. O autor lembra que comunicação, em tempos 

contemporâneos, é lugar não apenas de comunhão em comunidade ou de 

vinculação social, significados trazidos pelo termo desde a antiguidade clássica. 

“Daqui parte a comunicação de que hoje se fala, mas vale precisar que não se 

trata exatamente da mesma coisa – ela agora integra o plano sistêmico da 

estrutura de poder”. (SODRÉ, 2002, p. 15) 

Hjavard (2012), por sua vez, defende que o processo de midiatização, a 

priori, não deve ser encarado nem como positivo ou negativo para a sociedade. 

Por sua vez, as ideias defendidas por Braga (2006), no que concerne às respostas 

sociais sobre a mídia, podem indicar um posicionamento de nuance mais 

simpática ao fenômeno da midiatização na sociedade contemporânea, por 

significar a possibilidade de uma multivocalidade sobre a (e que se utiliza da) 

mídia para livre expressão, algo que, até a chegada das tecnologias interacionais 

de comunicação, era bastante dificultado. 

Para Braga, a sociedade sempre direcionou objetivos aos meios de 

comunicação, além de atribuir sentido social a seus produtos midiáticos. Assim, os 

meios e os produtos são ressignificados pelo uso que se faz deles. Seu enfoque 

sobre a midiatização enquanto dinâmica interacional de referência (BRAGA, 2007) 

está relacionado aos processos interacionais cotidianos sobre a mídia (e também 

para e através da mídia). Braga considera, assim, que a “abrangência dos 
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processos midiáticos, na sociedade, não se esgota nos subsistemas de produção 

de recepção” (BRAGA, 2006, p. 21). Deve-se, então, superar a visão dualista entre 

mídia e sociedade, pois a sociedade midiatizada age via mídia, e não apenas sofre 

a mídia.  

 Propõe, dessa forma, um terceiro sistema, ao lado dos habituais sistemas 

de produção e de recepção midiática. Seria o sistema de resposta social, que 

corresponde a atividades de resposta produtiva e direcionadora da sociedade em 

interação com os produtos midiáticos. Ou seja, relaciona-se à voz ativa dos 

receptores que, agora, são também produtores atuantes e críticos em relação à 

mídia. Para o autor, a midiatização da sociedade “corresponde a viabilizar acesso 

posterior e a ampliar o escopo e a abrangência das mensagens, tornando-as 

diferidas e difusas”. (BRAGA, 2006, p. 22-23) 

 A característica em ser diferida e difusa é marcante na sociedade 

midiatizada, uma vez que a resposta social é processual, pois ocorre após a 

emissão e a recepção, bem como circula de maneira expandida (difusa), e é 

prolongada no tempo (diferida). Assim, para Braga, é preciso observar o processo 

comunicacional de forma sistêmica, sinóptica, que vai da produção e recepção até 

à circulação posterior à recepção.  

 A midiatização, para Braga (2012), permeia os mais diferentes campos 

sociais, estabelecendo-se por meio de múltiplos circuitos. Segundo o autor, 

Os diferentes campos sociais, no seu trabalho de articulação com o todo 
social, desenvolvem táticas e usos para as tecnologias disponíveis, 
moldando-as a seus objetivos. Ao experimentarem práticas mediáticas, ao 
se inscreverem, para seus objetivos interacionais próprios, em circuitos 
midiatizados, ao darem sentidos específicos ao que recebem e transforma 
e repõem em circulação – os campos sociais agem sobre os processos, 
inventam, redirecionam ou participam da estabilização de procedimentos de 
midiatização. (BRAGA, 2012, p. 45) 

Assim, se na concepção de Bourdieu (2003), um campo é um espaço 

autônomo, com regras e leis que lhe são válidas, no qual relações existentes entre 

os indivíduos e grupos são dinâmicas e consistem em disputas pelo poder, com a 

midiatização tais campos passam necessariamente pela repercussão dos circuitos 

e práticas da mídia, o que vem a influenciar o próprio perfil do campo em questão.  
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Procedimentos metodológicos 

O objeto analisado neste trabalho são reportagens hipermídia serializadas 

publicadas pelo portal Uol (tab.uol.com.br) desde outubro de 2014. Intituladas 

como TAB, as reportagens são publicadas semanalmente, às segundas-feiras, 

abordando temáticas contemporâneas, muitas vezes controversas e provocativas, 

em caráter imersivo e interpretativo. Todas as edições, sem exceção, fazem uso 

de recursos multimídia, além de interatividade e hipertextualidade. São 

apresentadas em layouts sofisticados e contam com direção de arte no caso dos 

vídeos. Para a análise, baseou-se na definição de Scolari (2015) no que se refere 

à dimensão intermedial de ecologia dos meios, ou seja, a ideia de que os meios 

são como espécies que vivem no mesmo ecossistema e estabelecem relações 

entre si. Assim, em um corpus com 128 reportagens (publicadas entre outubro de 

2014 e agosto de 2017), buscou-se observar relações das edições e outras mídias 

– mais especificamente as new new medias – como também compreender 

relações de mídias diversas que se estabelecem no espaço interno das narrativas, 

uma vez que a reportagem hipermídia é um produto inerentemente convergente e 

potencialmente transmidiático.  

Resultados 

Para Larrondo Ureta (2009), a reportagem hipermídia é um avanço no 

ecossistema midiático, uma evolução do gênero jornalístico em questão – a 

reportagem – algo que está diretamente ligado às características do meio internet: 

A ‘reportagem hipermídia’ faz referência à sucessão de um protótipo 
anterior, a uma modalidade textual herdada que apresenta novidades no 
ciberjornalismo referidas a três usos concretos: o emprego de outra 
narrativa de caráter hipertextual, sua qualidade para abrigar outras 
narrativas e a capacidade de conjugar todas elas para compor um único 
discurso. Essas novidades obrigam a falar de renovação e surgimento de 
uma nova espécie que se reinventa de outra anterior para seu 
desenvolvimento em um contexto posterior e evoluído. Trata-se de uma 
mudança importante que influencia o sistema de espécies conhecido e que 
há de se ter em conta ao momento de proceder a sua descrição e 
classificação. (LARRONDO URETA, 2009, p. 79) 
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 Concorda-se com a visão da autora, uma vez que é possível constatar 

avanços no gênero reportagem quando esta é publicada na internet. Tais avanços 

são possibilitados pelas características da hipermídia, que segundo Santaella 

(2004) são: a hibridização de linguagens, processos sígnicos, códigos e mídias e, 

como consequência disso, uma mistura de sentidos receptores por parte daquele 

que interage com a mensagem; a organização reticular dos fluxos de informação 

em arquiteturas hipertextuais, ou seja, o armazenamento de informação em rede 

de forma a permitir múltiplas formas de acesso, alineares, a tal conteúdo; o 

cartograma navegacional, em outras palavras, o planejamento e a disposição de 

mapas ou mecanismos de busca, a fim de orientar a navegação do usuário pelo 

labirinto da hipermídia; e, por fim, a interatividade inerente à hipermídia. 

 Por outro lado, observam-se permanências em relação ao gênero 

reportagem oriundo dos veículos impressos, já que as reportagens hipermídia 

contêm características que podem ser encaradas como o DNA da reportagem: a 

interpretação, a contextualização, a profundidade de dados apresentados, a 

pesquisa de campo, a humanização do relato e a liberdade estilística textual, que 

subverte as amarras do padrão do texto noticioso.  

 Nas edições analisadas, emergiram elementos internos à narrativa que 

evidenciam relações entre mídias diversas – televisão, cinema e rádio, por 

exemplo – cujo papel é o de intercâmbio de linguagens, o que vai ao encontro da 

ideia mcluhiana de que o conteúdo de um novo meio é sempre um meio anterior a 

ele. Edições como a de número 107, intitulada “Catarina”, que mostra a história da 

primeira garotinha brasileira cujo diagnóstico mostrou haver relação entre o 

contágio pelo zika vírus e a microcefalia, são exemplos de intercâmbio de 

linguagens – no caso, o documentário audiovisual – cuja utilização acontece como 

forma de enriquecer a narrativa no ambiente hipermídia. Ou, em outro caso, a 

disponibilização apenas de áudio, como na edição 10, nomeada “O Fetiche pelo 

Vinil”, que se utiliza da linguagem radiofônica para apresentar trechos raros de 

canções de Roberto Carlos e dos Beatles em uma narrativa sonora de pouco mais 

de cinco minutos, aproximando-se também do formato dos podcasts. Nesses e em 

outros exemplos, é possível observar que, dentro do atual ecossistema midiático, 

continuam a haver apropriações de linguagem e técnicas de uma mídia por outra; 
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no caso da internet, a convergência inerente ao meio facilita e estimula tal tipo de 

intercâmbio.  

Entretanto, deve-se levar em conta que, apesar de haver uma apropriação, 

há também uma releitura e uma evolução de um meio para o outro e, na etapa 

atual de produção de reportagens hipermídia, pode-se dizer que as mesmas 

passaram por aquilo que Postman chama de mudança ecológica: não há 

simplesmente adição de linguagens, mas sim transformações tanto na velha mídia 

quanto nas novas mídias. Em outras palavras, assim como vídeos e áudios são 

herdados de mídias anteriores, na internet tais produções ganham novas 

características relacionadas ao novo meio. Em paralelo, o que é produzido para a 

internet acaba influenciando as produções veiculadas nos meios anteriores, 

provocando transformações.  

 Além dos elementos internos à narrativa, observou-se a interatuação entre 

as reportagens hipermídia e outras mídias dentro do ecossistema da internet. 

Todas as edições, sem exceção, foram anunciadas em postagens da rede social 

Facebook . Pode-se notar que, neste caso, a exploração de ambientes externos à 29

narrativa tem a finalidade de tornar públicas as edições, como também relacioná-

las a acontecimentos da ordem do dia, factuais. Assim, algumas reportagens 

publicadas há meses e até anos voltam a ser postadas se uma determinada 

ocorrência correlata ganha visibilidade midiática. Em tais postagens, há sempre a 

ligação entre o fato atual e o link para a reportagem que aborda o assunto.  

 Alguns dos posts no Facebook chegam a movimentar discussões 

acaloradas em comentários, além de alto número de compartilhamentos, 

geralmente relacionados a vídeos postados – conteúdo este que é extraído das 

reportagens e transposto para o Facebook, o que evidencia o seu caráter 

transmidiático. Foram contabilizados, dentro do período de análise, 217 vídeos 

postados no Facebook. Destes, seis possuem mais de 100 mil visualizações, 

sendo que dois deles possuem entre 214 e 313 mil visualizações. O mais 

visualizado, sobre a cidade de Cunhataí, que no censo demográfico brasileiro é o 

município que não tem registro de pessoas negras como habitantes, gerou 777 

comentários e conversações entre usuários; mais de 1,7 mil curtidas e 2684 

 Disponível em: < https://www.facebook.com/uoltab/?fref=ts >. Acesso em: 7 set. 2017. 29
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compartilhamentos . Sobre o teor dos mesmos, vale notar que uma parte 30

considerável versa sobre a angulação do vídeo ou da reportagem, ora defendendo 

os produtores, ora criticando-os, o que vai ao encontro das chamadas respostas 

sociais definidas por Braga (2006). 

 Outro ambiente dentro do ecossistema midiático da internet em que o TAB 

encontra-se presente e atuante é a rede social Instagram . Entretanto, o conteúdo 31

das publicações na rede social é distinto daquele visto no Facebook: o perfil do 

TAB no Instagram raramente publica postagens relacionadas às reportagens; ao 

invés disso, são divulgadas, de forma aleatória, obras de arte como fotografias, 

pinturas e esculturas. Uma exceção, entretanto, é a edição 122, intitulada “Comida 

do Futuro”, que teve uma receita de hambúrguer feito sem carne – um vídeo curto 

– divulgada na seção “stories” do Instagram. Tal seção é volátil, e fica disponível 

durante apenas 24 horas a partir do horário em que é feita a postagem.  

 A partir da observação dos elementos externos à narrativa, a saber, a 

utilização de comunicações no Facebook e no Instagram, pode-se inferir que, 

enquanto no Facebook as postagens cumprem o papel de suporte midiático, ao 

divulgar e incitar comentários e compartilhamentos sobre as reportagens, no caso 

do Instagram o papel é outro: marcar presença na rede social, uma das que mais 

crescem no mundo todo , sem fazer referência, entretanto, às reportagens 32

publicadas. Sob a descrição “Pessoas / Tendências / Tecnologia / Política / Estilo 

de Vida / Cultura em formatos inovadores”, o perfil do TAB no Instagram objetiva 

fortalecer a identidade da marca como a de um publisher ligado ao espírito do 

nosso tempo e às questões contemporâneas ligadas à humanidade. Estas, por 

sua vez, são também retratadas nas edições, estabelecendo o vínculo entre o 

perfil do Instagram com o produto em si, ou seja, com a série de reportagens.   

Considerações 

 Até o fechamento deste artigo, em 7 de setembro de 2017. 30

 Disponível em: < https://www.instagram.com/uoltab/ >. Acesso em: 7 set. 2017. 31

 Em abril deste ano, o Facebook, que adquiriu o Instagram, anunciou a marca de 700 milhões de usuários 32
ativos nesta rede social. Fonte: < https://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/instagram-atinge-marca-
de-700-milhoes-de-usuarios-ativos-21259548 >. Acesso em: 7 set. 2017.
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 A centralidade dos meios de comunicação no dia a dia contemporâneo é o 

cerne tanto da Nova Ecologia dos Meios quanto da Teoria da Midiatização da 

sociedade. Ambas podem ser articuladas a partir do momento em que consideram 

a investigação sobre as new new medias, ou seja, sobre as mídias participativas e 

o papel ativo do receptor/usuário na produção de conteúdos. Neste trabalho, após 

a análise de 128 edições da série de reportagens hipermídia TAB, chegou-se a 

elementos internos e externos à narrativa que se inserem no ecossistema 

midiático contemporâneo, mais especificamente o que se desenrola nos 

ambientes digitais, hipermidiáticos, e em rede, ou seja, na internet.  

 Os elementos internos – recursos como vídeos e áudios, por exemplo – são 

possibilitados pela convergência tecnológica intrínseca ao meio em questão e são 

aqui analisados em seu aspecto de intercâmbio de linguagens e técnicas, dentro 

da ideia de que os meios interatuam entre si num ecossistema midiático. Já os 

elementos externos – como os posts em redes sociais – desempenham o papel 

ora de suportes de publicação, ora de elementos de fortalecimento de identidade 

de marca, como foi visto no caso do TAB. É, também, por meio dos elementos 

externos à narrativa que são possibilitadas as respostas sociais, interações por 

parte de usuários acerca das edições ou temas tratados nas reportagens.  

 Considera-se, aqui, que os resultados obtidos indicam que há a 

possibilidade de articulação entre ambas as teorias apresentadas, bem como 

sinalizam que, na contemporaneidade, análises mais aprofundadas sobre objetos 

midiáticos requerem uma compreensão de seus desdobramentos dentro de um 

ecossistema midiático. Defende-se este como sendo o caminho para se 

compreender os fenômenos de maneira não totalizante, porém relacional e, por 

conta disso, muito mais completa. 
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Resumo 

Nas práticas de Ensino e Aprendizagem o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação tem 
desempenhado um papel cada vez mais relevante. Uma das formas de tecnologia que pode 
potencializar os processos de ensino são os Objetos de Aprendizagem (OA), material com um 
propósito educacional definido e capaz de facilitar a sua reutilização dentro de outros contextos de 
aprendizagem. Entretanto, o livro ainda é o recurso didático mais comum nas salas de aula 
brasileiras, fazendo-se verdade o uso deste material para a divulgação sobre os riscos das 
parasitoses. Considerando os possíveis equívocos teóricos e a pobreza da representação gráfica 
imposta pela impressão em papel do mesmo, justifica-se o desenvolvimento do OA nesta área 
específica da Biologia. Objetivou-se, portanto, oferecer um material interativo que facilitasse o 
processo de ensino-aprendizagem dos conceitos de Parasitologia. O OA foi desenvolvido junto ao 
Laboratório de Tecnologia da Informação Aplicada (LTIA): os elementos visuais foram desenhados 
e vetorizados a partir da ferramenta Adobe Illustrator CC e melhorados através do Adobe 
Photoshop CC. O OA foi escrito em linguagem Web. O Objeto de Aprendizagem foi baseado no 
método “point and click” de interação com o usuário, visto que se trata do método mais comum e 
intuitivo para aprendizagem em crianças e adolescentes. 

Palavras-chave: Desktop, Web, Divulgação Científica, Parasitologia, Educação, Meio-ambiente. 

Introdução 

De acordo com Coll, Mauri e Ornubia (2010), desde a metade do século XX, 

o conhecimento passou a ser a mercadoria mais valiosa de todas, sendo a 

Educação e a Formação as vias para produzir e adquirir essa mercadoria. Neste 

sentido, não há como negar, na sociedade atual, a influência das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) para as mais diversas atividades do cotidiano, 

assim como para a aquisição de informações (CÔRREA, 2015).  

Grandes mudanças ocorreram com a introdução dos computadores na 

sociedade: causou grande impacto na mesma e gerou várias transformações em 

tão pouco espaço de tempo (MACÊDO et al., 2007). Por sua vez, a Internet gerou 

impactos na comunicação e aprendizado dos indivíduos (SILVA; CAFÉ; CATAPAN, 

 Trabalho apresentado na Mesa 13: Tecnologias aplicadas à midiatização, no Primeiro Congresso 33
Internacional de Mídia e Tecnologia.
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2010), proporcionando o acesso a informações, bibliotecas virtuais, banco de 

dados, entre outros (BRASIL, 2013).  

De acordo com Bisol (2010), o ciberespaço constitui um terceiro elemento 

na relação ensinante-aprendente e, torna-se, assim, um elemento capaz de operar 

modificações nas posições de cada um nesta relação. Neste sentido, Valente 

(2002) afirma que a informática pode ser um recurso auxiliar para a melhoria do 

processo de ensino-aprendizagem, utilizando-se dos conceitos de ambiente 

Construcionista, Contextualizado e Significativo, de Schlünzen (2000) para gerar 

um ambiente favorável ao despertar do interesse do aluno e da sua motivação a 

explorar, pesquisar e refletir.  

O rápido processo de inclusão digital gera um novo perfil dos estudantes: 

aprendizado através da experiência, adoção de multitarefas e a habituação com 

informações rápidas e com as ferramentas de TIC (LOUREIRO et al., 2010). Desta 

forma, há necessidade da escola adequar-se a este novo perfil de alunos, 

denominados Geração Z (CORRÊA, 2015). 

Macêdo et al. (2007) afirma que cabe à escola desenvolver, de forma 

crítica, uma política de utilização das TIC ao selecionar conhecimentos e verificar 

sua validade, além de classificá-los conforme a capacidade de assimilação dos 

alunos. O uso de diferentes softwares educacionais, as pesquisas na internet e a 

pedagogia de projetos podem ser utilizados pelo professor como ferramentas de 

apoio ao ensino (MACÊDO; MACÊDO; CASTRO, 2007). Dentre estas 

ferramentas, destacam-se os Objetos de Aprendizagem (OA) virtuais.  

Objetos de Aprendizagem 

Para Guillermo, Tarouco e Endres (2005) os OA são elementos de uma 

nova metodologia de ensino-aprendizagem baseada no uso do computador e da 

Internet, servindo como apoio à aula presencial tradicional. Os autores ainda 

expõem que os Objetos de Aprendizagem não precisam ser necessariamente 

tecnológicos: uma determinada atividade de ensino é exemplo deste recurso 

(GUILLERMO; TAROUCO; ENDRES, 2005). Polsani (2003) reúne diversas 

definições de OA a partir da citação de diferentes autores, como a de Wiley em 

2002: “qualquer recurso digital que possa ser reutilizado para apoiar a 

aprendizagem” e a de L'Allier em 1997: “a menor experiência estrutural 
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independente que contém um objetivo, uma atividade de aprendizagem e uma 

avaliação". 

Pelo exposto, percebe-se que a definição da ferramenta “Objeto de 

Aprendizagem” ainda é vaga. Entretanto, há o consenso entre os autores de que 

deve existir no OA um propósito educacional definido, um elemento que estimule a 

reflexão do estudante e que sua construção aconteça de forma a facilitar a 

reutilização dentro de outros contextos de aprendizagem (MACÊDO; MACÊDO; 

CASTRO, 2007). 

Assim, na concepção de um OA deve-se levar em conta todos os 

procedimentos pedagógicos, desde a escolha do conteúdo a ser apresentado e as 

estratégias mais adequadas, até a compreensão do processo de Ensino e 

Aprendizagem através de um meio informatizado (SILVA; CAFÉ; CATAPAN, 2010). 

A reutilização é uma das grandes vantagens do uso de um Objeto de 

Aprendizagem, visto que os custos advindos da produção de material multimídia 

são elevados (SILVA; CAFÉ; CATAPAN, 2010). Outra vantagem dos OA é que eles 

podem ser armazenados em um banco de dados, conhecido como repositório, nos 

quais o Objeto pode ser atualizado rapidamente (MACÊDO; MACÊDO; CASTRO, 

2007). Outras vantagens podem ser: a facilidade para sua atualização: basta que 

todos os dados relativos a esse Objeto estejam em um mesmo banco de 

informações e a interoperabilidade: os OA podem ser utilizados em qualquer 

plataforma de ensino em todo o mundo (LONGMIRE, 2001; SÁ FILHO; 

MACHADO, 2004). 

A Parasitologia e a Educação em Saúde 

Os seres vivos apresentam variedades de associações, como predatismo e 

cooperação. Quando, na evolução de uma destas associações, um organismo 

menor se sentiu beneficiado, pela proteção ou disponibilidade de alimento, gerou-

se um novo tipo de associação: o parasitismo, no qual existe unilateralidade de 

benefícios (NEVES, 2004). 

Os animais que parasitam os humanos estão incluídos em cinco grandes 

filos: Protozoários (animais unicelulares), Platelmintos (vermes achatados), 

Nemátodas (vermes redondos), Acantocéfalos (vermes arredondados com 
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pseudossegmentação e probóscide com ganchos) e Artrópoda (insetos e ácaros 

em geral) (NEVES, 2004). 

O parasitismo intestinal constitui-se como um dos mais sérios problemas de 

Saúde Pública no Brasil, afetando especialmente o desenvolvimento físico, 

psicossomático e social dos indivíduos acometidos (BARBOSA et al., 2009). As 

principais espécies relacionadas ao parasitismo intestinal são: Ascaris 

lumbricoides, Giardia lamblia e Entamoeba coli (GOMES et al., 2016), espécies 

estas que se desenvolvem, respectivamente, nas seguintes patologias: 

ascaridíase, giardíase e amebíase, respectivamente. Em conjunto com a teníase, 

são patologias de fácil tratamento, que envolvem a administração oral de 

medicamentos (BARBOSA et al., 2009). 

Entretanto, as doenças parasitárias estão associadas a determinantes 

sociais e ambientais, mostrando elevada prevalência em regiões com déficit em 

educação, hábitos higiênicos, precárias condições de habitação, abastecimento de 

água potável e saneamento básico (BARBOSA et al., 2009; GOMES et al., 2016). 

Suárez-Mutis et al. (2010) afirmam que a inserção de práticas de educação na 

rotina escolar de municípios endêmicos é uma alternativa para a construção de 

conhecimentos que estimulem práticas e atitudes preventivas nas comunidades 

(SUÁREZ-MUTIS et al., 2010).  

Assim, a importância da Educação em Saúde (processo de ensino-

aprendizagem que visa a promoção da saúde) revela-se fundamental na prática de 

medidas preventivas com relação a parasitoses, no que se refere à manipulação, 

armazenamento, preparo de alimentos e conduta da água a ser consumida 

(BARBOSA et al., 2009). 

Neste sentido, o desenvolvimento do OA em parasitologia para Desktop, 

relatado neste trabalho, objetivou a potencialização do ensino-aprendizagem dos 

conceitos de Parasitologia. O desafio que gerou a pesquisa foi reunir, num OA, 

conceitos de Parasitologia que respeitassem a Transposição didática necessária e 

descrita por Chevallard (1991), garantindo interatividade, a fim de potencializar a 

aprendizagem. 

Transposição didática 
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Valdemarin (2000) aponta que tal conceito foi desenvolvido por Verret, em 

1975, e divulgado por Chevallard, em 1985. Em seus estudos, Chevallard (1991) 

adverte que, em geral, os livros didáticos não atentam para aspectos importantes 

no processo de Transposição didática, como, por exemplo, a exigência de domínio 

de pré-requisitos sobre o conhecimento. O autor afirma que o saber científico, para 

ser transformado em saber escolar (passível de ser ensinado), precisa sofrer 

determinadas “deformações”. Estas, no entanto não podem ser meras 

simplificações dos objetos de estudo da ciência, a fim de que possam ser 

aprendidos pelos discentes, ou seja, os saberes escolares são novos saberes, de 

finalidade educacional, construídos para um outro domínio epistemológico: a sala 

de aula (CHEVALLARD, 1991). A Transposição didática deve compreender os 

processos de descontextualização, no qual o saber escolar precisa ser extraído do 

seu contexto de origem e recontextualizado para um determinado nível de ensino, 

de despersonificação, visto que o saber a ser ensinado não mais se associa ao 

seu fundador, de programação ou de distribuição conceitual, de publicação e de 

avaliação (CHEVALLARD, 1991). 

Nesse contexto, considerando o espaço escolar para a promoção da saúde, 

o livro didático é a única fonte de divulgação sobre os riscos das parasitoses. 

Considerando os possíveis equívocos teóricos e a pobreza da representação 

gráfica imposta pela impressão em papel do mesmo (HOSOMI; LIMA, 2014), 

justifica-se o desenvolvimento do OA nesta área específica da Biologia. 

Objetivos 

Desenvolver um OA para Desktop para o ensino de Parasitologia, 

compreendendo as classes parasitárias e suas doenças consequentes do 

planejamento insatisfatório do meio-ambiente e implementar no OA conceitos de 

hábitos higiênicos para a promoção da saúde. 

Materiais e Métodos 

Em termos de aprendizagem, foi realizado um levantamento de dados no 

Banco Internacional de Objetos Educacionais (hospedado no site: http://

objetoseducacionais2.mec.gov.br/) para quantificar objetos desta natureza, através 
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da restrição da busca por objetos educacionais de animação/simulação na língua 

portuguesa, produzidos no Brasil, com a palavra-chave “parasita”. 

O Objeto de Aprendizagem foi desenvolvido junto ao Laboratório de 

Tecnologia da Informação Aplicada (LTIA), através de seus designers e 

programador. Os elementos visuais foram desenhados e vetorizados pelos 

designers do LTIA, a partir da ferramenta de criação e vetorização de imagens, 

Adobe Illustrator CC. Uma vez vetorizadas, as imagens foram, então, melhoradas 

através do Adobe Photoshop CC e, quando finalizadas, as mesmas foram 

transformadas em recursos de animação pelo programador, através de linguagens 

Web, tais como HTML 5, CSS 3 e JavaScript, sendo o último baseado na 

biblioteca PIXI.js. Uma vez terminado o código, o resultado da compilação do 

mesmo foi construído e hospedado através do software “http-server”, um programa 

que trabalha sobre o Node.js para criar um servidor local de hospedagem do OA e 

servir como local de testes.  

Todo o ambiente do OA foi baseado no método “point and click” de 

interação com o usuário. 

Resultados e Discussão 

O Banco Internacional de Objetos Educacionais é um portal para 

assessorar o professor, no qual estão disponíveis recursos educacionais gratuitos 

em diversas mídias e idiomas, nas diversas áreas do conhecimento e níveis 

educacionais (SEED, 2017). De acordo com a pesquisa inicial realizada no 

mesmo, foram encontrados apenas cinco resultados. Os Objetos de Aprendizagem 

disponibilizados são desatualizados, sendo anteriores ou, ao menos, do ano de 

2010. Assim, conclui-se que é mínima a presença de recursos tecnológicos 

referentes às doenças parasitárias e seus causadores. Portanto, seguiu-se o 

desenvolvimento do OA. 

Os Objetos de Aprendizagem exigem, além de embasamento teórico, uma 

participação ativa dos sujeitos envolvidos (TAROUCO, et al. 2006). De maneira 

geral, os alunos não apresentam desenvoltura na organização de raciocínios, 

concentração e atenção. Entretanto, muitos destes alunos demonstram facilidade 

na utilização de recursos tecnológicos. Os OA, então, devem potencializar 

habilidades de raciocínio lógico dos alunos, levando à Aprendizagem significativa 
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(TAROUCO; CUNHA, 2006), a qual, na concepção de Ausubel (2003), ocorre a 

partir de três condições: material didático estruturado de maneira lógica; aprendiz 

com conhecimento organizado e relacionável com o novo conteúdo; vontade e 

disposição do mesmo de relacionar a nova informação com o conhecimento já 

existente. 

Partindo do pressuposto de um conhecimento prévio do aluno sobre a 

elevada ocorrência de doenças parasitárias em locais com déficit em educação 

ambiental; precários hábitos higiênicos, abastecimento de água potável e 

saneamento básico, o ambiente representado pelo OA caracteriza-se pela 

representação de uma escola rural, na qual estão presentes alguns indivíduos 

representados fisionomicamente como alunos do Ensino Fundamental.  

No interior da escola duas cenas compõem o Objeto de Aprendizagem: a 

sala de aula com o quadro-negro (Figura 1A) e a sala de aula com o armário 

(Figura 1B). No exterior, observa-se um pasto, horta, poço artesiano e um 

chiqueiro. Desta forma, as doenças e seus vetores estão dispostos visualmente 

em duas cenas do OA: na sala de aula com quadro negro e na cena exterior. A 

sala de aula com o armário (Figura 1C) engloba a representação de livros teóricos, 

nos quais estão dispostas as definições de parasitismo, as descrições mais 

detalhadas dos próprios parasitas e seus ciclos e outras definições teóricas. 

Figura 1 – Três cenas disponibilizadas no OA. A: sala de aula com o quadro negro; B: 
sala de aula com o armário e C: cena exterior. 

Fonte: Elaboração Própria 

As duas cenas do OA que englobam as informações sobre as doenças 

parasitárias, são compostas de representações de má higienização de alimentos, 

déficits de saneamento básico e falta de higiene pessoal. As animações simulam, 

visualmente, uma triste realidade encontrada pelo Brasil. Desta forma, estas 

imagens têm uma decodificação imediata, por relacionarem-se a fatos concretos.  
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O Objeto de Aprendizagem desenvolvido engloba nove doenças 

parasitárias, sendo especificados oito parasitas diferentes. São estes e suas 

respectivas doenças: Entamoeba histolytica - Amebíase; Giardia lamblia - 

Giardíase; Ascaris lumbricoides - Ascaridíase; Plasmodium sp. - Malária; Taenia 

saginata - Teníase; Taenia solium - Teníase e Cisticercose; Toxoplasma gondii - 

Toxoplasmose. 

Segundo Tavares et al. (2007), estudantes são beneficiados quando 

imagens são apresentadas simultaneamente com palavras. O poder cognitivo das 

imagens em relação ao poder cognitivo da linguagem verbal caracteriza a Teoria 

da Codificação Dual, a qual estabelece que a transmissão de informações 

acontece de maneira mais efetiva quando estes subsistemas são acionados 

concomitantemente.  

Desta forma, a cada doença representada são apresentadas mais duas 

telas do OA, a primeira mostra o ciclo de vida do parasita (Figura 2A), com fotos 

microscópicas do mesmo, suas denominações e sua relação com o ambiente e a 

segunda tela, após o reconhecimento do ciclo de vida do parasita, apresenta os 

sintomas da doença - na forma de texto e representações -, outros meios de 

transmissão e modos de se evitar o contágio com o parasita (Figura 2B). 

!  
Figura 2 – Exemplificação de duas telas. A: tela representando o ciclo da doença e B: os 

sintomas, transmissão e prevenção da doença. 
Fonte: Elaboração Própria 

Os elementos naturais dispostos no OA, como as árvores, mamíferos e 

parasitas foram pensados de modo cauteloso, a fim de que não sofressem um 

processo de antropomorfização, geralmente observado em materiais didáticos 

infantis. Desta forma, a dificuldade descrita por Chevallard (1991) no que diz 
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respeito à impossibilidade de “deformações” necessárias para a transposição 

didática serem meras simplificações, foi vivenciada. A cautela necessária manteve 

as representações gráficas fieis às características reais. Outra cautela foi a não 

simplificação do conteúdo de Parasitologia disposto no OA: os termos científicos 

foram utilizados, porém, aqueles de difícil compreensão foram explicados. A 

Transposição didática revela a necessidade do desenvolvimento de metatextos 

(Figura 3), os quais são textos didáticos impregnados pelos saberes e 

subjetividades do professor (MATOS FILHO, et al. 2008; TAVARES, 2007).  

 

Figura 3 – Representação 
do metatexto em forma de livro didático, disposto na cena da  

sala de aula com o armário. 

Fonte: Elaboração Própria 

Desta forma, o OA desenvolvido compreendeu o processo de 

descontextualização dos termos científicos em termos abrangentes, promovendo a 

recontextualização dos mesmos, como Chevallard (1991) afirma ser necessário.  

Conclusão 

Dado que poucos OA relacionados à Educação em saúde em Parasitologia 

foram encontrados no Banco Internacional de Objetos Educacionais na Web, o 

desenvolvimento desta ferramenta proporcionou o exercício de Transposição 

didática de conceitos de Parasitologia por meio de um OA que, ao ser 

disponibilizado, proporcionará a professores e alunos mais uma alternativa de 

ensino-aprendizagem. 
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Resumo 
A pesquisa visa debater as potencialidades estabelecidas pelo governo brasileiro 
em seu Plano Nacional de Internet das Coisas (IoT), ainda em desenvolvimento. O 
BNDES em parceria com o MCTIC está promovendo um estudo, conduzido pelo 
consórcio McKinsey/ Fundação CPqD/ Pereira Neto Macedo Advogados, com o 
objetivo de diagnosticar, propor políticas públicas e um plano de ação estratégico 
sobre o tema para o Brasil. Cidades inteligentes, saúde e agricultura serão as 
áreas prioritárias, de acordo com as conclusões da fase 2 do estudo técnico. Além 
dessas três áreas, foram definidos os segmentos das indústrias de base - Petróleo 
& Gás e Mineração - e manufatureira - Têxtil e Automotivo - para compor o rol de 
prioridades, como setores mobilizadores para a indústria em geral. O objetivo do 
governo é a construção de um atlas da IoT no Brasil, identificando o que vem 
sendo, e o que será realizado neste campo. Como meta, o estudo se propõe 
facilitar o intercâmbio de informações e a formação de parcerias entre as 
empresas e as TICs, essencial para o desenvolvimento da IoT no país. Buscamos 
assim, debater sobre as definições até então divulgadas pelo Plano Nacional para 
analisar os critérios como demanda, oferta e capacidade de desenvolvimento de 
cada segmento selecionado e compreender se tais áreas realmente refletem as 
melhores escolhas, levando em consideração experiências internacionais, 
especialistas, fóruns de governança e pesquisas digitais, cujo Comitê Gestor do 
estudo foi participante. Será avaliado também o Capital Humano; Investimento, 
Financiamento e Fomento; Ambiente de Negócios; Governança e 
Internacionalização; Infraestrutura de Conectividade; Aspectos Regulatórios; 
Privacidade e Segurança de Dados. Por se tratar de um tema inovador, que 
perpassa diversas áreas do conhecimento, o foco está centrado em revisão 
bibliográfica e no acompanhamento dos sites oficiais e meios de comunicação 
especializados, amparados na transmetodologia. Espera-se demonstrar com as 
análises realizadas o atual estágio do Plano Nacional de Internet das Coisas (IoT). 

Palavras-chave: IoT; tecnologias; comunicação; interatividade; Brasil. 
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Introdução 

A Internet das Coisas (IoT) no Brasil está ainda em sua fase inicial de 

implantação. O governo federal, para melhor compreensão da tecnologia, instituiu 

uma Câmara de Internet das Coisas, que em conjunto com o Conselho Consultivo, 

o Comitê Executivo, o Conselho de especialistas, a equipe técnica do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a equipe técnica do 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), têm por 

objetivo a elaboração do chamado Plano Nacional de IoT. Tal iniciativa 

governamental demonstra o interesse do país em dinamizar o uso da tecnologia 

no território nacional. A Câmara de IoT é um fórum multissetorial, sendo composto 

por representantes do governo, da iniciativa privada, da área acadêmica e de 

representantes de centros de pesquisa. Para auxiliar na criação do Plano, a 

Câmara buscou realizar avaliações de políticas públicas existentes em outros 

países, como EUA, Coreia do Sul, Índia, Alemanha e China, e assim definir os 

setores econômicos que terão prioridade de investimentos no Brasil. 

Vamos analisar como a Internet das Coisas impacta a cadeia de valor 
desses setores e apontar onde existe oportunidade de uma política pública 
que beneficie o País em termos de desenvolvimento econômico, geração 
de emprego e melhoria da competitividade dentro de um cenário global. 
(MARTINHÃO, web, 2017)  39

Outra iniciativa da Câmara foi analisar o roadmap  tecnológico das 40

iniciativas em IoT no mundo, produzindo um para o Brasil. O documento descreve 

as tendências tecnológicas que podem potencializar o desenvolvimento do uso da 

tecnologia no país, sendo considerado o primeiro passo do processo de 

elaboração do mapa brasileiro de IoT, que irá abranger toda a cadeia de valor da 

tecnologia existente no País, desde semicondutores até as aplicações e oferta de 

serviços. 

 Fala do Secretário de políticas de informática do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e 39

Comunicação (MCTIC), Maximiliano Martinhão, para a matéria “Câmara de IoT avalia políticas públicas de 12 
países”, disponível em < https://goo.gl/GXHpts >. Acesso em 10 de maio de 2017. 

 Pode ser entendido como um mapeamento que apresenta uma visão dos possíveis caminhos de um 40
campo de investigação em direção aos seus objetivos de inovação, mostrando as oportunidades existentes e 
os desafios a serem enfrentados, sendo composto de uma coletânea de conhecimentos de pesquisadores 
nesse campo. (Nota das autoras).
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Com base neste estudo e nos resultados parciais divulgados, como as 

áreas prioritárias de investimentos do governo brasileiro para o desenvolvimento 

da IoT no país, a pesquisa visa debater e refletir sobre as potencialidades das 

escolhas estabelecidas pelo governo brasileiro em seu Plano Nacional de Internet 

das Coisas (IoT), ainda em desenvolvimento.  

Plano Nacional de IoT 

O BNDES em parceria com o MCTIC está promovendo um estudo para 

diagnóstico e proposição de um plano de ação estratégico para o Brasil sobre o 

tema, o chamado Plano Nacional de Internet das Coisas (IoT). Tal pesquisa está 

sendo conduzida por um consórcio formado entre a empresa de consultoria 

McKinsey Global Institute, a Fundação Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em 

Telecomunicações (CPqD) e o escritório de advocacia Pereira Neto Macedo 

Advogados, tendo como objetivo, além de diagnosticar, igualmente propor políticas 

públicas para o funcionamento da tecnologia no país. 

O Plano Nacional de IoT tem como premissa ser concluído em nove meses 

contados a partir de novembro de 2016, data da escolha do consórcio responsável 

pela formulação, e finalização até setembro de 2017 com a criação do Plano de 

Ação 2017-2022. Porém, já existe previsão para a divulgação de relatórios da fase 

3 apenas em outubro de 2017, ultrapassando o prazo inicial de término da 

pesquisa. 

O estudo é constituído por três fases (figura 1). Na fase 1 foi realizado um 

diagnóstico sobre a tecnologia e então, determinada a aspiração do Brasil na IoT. 

A segunda fase foi marcada pela definição dos setores prioritários da economia 

brasileira que irão receber investimentos para o desenvolvimento da tecnologia. Já 

na terceira etapa, está sendo realizada a formulação das ações necessárias, com 

foco na aceleração da implantação da IoT no país. 

Figura 1 – Detalhamento das fases do estudo 
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"  
Fonte: Fase 2 – Produto 6 - Relatório de seleção de horizontais e verticais – final (p. 6) 

Até o momento, segundo as publicações disponíveis na página do Plano 

Nacional de IoT , as conclusões divulgadas da fase 2 do estudo técnico 41

demonstram que o governo brasileiro destacou as áreas de cidades inteligentes, 

saúde e agricultura como as que serão as prioritárias no direcionamento das 

iniciativas e das políticas públicas que visarão o desenvolvimento da IoT no país. 

Além dessas três áreas, também foram definidos os segmentos das indústrias de 

base: Petróleo & Gás e Mineração, e manufatureira: Têxtil e Automotivo, para 

complementar o rol de prioridades, como setores mobilizadores para a indústria 

em geral, como demonstrado na figura 2: 

 Disponível em < https://goo.gl/tU9nkC >. Acesso em 29 de set de 2017.  41
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Figura 2 – Frentes Prioritárias e Mobilizadora para IoT no Brasil

"  
Fonte: Fase 2 – Produto 6 - Relatório de seleção de horizontais e verticais – final (p. 128) 

Assim, é possível afiançar que os quatro segmentos foram escolhidos por 

sua relevância para a economia brasileira e agenda de inovação, já em curso. 

O objetivo do governo, segundo material divulgado no site do BNDES , é 42

construir um atlas, da IoT no Brasil, identificando assim o que vem sendo realizado 

neste campo e, consequentemente, o que ainda precisa ser feito para a 

implantação e posterior ampliação da tecnologia no país, quando então será 

traçado o Plano de ação até 2022. 

Além disso, o estudo governamental tem por finalidade facilitar o 

intercâmbio de informações e a formação de parcerias entre as empresas e as 

Tecnologias da Informação e Comunicação, as chamadas TIC, ponto essencial 

para o desenvolvimento da IoT no país. O Plano de IoT está sendo produzido a 

partir de contribuições da sociedade, recebidas pela internet, em links de consulta 

pública disponibilizados pelo BNDES , através de diversos fóruns de discussão e 43

debates, cujos membros da Câmara de IoT participam. Assim, segundo a 

entidade, a meta é acelerar a implantação da tecnologia como um instrumento de 

 Disponível em < http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/estudo-t-cnico-42

financiado-pelo-bndes-aponta-cidades-snteligentes-sa-de-e-rural-como-reas-priorit-rias-para-iot >. Acesso em 
10 de jul de 2017. 

 Disponível em < https://esurveydesigns.com/wix/p48871844.aspx >. Acesso em 20 de jul de 2017. 43
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desenvolvimento sustentável da sociedade brasileira, capaz de aumentar a 

competitividade da economia, fortalecer as cadeias produtivas nacionais e 

promover a melhoria da qualidade de vida. 

Para definir os ambientes das Frentes Prioritária e Mobilizadora, a equipe 

técnica responsável adotou critérios como aspiração, demanda, oferta e 

capacidade de desenvolvimento de cada segmento. Considerou, igualmente, as 

experiências internacionais, as consultas públicas, os eventos com participação de 

especialistas, os fóruns de governança e as pesquisas digitais que foram 

consolidados pelo Comitê Gestor do estudo. 

Na terceira e última fase, prevista para ser divulgada em setembro e 

outubro de 2017, haverá o mapeamento dos desafios a serem enfrentados e a 

definição dos planos de ação de cada frente de trabalho proposta para o Plano. 

Porém, para essa análise o foco será a etapa 2, que trata das áreas prioritárias 

escolhidas pelo governo.  

Cidades Inteligentes, Agricultura e Saúde 

Tomando como base os relatórios até então divulgados pelo BNDES/

MCTIC, a escolha das frentes prioritárias foi baseada em diversos processos, 

conforme demonstrado na figura abaixo:  

Figura 3 – Detalhamento das técnicas para definição das frentes Prioritárias e 
Mobilizadora para IoT no Brasil 
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Fonte: Fase 2 – Produto 6 - Relatório de seleção de horizontais e verticais – final (p. 9) 

O processo de aspiração foi considerado de valor principal, pois definiu os 

objetivos que o país deseja alcançar ao utilizar a tecnologia, sendo destacado 

“Acelerar a implantação da Internet das Coisas como instrumento de 

desenvolvimento sustentável da sociedade brasileira, capaz de aumentar a 

competitividade da economia, fortalecer as cadeias produtivas nacionais, e 

promover a qualidade de vida”. (BNDES/MCTIC, p. 12, 2017) 

A classificação por ambientes para a definição das “Priorização de Verticais” 

seguiu aportes internacionais, objetivando uma homogeneidade. Não se trata de 

cópia fiel. Para a representação das características do país, foram alterados 

alguns critérios, como a substituição da “melhoria da qualidade dos serviços 
públicos” por “melhoria da qualidade de vida”, “fomento à pesquisa & 

desenvolvimento & inovação” foi agrupado a “ferramentas para investimento, 

f inanc iamento e fomento ” , sendo ad i c ionada “ capac idade de 

internacionalização” e separado “segurança” e “privacidade de dados”. 

Quadro 1 – Versão final da Árvore de Critérios para priorização dos ambientes 

Macro-
atributos

Atributos Critérios Métricas

Impacto 
Econômico/ 

Impacto Econômico de IoT Impacto econômico potencial da adoção de IoT no 
Brasil em 2025, calculado a partir dos casos de uso 
do MGI
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Fonte: Fase 2 – Produto 6 - Relatório de seleção de horizontais e verticais – final (p. 37-38) 

Com base nesses atributos, e seguindo as “Verticais”: fábricas, saúde, 

cidades, lojas, indústria de base, logística, veículos, rural, casas e escritórios e 

ambientes administrativos; além das “Horizontais”: capital humano, investimento, 

financiamento e fomento, ambientes de negócios, governança, infraestrutura de 

conectividade e ambientes regulatórios, os Comitês e Câmaras quantificaram e 

avaliaram as métricas e critérios (conforme figura acima) e estabeleceram as 

frentes prioritárias já mencionadas.  

Mas a questão é se de fato as escolhas refletem as necessidades do país? 

Conforme estimativas da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) 

atualmente há, no Brasil, cerca de 20 milhões de conexões máquina-máquina, 

com previsão de que salte para 42 milhões até 2020. Em escala mundial, esse 

Demanda

Impacto 
Econômico/ 
Competitividad
e

Aumento da produtividade do Brasil Impacto econômico potencial da adoção de IoT no 
Brasil em 2025, dividido pelo PIB agregado no 
ambiente

Aumento da produção de bens com 
maior valor agregado 

Média da complexidade econômica das comunidades 
de produtos atrelados ao ambiente

Impacto 
Socioambiental

Impacto no emprego e renda Número de FTE’s não automatizáveis de acordo com 
relatório do MGI

Melhoria na qualidade de vida Benefícios para a sociedade calculados nos casos de 
uso (redução no tempo de transporte, aumento da 
expectativa de vida, etc)

Diminuição do impacto ambiental Impacto dos casos de uso relacionados a economia 
de energia, redução do desperdício de recursos 
naturais e diminuição da poluição

Oferta

Fortalecimento 
da cadeia 
produtiva de 
IoT (Oferta)

Empresas atuando em IoT Distribuição das empresas atuando em IoT 
levantadas através do Bytes de IoT

Potencial de inserção dentro da 
Cadeia Produtiva Global de IoT

Avaliação de especialistas selecionados

Disponibilidade de capital privado 
para inovação

Investimento em Inovação/Receita líquida das 
empresas/Setores relacionados com o ambiente

Capacidade de 
desenvolviment
o

Eficiência das 
instituições

Competitividade do Brasil em ambiente 
de aplicação de IoT

Avaliação de especialistas selecionados

Estrutura de governança que permita 
coordenação dos atores

Avaliação de especialistas selecionados

Facilidade de desenvolver Inovação e 
Ambientes de negócios

Potencial de empresas que investem em inovação de 
acordo com PINTEC

Elementos 
habilitadores e 
regulação

Ferramentas para Investimento, 
financiamento e fomento

Avaliação de especialistas selecionados

Capacidade de internacionalização Avaliação de especialistas selecionados

Infraestrutura de conectividade para 
suportar as aplicações de IoT

Avaliação de especialistas selecionados

Ambiente regulatório relacionado 
com as aplicações de IoT

Avaliação de especialistas selecionados

Segurança Avaliação de especialistas selecionados

Privacidade de dados Avaliação de especialistas selecionados

Capacidade de 
mobilização 
por parte do 
governo

Capacidade do governo de incentivar a 
demanda

Avaliação de especialistas selecionados

Capacidade do governo de incentivar a 
oferta (inovação)

Avaliação de especialistas selecionados
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número é ainda maior, com cálculos de que até 2025, o total de objetos 

conectados deva ficar entre 100 e 200 milhões . 44

Maximiliano Martinhão  afirma que o Brasil é um dos principais polos em 45

IoT, sendo o quarto maior mercado consumidor de equipamentos conectados do 

mundo,  
Até 2025, cada cidadão brasileiro terá, em torno de si, sete equipamentos 
máquina-máquina – seja um relógio que está conectado, seja a televisão, 
seja o carro. O mercado brasileiro vai crescer muito, e desse crescimento 
vai surgir uma série de serviços e aplicações, que são uma oportunidade de 
desenvolvimento socioeconômico para o país. Se nos prepararmos, as 
empresas brasileiras poderão atender o nosso mercado e o mercado 
internacional. (MARTINHÃO, 2017, web) . 46

Assim, é possível concluir que as pesquisas e as afirmações refletem as 

escolhas do Comitê Gestor do Plano de IoT, onde, em entrevista, o ministro 

Gilberto Kassab também ressalta que o Plano Nacional de Internet das Coisas irá 

auxiliar a economia e a geração de empregos. Em sua declaração, o ministro 

afirma que, “o Brasil já possui pesquisa de ponta em tecnologia da informação, 

mão-de-obra qualificada e um mercado grande e forte.” (KASSAB, 2017, web) . 47

Porém nos dados do estudo em andamento, não foi possível encontrar métricas 

referente a quantidade ou valores de investimento em educação ou de mão-de-

obra qualificada sobressalente, constando apenas na árvore inicial de critérios 

para priorização, atributos sobre o impacto socioambiental: geração de novos 

postos de trabalho, aumento de geração de renda, melhoria na capacitação de 

talentos e empreendedores, melhoria na qualidade de serviços públicos e 

diminuição do impacto ambiental, porém, alguns foram retirados na versão final, 

restando apenas: impacto no emprego e renda, melhoria na qualidade de vida e 

diminuição do impacto ambiental (grifo nosso).  

 Dados retirados da Matéria “Brasil já tem 20 milhões de conexões inteligentes”, divulgada no Portal Brasil. 44
Disponível em < http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-tecnologia/2017/02/brasil-ja-tem-20-milhoes-de-conexoes-
inteligentes-entre-maquinas >. Acesso em 24 de set de 2017.

 Atual Secretário de Políticas de Informática do MCTIC.45

 Fala do Secretário de políticas de informática do MCTIC, Maximiliano Martinhão, para a matéria “Consulta 46

sobre o Plano Nacional de IoT recebeu 2.28 mil contribuições”. Disponível em < http://cio.com.br/tecnologia/
2017/02/16/consulta-sobre-o-plano-nacional-de-iot-recebeu-2-28-mil-contribuicoes/ >. Acesso em 24 de set de 
2017. 

 Idem.47
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Analisando o critério ‘impacto no emprego e renda’, pode-se argumentar 

que a IoT potencializa a automação de alguns setores, com nota de 0 a 10 nas 

verticais descritas na figura 4:  

Figura 4 – Critério ‘Impacto no emprego e renda’ 

 
Fonte: Fase 2 – Produto 6 - Relatório de seleção de horizontais e verticais – final (p. 65) 

Há também uma análise da possível automação de diversos setores:  

Figura 5 – Automação 
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Fonte: Fase 2 – Produto 6 - Relatório de seleção de horizontais e verticais – final (p. 65) 

Desta forma, o estudo demonstra que a tecnologia irá informatizar diversos 

postos de trabalho, porém, não conclui se serão gerados novos empregos ou que 

ocorra um superávit de mão de obra qualificada para os novos postos de 

automação.  

Martinhão (2017)  destaca que a ideia da implantação da IoT é gerar 48

oportunidades para melhorias dos serviços públicos, promovendo a competividade 

na economia brasileira, suscitando em qualidade de vida para a população.  

Atualmente no país, projetos de soluções de Internet das Coisas são uma 

série de recursos aplicáveis a automações de ambientes residenciais, como a 

possibilidade de controlar o funcionamento do ar condicionado e lâmpadas à 

distância, a substituição das fechaduras das portas por sensores, os comandos de 

vozes para abrir e fechar persianas, já comuns em alguns países da Europa, onde 

há também sistemas de automatização total sendo comercializados.   

Mas, projetos com foco na melhoria da qualidade de vida da população e 

aplicações que visam a gestão eficiente das cidades, ainda são oportunidades a 

serem exploradas: controlando e desafogando o trânsito, através de ajustes no 

tempo de abertura dos semáforos e monitoramento do trafego em horários de 

 Ibidem.48
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pico, medidores de poluição, qualidade do ar, temperatura e luminosidade, que 

podem auxiliar na diminuição dos custos com energia pública através do 

acompanhamento dos movimentos de carros e pedestres e em medidas de 

incentivo ao uso de transporte coletivo, compartilhado ou verde .  49

Na área da saúde, inovações poderão garantir um acompanhamento 

médico diferenciado, como no caso de pacientes com doenças crônicas, idosos ou 

aqueles que necessitam de supervisão; melhorando o atendimento, desde o 

chamado, como em casos de acidentes, onde o enfermo pode ser monitorado no 

trajeto até a unidade hospitalar, bem como agindo na prevenção, com o envio de 

lembretes a população, e não só na cura de doenças. Martinhão (2017)  cita um 50

exemplo de projeto-piloto, iniciativa da Prefeitura do Rio de Janeiro com apoio do 

MCTIC, onde moradores da comunidade da Rocinha, recebem acompanhamento 

médico por causa da diabetes, tendo o índice glicêmico monitorado de casa.  

O paciente não precisa ir ao hospital toda hora para fazer essa medição. 
Ele tem o sensor em casa, que informa diretamente o centro médico via 
internet. Lá, o centro de dados cuida de tratar essa informação e, se for 
identificada alguma irregularidade, essa pessoa recebe um alarme pedindo 
que se encaminhe para o hospital para essa condição emergencial. 
(MARTINHÃO, web, 2017)  51

Já na agricultura, os ganhos podem ser tanto na produtividade, como na 

redução dos impactos ambientais. Sustentabilidade para o meio ambiente através 

de soluções para o manejo inteligente da irrigação, com o monitoramento da 

umidade do solo por sensores que enviam os dados para o agricultor que decide o 

melhor período para o plantio, além de informações sobre a qualidade do solo ou 

necessidades de adubo ou nutrientes. Redução do consumo de energia ou 

combustível das máquinas, além do gasto com água que podem causar perda da 

produção pelo encharcamento ou seca.  

Uma aplicação da tecnologia de IoT em teste em nove municípios do país, 

pode ser vista no Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres 

 Transportes verde são os chamados meios de transporte não poluentes, como bicicletas, carros elétricos e 49

solares. (nota das autoras)

 Ibidem.50

 Ibidem.51
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Naturais (Cemaden). O sistema consegue monitorar, com precisão, a 

movimentação de terra em morros e nas encostas com risco de deslizamento. 

Através da coleta de dados realizada por sensores de umidade, informações sobre 

a quantidade de chuva acumulada e de água no solo são analisadas e podem ser 

emitidos alertas em até duas horas antes do acontecimento, dando tempo para 

evacuações e diminuindo os impactos dos desastres naturais.  

Considerações 

Em continuação ao estudo técnico, a terceira e última fase, marcada 

inicialmente para terminar em setembro, visa mapear os desafios e definir os 

planos de ação de cada frente de trabalho proposta para o Plano Nacional de IoT. 

Após o término do estudo, o governo pretende se movimentar para a aplicação do 

Plano, criando políticas públicas e incentivando o uso da tecnologia de IoT.  

O que podemos destacar de nossa análise é que o governo brasileiro se 

movimentou intensamente, mobilizando entidades e a sociedade a fim de se 

antecipar nas ações de inovação, para que possa criar a oportunidade de assumir 

um papel de protagonista na geração de conhecimento e de tecnologia no cenário 

mundial.  

É possível afiançar que as frentes prioritárias escolhidas possuem sua 

relevância no cenário socioeconômico do país, principalmente se levarmos em 

conta o aumento da qualidade de vida a ser proporcionado pelas inovações na 

área de cidades inteligentes e saúde, ou de produtividade na agricultura. Porém, 

como já destacado, a questão do impacto no emprego, a existência de mão de 

obra, sua qualificação e educação, são pontos que merecem uma análise mais 

aprofundada e cuidadosa, principalmente se forem considerados os índices atuais 

de desemprego atingindo níveis em torno dos 13% , segundo dados da Pnad  .  52 53

Outro destaque é que após a análise dos relatórios divulgados, até a fase 2, 

o estudo possui uma visão voltada para a economia e a geração de renda, 

 Dados da Pnad Contínua do 2º trimestre de 2017. Disponível em < ftp://ftp.ibge.gov.br/52

Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_continua/Trimestral/
Novos_Indicadores_Sobre_a_Forca_de_Trabalho/pnadc_201201_201702_trimestre_novos_indicadores.pdf >. 
Acesso em 20 de set de 2017. 

 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.53
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focalizando em possíveis soluções de desafios locais, mas priorizando sempre 

‘desenvolvimento’, ‘produtividade’, ‘indústria’ etc., pois a maioria das métricas, 

análises, critérios e avaliações são demonstrados através de montantes 

monetários.  

Assim, ao ponderar as avaliações dos especialistas selecionados no que 

tange ao atributo rural, por exemplo, é destacado o grande poder de inovação em 

IoT para a área, no que se refere ao país sofrer uma grande influência agrícola em 

sua balança comercial, facilitando a exploração dos investimentos e o retorno em 

produtividade e lucro. O que, se comparado ao setor de casas, o país não segue 

como referência para a tecnologia, nem exportação, ocasionando uma baixa 

inovação e, consequentemente, não sendo uma frente de valor para o país, 

mesmo que possa oferecer uma grande qualidade de vida a população.  
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