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PREFÁCIO

Paulo Serra
Presidente da SOPCOM

Publicam-se, agora, as investigações e os estudos apresentados ao 9º Congresso da Associa-
ção Portuguesa de Ciências da Comunicação, subordinado ao tema “Comunicação e transforma-
ções sociais”.

O Congresso, que teve lugar em Coimbra entre 12 e 14 de novembro de 2015, decorreu
na Universidade de Coimbra e na Escola Superior de Educação, tendo sido organizado por es-
tas duas instituições em parceria com a Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação
(SOPCOM) e o Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX (CEIS20).

Esta capacidade de agregar várias instituições e os seus docentes, investigadores e estu-
dantes, quando a regra geral é o isolamento e a separação, foi uma das primeiras virtudes deste
Congresso – e uma forma de realizar, em ato, a “comunicação” entre os estudiosos da mesma...

Outra das virtudes do Congresso foi o facto de se ter realizado em Coimbra, beneficiando do
espírito que anima a cidade. Coimbra não é apenas uma das cidades mais belas, mais bem lo-
calizadas e mais antigas de Portugal – já existia como a Aeminium dos romanos –, mas também
uma cidade que, ao longo da sua história, tem procurado ligar tradição e modernidade, como
o comprova mais uma vez o facto de os seus responsáveis do ensino superior terem decidido
acolher um congresso que procurava interrogar as relações entre comunicação e transformações
sociais. Mostra-se, assim, que a tradição só pode continuar a existir renovando-se, reconhecendo
um papel à modernidade – sob pena de cair no anacronismo estéril e, em última análise, soço-
brar a uma morte mais ou menos anunciada. O reconhecimento desta dialética entre tradição e
modernidade é um ponto que aqui queremos sublinhar, para meditação própria e de cada um dos
membros da SOPCOM.

No que se refere à temática do Congresso – a relação entre comunicação e transformações
sociais –, e até pela sua própria relevância, ela está longe de ser recente. De facto, ela remonta
pelo menos a Gabriel Tarde e à sua ideia de que a sociedade é um conjunto de indivíduos uni-
dos pela comunicação, sendo que as inovações e invenções introduzidas por alguns indivíduos
tendem a expandir-se e generalizar-se pela “imitação” dos outros. A conhecida polémica entre
Tarde e Durkheim acerca da natureza da sociologia, e do primado ontológico do individuo ou da
sociedade – uma polémica que teve um dos seus momentos marcantes no debate levado a cabo,
em 1903, na École des Hautes Études Sociales de Paris, e que foi completado e reconstituído
sob a forma de diálogo por Bruno Latour e colegas –, foi, também, uma polémica entre o pre-
domínio de uma estática social que constitui os indivíduos pela educação (Durkheim) e o de uma
dinâmica social levada a cabo por indivíduos que comunicam entre si (Tarde). Não admira, por
isso, que um dos mais importantes teóricos dos estudos da comunicação no século XX, Elhiu
Katz, considere precisamente Tarde como o verdadeiro fundador desses estudos.
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Reconhecendo também o papel transformador da comunicação, a “mass communication re-
search” americana procurou estudar os “efeitos” das mensagens dos chamados mass media sobre
os indivíduos e as instituições (a escola, a família, a igreja, etc.), seja a partir do modelo da
“agulha hipodérmica”, seja a partir do modelo do “fluxo da comunicação em dois níveis” –
sendo que entre ambos os modelos o que muda é a perceção da forma e grau dos “efeitos”, não
da realidade dos mesmos. Mas comunicação e sociedade aparecem, na “mass communication re-
search”, como realidades exteriores, mesmo antagónicas ; pressupõe-se, de modo mais ou menos
explícito, que há uma espécie de ataque crescentemente poderoso e disruptivo da comunicação
de massas relativamente a uma sociedade que viveria, até aí, na placidez das relações e formas
de comunicação tradicionais, eminentemente interpessoais – uma base comunicacional que nem
o livro nem o jornal teriam alterado de forma substantiva. Em conformidade com esta visão,
os próprios estudos de comunicação tendiam a ser vistos, no seu início, essencialmente como
capítulos das diversas ciências sociais já existentes, como a sociologia, a economia, a ciência
política, e assim sucessivamente.

Partindo de uma perspetiva totalmente diferente, Marshall McLuhan e a Escola de Toronto
vão olhar para os media como a verdadeira “infraestrutura” da sociedade, enfatizando o seu papel
na configuração da cultura como um todo, das formas de conhecimento e de ação individuais e
coletivas – “o meio é a mensagem” -, ao mesmo tempo que enfatizam o caráter cada vez mais
global e planetário dos meios (eletrónicos). Dentro desta perspetiva medialógica, a introdução
de um novo meio acarreta não só transformações a nível da “ecologia mediática”, mas também
no todo sociocultural e em todos e cada um dos indivíduos.

Esta visão da comunicação e da sociedade, a que também autores como Elizabeth Eisen-
stein ou Roger Silverstone deram ênfase e visibilidade, é hoje continuada e aprofundada pelos
estudos centrados na chamada “mediatização”, sobretudo de origem alemã e escandinava, e pro-
tagonizados por autores como Jesper Strombäck, Andreas Hepp, Stig Hjarvard, Knut Lundby
ou o próprio Mark Deuze e a sua ideia de “vida nos media” (media life), para referirmos apenas
alguns dos mais (re)conhecidos. Mesmo correndo o risco de fazer da ideia de mediatização uma
ideia demasiado genérica e impossível de falsificar (Popper) – caindo naquilo a que Sonia Li-
vingstone chama a “mediatização de tudo” –, esses estudos têm a vantagem de enfatizar o papel
cada vez mais poroso e influente da “lógica dos media” nos vários sistemas sociais, da política
à religião, passando pelo entretenimento, pela ciência, pela arte, etc., assim se distinguindo do
tradicional processo de “mediação”. O tempo é, nesta discussão, uma questão essencial. Assim,
enquanto para o semiólogo Eliseo Verón a mediatização é um processo semio-antropológico
que remonta à pré-história e à produção das ferramentas de pedra, para alguns dos autores da
“mediatização”, referidos atrás, este processo é concomitante dos meios eletrónicos, emergindo
com a afirmação da rádio por volta dos anos 1920 ; no entanto, a discordância sobre esta questão
parece ser a regra.

Pelo que nos diz respeito, tendemos a pensar esse processo de mediatização generalizada a
partir da emergência daquilo a que Manuel Castells chama, muito mcluhaniamente, a “galáxia
Internet”, que está na base da “sociedade em rede” e da “autocomunicação de massa” (mass
self-communication). De facto, é com a também chamada “sociedade da comunicação” que as
relações e os processos sociais, dos de caráter mais interpessoal aos de caráter mais global,
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são crescentemente mediatizados, interconectados, acelerados e retroativos (agindo uns sobre os
outros).

No entanto, a tese mais radical sobre a relação entre comunicação e transformações sociais
será, certamente, a de Niklas Luhmann, quando afirma que a sociedade é “um sistema auto-
poiético constituído por comunicações e que produz e reproduz ele mesmo as comunicações
que o constituem por meio da rede dessas comunicações” – daí inferindo que “a sociedade é
unicamente composta de comunicações (e não de homens, por exemplo) e tudo o que não é
comunicação pertence ao ambiente desse sistema”. Note-se, desde logo, que Luhmann recoloca
aqui o debate entre Tarde e Durkheim, ao reconduzir o sistema social àquilo que é exterior aos
sistemas psíquicos (tal como pretendia Durkheim), mas que não poderia existir sem os sistemas
psíquicos (tal como pretendia Tarde). Segue-se ainda que, a aceitarmos esta tese de Luhmann,
é um erro ver o estudo da comunicação como um mero ramo da sociologia, tal como é um erro
estudar as transformações sociais como “efeitos” de uma causa exterior e independente que se-
ria a “comunicação”. Sendo a sociedade comunicação, as transformações na comunicação são
transformações na sociedade, e vice-versa.

Dois dos sectores em que as mais recentes transformações na comunicação – ou seja, na
sociedade – têm vindo a acarretar profundas transformações são o da investigação científica na
área da comunicação e o das profissões ligadas à comunicação, com destaque para o jornalismo,
mas que se verificam também em domínios como os das relações públicas, da publicidade ou da
produção mediática. Nesse sentido, as conferências de abertura e de encerramento do Congresso,
feitas respetivamente por Enric Saperas (Los ‘usos’ de la teoría en la investigación comunicativa
actual) e Mark Deuze (How media industries and professionals are responding to media life ?)
podem ser vistas como paradigmáticas da reflexão sobre as transformações referidas.

Uma palavra final sobre o futuro próximo : o 10º Congresso da SOPCOM, que celebra
o 20º aniversário da nossa associação, terá lugar em Viseu, na Escola Superior de Educação
do Instituto Politécnico daquela cidade. Ele será, certamente, mais um momento decisivo na
afirmação renovada da Associação Portuguesas de Ciências da Comunicação e dos estudantes,
investigadores, docentes e outros profissionais que a integram.
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INTRODUÇÃO

Carlos Camponez
Coordenação do 9º Congresso da SOPCOM

O sentimento de crise que parece atravessar a sociedade contemporânea interpela com parti-
cular acutilância as Ciências da Comunicação. Foi com esse sentimento e essa responsabilidade
que a Associação Portuguesa de Comunicação (SOPCOM) – numa parceria com o Centro de Es-
tudos Interdisciplinares do Século XX (CEIS20) e a Escola Superior de Educação de Coimbra –
elegeu para o 9.º Congresso o tema Comunicação e Transformações Sociais.

Numa altura em que nos preparamos para comemorar o 20º aniversário a SOPCOM, bastaria
olharmos para as duas últimas décadas que nos precederam para percebermos as profundas alte-
rações vividas pela sociedade contemporânea, muitas delas em curso. Tais mudanças não podem
deixar de interpelar duplamente as Ciências da Comunicação, enquanto, por um lado, campo de
saberes indutores de mudanças sociais e, por outro lado, enquanto, ele próprio, um campo privi-
legiado onde se exprimem essas crises, suscitadas, entre outros fatores, pelas rápidas e profundas
alterações introduzidas pelas novas tecnologias da informação e da comunicação.

A interação entre as formas de organização social e os modos de comunicação através dos
media está longe de ser um problema contemporâneo. Encontramos uma das suas remotas ex-
pressões no relato, do mito de Thoth, no Fedro de Platão. Na exposição que fez ao deus Thamuz,
que reinava sobre todo o Egito, Thoth apresentou a criação da escrita como uma técnica auxi-
liar da memória dos homens. Porém, perante os riscos de a escrita criar uma dissociação, por
um lado, entre sujeito e a sua mensagem e, de forma mais alargada, entre a disponibilidade da
informação e a sabedoria humana, Thamuz, na leitura que Daniel Bougnoux faz em Sciences
de l’Information e de la Communication, terá deixado a seguinte mensagem : «não telecomuni-
carás !».

Seguindo a leitura de Bougnoux, dir-se-ia que, desde então, a história não deixou de se
mostrar rebelde à vontade de Thamouz, até que McLuhan, decorridos cerca de 2500 anos sobre
o relato deste mito fundador trazido, ironicamente, até aos nossos dias, pela escrita de Platão,
veio reconciliar-nos com Thoth, ao considerar que os meios de comunicação são extensões do
homem.

Nunca como hoje, as mudanças técnicas e tecnológicas fizeram evoluir tão rapidamente
as fronteiras da comunicação contemporânea nos seus diferentes campos, desafiando a tarefa
das Ciências da Comunicação de construir teorias e modelos explicativos estáveis num mundo
que se caracteriza, cada vez mais, pela sua, aparentemente, constante e acelerada mudança e
transformação.

Bastaria verificar, por exemplo, e no que apenas ao domínio do estudo dos media e do jorna-
lismo diz respeito, o conjunto de novos termos que têm surgido nos últimos anos para denominar
novas realidades produtivas dos conteúdos mediáticos, para percebermos o volume e a natureza
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de algumas mudanças em curso. Apesar disso, não nos devemos equivocar acerca da natureza de
alguns modismos reinantes que, por detrás de novas palavras, mais não fazem do que esconder
velhas questões ressurgidas sob novas roupagens. Ainda assim, e mais que não fosse por isso,
este contexto apela a um esforço adicional das Ciências da Comunicação no seu papel central de
investigação e reflexão acerca das mudanças em curso, sem com isso deixar de se repensar como
ideologia, num mundo que tende a dar-se a ver, mesmo na sua opacidade, como um processo
essencialmente comunicativo.

Os últimos 20 anos de invenções, mudanças, prognósticos e expectativas abrem, por isso,
um campo vasto de (auto)reflexão crítica, nomeadamente sobre onde param as promessas desse
admirável mundo novo, da era do Pós : “pós-modernidade”, “pós-capitalismo”, “pós-verdade”...
Onde muitos viram a emergência de um espaço público revigorado, vemos também multiplica-
rem-se câmaras de eco que apenas repercutem as mensagens que queremos ouvir ; a horizontali-
zação dos processos de produção e distribuição simbólica revelam-se hoje com uma acutilância
que nem sempre foi prevista pelos críticos dos modelos hierárquicos e centralizados ; a globa-
lização traz-nos novos desafios culturais, éticos e comunicacionais ; os processos de acesso ao
saber e à informação desenvolvem-se a par dos modelos de propaganda e de manipulação.

Os novos tempos são, por isso, desafiantes para as Ciências da Comunicação.
A parceria entre a SOPCOM, a Escola Superior de Educação de Coimbra e a Universidade

de Coimbra, através do Centro de Estudos Interdisciplinares do Séc. XX, procurou fazer com que
o 9º Congresso da SOPCOM fosse um contributo para encontrar algumas respostas aos desafios
científicos e cívicos que se colocam à comunidade científica das Ciências das Comunicação.

Essa tarefa foi assumida de forma resoluta pelos congressistas que participaram nos dife-
rentes grupos de trabalho existentes então na SOPCOM : Ciência da Informação ; Comunicação
e Educação ; Comunicação e Política ; Comunicação Organizacional e Institucional ; Economia
e Políticas de Comunicação ; Estudos Fílmicos ; Estudos Televisivos ; Jornalismo e Sociedade ;
Publicidade e Comunicação ; Rádio e Meios Sonoros ; Retórica ; Semiótica ; Cultura Visual ;
Género e Sexualidades. Para além destas linhas de investigação, foi incluída também a temá-
tica Democracia, Jornalismo e Corrupção, dando expressão a uma linha de estudo do Centro de
Investigação em Comunicação, Informação e Cultura Digital, de que fazem parte vários investi-
gadores da Universidade de Coimbra.

A riqueza e a diversidade dos estudos estão patentes nos quatro volumes que agora damos à
estampa e que pretendem dar uma expressão documental dos profícuos debates realizados pela
comunidade científica das Ciências da Comunicação. Uma expressão que, certamente, ficou
aquém dos méritos dos debates realizados, mas que mostra bem o vigor que esta área científica
adquiriu em Portugal e no mundo lusófono, facto a que não é alheio o interesse que ela tem
vindo progressivamente a suscitar junto de jovens investigadores.

Face ao número de artigos propostos, a comissão científica optou por privilegiar uma abor-
dagem que i) desse conta da multiplicidade e diversidade das investigações em curso ii) e que
mostrasse novos caminhos do futuro da investigação das Ciências da Comunicação no mundo da
lusofonia. Porém, para que isso fosse possível, o conselho científico editorial encetou um plano
moroso de trabalho que passou pela corresponsabilização dos autores na qualidade dos artigos
publicados.
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O número de artigos reunidos explica os cerca de ano e meio decorridos na preparação
desta edição, que envolveu uma vasta equipa científica, desde os responsáveis pelos grupos de
trabalho da SOPCOM, aos coordenadores científicos do 9º Congresso, até, finalmente, ao grupo
de trabalho que compilou e, agora, traz a público os estudos destinados a serem rediscutidos
pela comunidade científica e por todos os que se interessam pelas questões das Ciências da
Comunicação. Para trás ficou um trabalho árduo, que certamente não estará isento de crítica, só
possível graças ao envolvimento de muitos e à abnegação de alguns. Permita-se-me, pois, que,
a todos eles, enderece os mais sinceros agradecimentos, em nome da comunidade científica de
que todos fazemos parte.
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O 18 de janeiro de 1934 na marinha grande: representações na
imprensa regional e local de Leiria

António José Lopes Ferreira
jmg@jornaldamarinha.pt

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias

Resumo

Em 18 de janeiro de 1934 eclodiu em Portugal um movimento insurrecional que pre-
tendia derrubar o Estado Novo e, dessa forma, abolir a legislação que visava condicio-
nar o sindicalismo livre, consagrado na Constituição de 1933. A ação revolucionária
do operariado português foi “esmagada” por Salazar, sem grandes dificuldades. O
político aproveitou a oportunidade para usar habilmente a imprensa escrita e, assim,
passar ao povo a mensagem que mais lhe interessava, ou seja, permitiu que os jor-
nais de referência à época publicassem fundamentalmente as ações que contribuíram
para desestabilizar a ordem pública. Se por um lado o novo regime autoritário uti-
lizou engenhosamente a comunicação, em contraponto esta foi a principal falha dos
revoltosos que conceberam e promoveram a ação insurrecional, uma das mais duras
derrotas do movimento operário português. Oito décadas após o 18 de Janeiro de
1934 na Marinha Grande, continua muito por esclarecer, desde logo as contradições
plasmadas na imprensa regional e local do distrito de Leiria. Há ainda a ter em conta
a dimensão com que a efeméride foi comemorada e as apropriações que foram sendo
feitas ao longo dos anos.
Palavras-chave: Estado Novo; comunicação; efeméride; imprensa.

Introdução

O fim da I República portuguesa, em 1926, apenas dezasseis anos após a queda da monarquia
constitucional, levou a que nascesse em Portugal uma nova ordem política, imposta por uma
Ditadura Militar, que conduzirá o país ao denominado Estado Novo, liderado por António de
Oliveira Salazar e assente numa Constituição “à medida”, aprovada por plebiscito no ano de
1933.

Portugal entra, desta forma, num ciclo que perdurará até 25 de abril de 1974, dia em que os
militares restituíram a democracia e a liberdade aos portugueses.

Na madrugada do dia 18 de janeiro de 1934, ainda o Estado Novo dava os “primeiros pas-
sos”, algumas centenas de cidadãos saíram à rua, na sequência da decisão política de aniquilar
os sindicatos e a sua ação, uma conduta que acabaria por merecer um grande repúdio não só de
sindicalistas mas da generalidade do operariado.

A Marinha Grande foi uma das cidades portuguesas que aderiu ao movimento revolucionário
e, pela espetacularidade das ações ali verificadas, a “capital vidreira” acabou por transformar-se
num baluarte da luta operária.

IX Congresso Sopcom. pp. 9-21. Coimbra, novembro de 2015
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Mais de oito décadas após a ação insurrecional, subsistem ainda dúvidas relativamente aos
autores do acontecimento histórico, ao que efetivamente aconteceu e as consequências diretas e
indiretas da ação do operariado, tantas são as contradições encontradas sobre o que realmente
ocorreu naquela madrugada e manhã.

No plano da comunicação, Salazar reforçou as restrições no acesso à informação, conduta
que contribuiu para que a sociedade portuguesa se tivesse perpetuado no tempo sob o signo da
ignorância.

Esta investigação procura “observar” as discrepâncias do discurso que foram sendo feitas
sobre o movimento na imprensa regional e local de Leiria na convicção de que o tempo trun-
cou uma parte substancial da realidade, havendo apropriações políticas que esse mesmo tempo
ajudou a mitificar.

Para encontrar respostas, recorreu-se a uma metodologia qualitativa que envolveu pesquisas
de natureza documental e bibliográfica.

O método empírico escolhido neste trabalho foi a análise de conteúdo aos jornais leirienses
O Mensageiro, A Voz do Domingo e Região de Leiria, e aos semanários marinhenses Jornal da
Marinha Grande e O Correio.

1. Contextualização teórica: o 18 de Janeiro de 1934 na Marinha
Grande

Numa “fria e enevoada quinta-feira”, segundo Mónica (1981, p. 554) 1, ocorreram greves e
ações armadas em várias vilas e cidades de Portugal. Seria, contudo, na capital vidreira que o
movimento atingiria maiores repercussões, “onde as lutas anteriores dos vidreiros tinham criado
um ambiente propício” (Rosas, 1994, p. 236).

De acordo com Gregório (1975, p. 16) 2, o início do movimento deu-se após o ecoar de um
tiro de pistola, “quando a vila estava no mais completo silêncio” 3. A partir do momento em que
foi dado o sinal de partida, acrescenta o antigo e carismático militante comunista, “viveram-se
horas de emoção que não nos é possível descrever com o realismo, intensidade e alegria que as
caracterizavam”.

Os acessos à vila foram cortados, a estação de telégrafo-postal ocupada. Mas o aconteci-
mento mais marcante foi, sem dúvida, o ataque ao posto da GNR, com tiroteio e arremesso de
bombas.

Cercado o edifício da GNR, os membros do “Comité Revolucionário” iniciaram, por tele-
fone, o processo de rendição, evitando-se assim um banho de sangue.

Segundo Patriarca (2000, p. 327), “o sargento [Oliveira Pio] começa por se recusar a obede-
cer”, mas, mais tarde, acabou por ceder no pressuposto que a sua vida, a da sua família e a dos
seus soldados seria garantida.

1. Cf. http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1223999946F4nQG1vl7Ag84WY2.pdf, consultado em 10 de
novembro de 2015.

2. Um dos participantes no movimento.
3. Pedro Pereira Mendes – o alfaiate Amarante –, em entrevista ao jornal Linha Geral, de 8 de fevereiro de 1975,

assegura que foi ele que deu o sinal para a revolução, “com uma pistola que ainda conservo como recordação”.

http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1223999946F4nQG1vl7Ag84WY2.pdf
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Na perspetiva de Gregório (1975, p. 26), as forças de segurança “só chegaram de manhã à
Marinha, às 7 horas, por terem encontrado a estrada interrompida com os obstáculos ali postos
pelo operariado”.

Mónica (1981, p. 556) diz que “ainda é noite quando se ouvem as primeiras rajadas de
metralhadoras inimigas”.

Segundo Manta (1975, p. 129), que cita um dirigente do PCP e do Sindicato Vermelho,
a Marinha Grande estava tomada às 5 da manhã e o ataque das forças do governo começou
próximo das seis horas.

Ou seja, a vila esteve tomada menos de uma hora.
Há dúvidas relativamente à ocupação dos Paços do Concelho, ao hastear da bandeira verme-

lha e à eleição do soviete. Os dados recolhidos desmentem todos estes acontecimentos.
Patriarca (2000, pp. 332-333) garante que não foi encontrada “qualquer referência” a estas

ações, descritas apenas por alguns autores, talvez por conveniência política. Os revoltosos e a
polícia também “não fazem menção” a qualquer daqueles acontecimentos.

Pedro Pereira Mendes, o “Alfaiate Amarante”, a este respeito garante que o movimento
“não teve por princípio algum a intenção de implantar na Marinha Grande um soviete” 4. Na
perspetiva de Mónica (1981, p. 554), o soviete da Marinha Grande “passou à história como um
episódio de afirmação proletária”.

É admissível que, na época, o operariado marinhense não tivesse cultura política suficiente
para dominar este tipo de linguagem, nomeadamente no que concerne à nomeação de um soviete,
ou seja, um órgão deliberativo constituído pela classe trabalhadora.

Na perspetiva de Nunes (2006, p. 13), a participação decidida e entusiasta do escol revoluci-
onário dos vidreiros na tentativa de revolução do 18 de Janeiro de 1934, teve “raízes profundas,
muito profundas, no subconsciente colectivo de gerações de explorados e famintos, oprimidos
num círculo vicioso quase crónico de doença e miséria” 5.

Nesta linha de pensamento, Mónica (1981, p. 561) entende que o 18 de Janeiro foi fun-
damentalmente “um gesto de desespero”, enquanto, segundo Manta (1975, pp. 213-214), os
trabalhadores viam nesse movimento a oportunidade para “instaurar um novo regime”.

Mónica (1981, p. 555) garante que “para o pacífico cidadão, o 18 de Janeiro pouco repre-
sentou”. A autora conclui dizendo que os jornais do dia “traziam a notícia de que o tremendo
plano, sanguinário e vingativo, fora completamente jugulado”.

A Marinha Grande acabaria cercada por tropas do Regimento de Artilharia 4 e Regimento
de Infantaria 7, não dando qualquer possibilidade de resistência ao operariado, cuja reação não
terá ido além das 9h da manhã.

Do sonho ao pesadelo foi um ápice, pois as “tropas vindas de Leiria tomam conta da vila
poucas horas depois, sem dificuldades”, afirma Rosas (1994, p. 236). Sem capacidade para
resistir muito tempo, os operários dispersaram “em grupos de quatro ou cinco a fim de iludirem
o cerco” (Patriarca, 2000, p. 334).

A fuga deu-se para o pinhal que rodeava a vila, nuns casos, e para suas casas, noutros.

4. Cf. Jornal Linha Geral de 8 de fevereiro de 1975, edição nº 24, Ano 1º, pp. 1 e 4.
5. Hermínio Nunes é um autor local que estudou intensamente os antecedentes sociais do 18 de Janeiro de 1934

na Marinha Grande.
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Segundo Mónica (1981, pp. 556-557), foram “presos operários que efectivamente participa-
ram no movimento, juntamente com bêbados que numa taberna cantavam a Internacional”. Por
outro lado, acrescenta, “alguns, poucos, conseguem fugir para Espanha ou para a clandestini-
dade. Muitos outros, contudo, sem qualquer apoio, entregar-se-ão à Polícia, desmoralizados e
cansados da vida clandestina”.

2. Representações na Imprensa Regional e Local de Leiria

2.1. Os jornais e o jornalismo de proximidade

O conceito de comunicação de massa, tal como tantos outros nas ciências, “encerram em si
uma pluralidade de significações e de possibilidades comunicativas”, sustenta Camponez (2002,
p. 83). Este é um facto irrefutável.

Não existem verdades absolutas, sobretudo na comunidade científica.
Saperas (1993, p. 56) reconhece a propósito da influência dos órgãos de comunicação social

que estes “não determinam o que as pessoas pensam, mas aquilo sobre que pensam”.
Contudo, Wolf (1992, p. 94) lembra que “os mass media desempenham uma função im-

portante, na medida em que agem como elementos activos” das estruturas e instituições sociais.
Continuam a ser fontes de conhecimento, contribuem não só para informação como para formar
opinião.

Já Duarte (2005, p. 13) não tem dúvidas sobre a informação de proximidade: é um “impor-
tante instrumento de desenvolvimento económico e social das diversas regiões”. O autor olha
para a comunicação local como aquela que mantém “uma relação mais directa e próxima com a
vida dos cidadãos”, distinguindo-se da nacional “pela sua capacidade de gerar informação mais
útil e com impacto mais imediato no dia-a-dia das populações”.

Na ótica de Lopes e Serrano (2010, p. 18), a imprensa regional “desempenha um papel no-
tável de reforço de um conceito rico em cidadania. Cultiva a proximidade, é útil para quem a lê,
estimula ou, pelo menos, conserva, laços identitários, culturais e históricos da maior importân-
cia” 6.

Almeida (2008, p. 16) concebe que o jornalismo local “compreende uma realidade deli-
mitável dentro do fenómeno da comunicação social, com especificidades e características que
permitem uma diferenciação, imediata, em relação ao jornalismo com uma abrangência menos
localizada”.

Neste sentido, Duarte (2005, p. 45), lembra que de acordo com a lei, a imprensa regional
é aquela que “pelo seu conteúdo e distribuição, se destina predominantemente às comunidades
regionais e locais”. E, por outro lado, “a informação de proximidade é insubstituível porque
chega onde a outra informação, a nacional, não chega”.

Todavia, acrescenta, “é frequente depararmo-nos com aproximações extremamente reduto-
ras entre o fazer história e o fazer notícia, entre o trabalho do historiador e o trabalho do jorna-
lista, entre, finalmente, a genealogia do acontecimento e o seu simples relato” (Duarte, 2005, p.
110).

6. Cf. www.erc.pt/documentos/ERCImprensaLocaleRegionalfinal.pdf, consultado em 11 de novembro de 2015.

http://www.erc.pt/documentos/ERCImprensaLocaleRegionalfinal.pdf


i
i

i
i

i
i

i
i

O 18 de janeiro de 1934 na marinha grande: representações na imprensa regional e local de Leiria 13

Para Almeida (2008, pp. 3-4), o jornal regional, de proximidade, “é um bom espelho do
todo. E que o seu melhor conhecimento poderá ajudar-nos a melhor interpretar a realidade”.
O problema é que “a realidade da imprensa regional e local é ainda um campo rico e muito
carecido de estudo aprofundado”.

E no caso da imprensa regional e local de Leiria, acrescenta o autor, “são escassos os exem-
plos de investigação sobre esta importante dinâmica local”. Daí a importância deste estudo.

2.2 A Imprensa Regional do Distrito de Leiria

A imprensa regional em Leiria dá os primeiros passos no século XIX, acompanhando a
tendência do país. Até então, só Lisboa e Porto apresentam atividade editorial, designadamente
a capital portuguesa, apesar da primeira fábrica de papel se ter instalado precisamente em Leiria,
no ano de 1411 7.

Em 1492 abre a primeira tipografia na cidade do Lis. Mas é apenas em 1854 que surge o
primeiro jornal publicado em Leiria, O Leiriense, “acompanhando a tendência sentida no País”
(Almeida, 2008, p. 25).

A implantação da República em 1910 fomenta o nascimento de publicações, entre as quais
O Mensageiro 8, em 1914, em Leiria.

Camponez (2002, p. 208) lembra “a existência de uma imprensa periódica dinâmica durante
o tempo da Primeira República, especialmente na década de 20”. Seria, contudo, apenas em
1933 que nasceria A Voz do Domingo e, dois anos mais tarde, o Região de Leiria.

Na cidade vidreira, a década de 1920 vê surgir algumas publicações, mas têm vida relativa-
mente curta. A exceção ocorre muitos anos mais tarde, em 1963, data da fundação do Jornal da
Marinha Grande (JMG), que ainda se publica. Só em 1977 é que o JMG terá concorrência com
o surgimento de O Correio.

2.2.1. O Mensageiro

O jornal fundado pelo padre José Lacerda dá destaque ao movimento dos operários nas
edições de 1934. Fá-lo em 20 e 27 de janeiro, censurando o acontecimento. Aliás, o semanário
vai um pouco na linha da imprensa nacional, percebendo-se que as suas principais fontes são os
diários com implantação nacional.

O Mensageiro volta ao assunto nas edições de 3, 10, 17 e 24 de fevereiro, apesar da apertada
censura. Em 3 de março de 1934, é curioso o facto de se noticiar que a Câmara da Marinha
Grande decidiu “mudar o nome da rua Parlamentares Democráticos para rua Dr. Oliveira Sala-
zar”, pouco mais de um mês e meio após a ação revolucionária.

É ainda nesta edição que o jornal publica “As consequências do movimento extremista”.
Nas semanas seguintes as referências à Marinha Grande são escassas.
Em 5, 12, 19 e 26 de janeiro de 1935 não há uma única alusão à ação revolucionária, nem

tampouco à Marinha Grande. A ação insurrecional, do ponto de vista editorial, volta a ser notícia

7. Cf. Santos, 2014, p. 54.
8. “Sem recusar o carácter confessional, “O Mensageiro” esteve longe de ser um jornal reverente, quer dentro

da Igreja, quer para as instituições políticas da altura” (Camponez, 2002, p. 209).
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apenas em 9 de fevereiro. O jornal aborda o assunto chamando-lhe “Acontecimentos da Marinha
Grande”, fazendo referência à carta do Bispo de Leiria endereçada ao Presidente da República.
O líder da Igreja leiriense fala em “missão de paz e caridade” e pede “anistia para os exilados
da Marinha Grande, vítimas do gorado movimento revolucionário de Janeiro de 1934”. O Bispo
garante que as mães e esposas “desses infelizes” encontram-se em “circunstâncias angustiantes”.
O jornal volta, assim, a estar ao lado do governo e a condenar as tentativas comunistas para
derrubar o regime. Até ao final do ano são raras as referências à Marinha Grande. Sobre o 18 de
Janeiro de 1934, nem uma palavra, situação que se manterá nos anos seguintes.

O semanário dará, aliás, pouco destaque à vila vidreira.
Na edição de 8 de abril de 1939 há uma alusão explícita ao movimento. Com o título

“Exilados da Marinha Grande”, o jornal escreve:

“Sua Ex.ª Rev.ma o Senhor Bispo de Leiria dirigiu ao Senhor Presidente da Repú-
blica uma petição rogando ampla amnistia para os implicados no gorado movimento
comunista de 1934, da Marinha Grande, e que se encontram desterrados em Angra
do Heroismo e Cabo Verde”.

A censura, curiosamente, ou talvez não, deixou passar esta referência ao movimento e é de
destacar o facto de o jornal associar o movimento apenas aos comunistas, deixando de fora os
anarco-sindicalistas.

Em 1975, já em liberdade, O Mensageiro não só não publica uma única linha sobre o movi-
mento, como ignora por completo a Marinha Grande.

É natural que este alheamento se fique a dever a dificuldades do jornal em recrutar corres-
pondentes, aos quais não tinha quaisquer possibilidades de remunerar. Aliás, em 1 de janeiro de
1976 o jornal revela que “a situação económica de ‘O Mensageiro’ não é brilhante.

É má até, pois findámos 1975 com dívidas não pequenas infelizmente”.
Em 1976, nas edições de 1, 8, 15, 22 e 29 de janeiro não há uma única referência ao movi-

mento insurrecional, nem se publicam notícias da vila da Marinha Grande. Em 1977, mais do
mesmo.

Nos anos seguintes assiste-se a uma conduta editorial idêntica. Ou seja, esta não é definiti-
vamente uma temática que o jornal acolha como desígnio editorial.

2.2.2. A Voz do Domingo

O ano de 1934 chega com A Voz do Domingo, liderado pelo padre Galamba de Oliveira, a dar
destaque à “Família”. Nas edições de 7, 14 e 21 de janeiro não há qualquer referência à Marinha
Grande, nem política, nem social, nem religiosa. A alusão ao movimento do operariado surge
apenas em 28 de janeiro de 1934. O jornal faz referência à ação que eclodira precisamente dez
dias antes na povoação vizinha, usando o título “Sangue e fogo”. O texto é claro relativamente
à condenação que o jornal faz dos intentos dos revoltosos. Aliás, o semanário garante que as
igrejas seriam alvos dos operários, caso a sua luta chegasse a bom porto. Ora sendo este um
jornal muito ligado à igreja, liderado por um padre, seria expectável que o seu posicionamento
fosse precisamente este, em clara oposição com os ideais do operariado.

E assim será, edição após edição.
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O ano de 1974 é parco em informação marinhense. Contam-se pelos dedos as edições onde
surge escrito o nome da vila.

Em janeiro de 1975, já em liberdade, nem uma única palavra sobre a Marinha Grande e
muito menos sobre o 18 de Janeiro de 1934, o mesmo acontecendo em 1976, 1977 e nos anos
seguintes. Duas exceções: 24 de janeiro de 1982 – “Pancadaria no cemitério entre socialistas e
comunistas” e 5 de fevereiro de 1984 – “Na Marinha Grande - Monumento ao 18 de Janeiro”.

2.2.3. Região de Leiria

O Região de Leiria, com direção de J. Baptista dos Santos, nos primeiros anos de existência,
é praticamente todo ele preenchido com publicidade. Assim, no primeiro mês de 1936 não há
qualquer referência ao 18 de Janeiro de 1934 e muito menos à Marinha Grande. O semanário
está claramente voltado para o concelho de Leiria e assim se manterá mais alguns anos.

O jornal cria uma página com notícias da vila operária apenas em 8 de junho de 1939: nasce
a secção “Notícias da Marinha Grande”. Mais tarde chamar-se-á o Correio da Marinha Grande
e depois A Voz da Marinha Grande. Esta designação perdurará até 22 de fevereiro de 1991.

Em 30 de dezembro de 1943, A Voz da Marinha Grande escreve, na capa, uma breve que se
intitula “De regresso”:

“No combóio correio das 12 horas chegaram a esta Vila, no dia de Natal, 9 pessoas
ausentes desde Janeiro de 1934.
Tanto na Estação, como na estrada da mesma, encontravam-se inúmeras pessoas de
família e amigas, à sua espera.
Foi grande o contentamento duns e doutros, por voltarem a reunir-se nos seus lares e
aos seus conterrâneos”.

Ora estamos perante uma alusão indireta ao 18 de Janeiro de 1934, feita de forma lacónica
e que a censura deixou passar.

Na ótica de Neto (2013, p. 26), “o jornal contornou assim a questão, pois uma das proibições
da Ditadura naquela altura era a de noticiar que havia presos políticos. . . ”. Todavia, o autor não
afasta a possibilidade da notícia ter sido publicada para enaltecer a benevolência do regime.

O ano de 1975 abre com uma notícia sobre o programa das comemorações da “Insurreição
de 18 de Janeiro de 1934”.

Em 4 de janeiro, A Voz da Marinha Grande publica um texto assinado pelo PCP local e
depois explica o que ocorreu naquela madrugada e manhã.

O momento alto das comemorações é a presença de Álvaro Cunhal num comício no Pavilhão
da Embra, na Marinha Grande.

Nas edições de 11 e 18 de janeiro não há qualquer alusão ao movimento. Só em 25.01.1975
é que o semanário volta ao assunto com uma peça intitulada “Aniversário do 18 de Janeiro”. Em
1976, só em 24 de janeiro é que o jornal aborda o tema, ao publicar um texto da edição do dia
19 do jornal A Capital.

Em janeiro de 1978, A Voz da Marinha Grande volta a não falar sobre a passagem de mais
um aniversário do 18 de Janeiro de 1934, mas aborda a temática na edição de 18 de março,
aludindo à edificação do monumento aos combatentes da ação insurreccional.
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Em 28 de novembro de 1979 escreve sobre a “Estátua para a Avenida do Vidreiro”.
O ano de 1981 não traz novidades sobre o 18 de Janeiro. Nem uma referência. Em 1982, na

publicação de 15 de janeiro, regressa ao tema do 18 de Janeiro, aludindo às comemorações que
ocorrerão na vila.

Uma semana depois, o jornal dá destaque aos «Acontecimentos na Marinha Grande», com
três peças, duas retiradas do Jornal de Notícias e Diário de Notícias e uma outra assinada pela
Secção do PS da Marinha Grande.

Na última edição de 1983 o 18 de Janeiro é tema na página dedicada à capital do vidro: “A
Câmara Municipal da Marinha Grande vai associar-se às comemorações do ‘18 de Janeiro’ a
levar a efeito nesta vila”.

Na edição de 6 de janeiro de 1984 aborda-se, de novo, a “Comemoração do 18 de Janeiro”.
Na semana seguinte, A Voz da Marinha Grande faz nova referência ao “50.º Aniversário do 18
de Janeiro”, publicando o programa do qual se destacam atividades desportivas e culturais.

O momento alto é no dia 18, com um comício na Praça do Vidreiro.
Na edição de 20 de janeiro não há qualquer referência ao movimento. A Voz da Marinha

Grande volta ao assunto no dia 27, com a peça “A celebração do 18 de Janeiro”, afirmando que
“milhares de Pessoas estiveram presentes na cerimónia de Inauguração do Monumento ao 18 de
Janeiro de 1934, no Largo do Vidreiro”.

2.2.4. Jornal da Marinha Grande

Entre 1963, data da sua fundação, e 1984, são escassas as referências ao 18 de Janeiro no
único jornal que ainda se publica na Marinha Grande. Poder-se-á afirmar que se tratou de um
autêntico «apagão» até 1975.

Basicamente, o JMG passa onze anos sem fazer qualquer referência ao 18 de Janeiro e, em
liberdade, limita-se a aludir às comemorações, e pouco mais.

Em 3 de janeiro de 1975, finalmente, o jornal fundado por José Martins aborda a temática,
ainda que ao de leve.

A publicação de 24 de janeiro é das que dá maior destaque ao assunto, designadamente às
comemorações do primeiro aniversário em democracia, o que se compreende, pois esteve na
Marinha Grande o então líder do PCP.

Em 16 de janeiro de 1976, o JMG refere-se ao movimento insurrecional mas limita-se a
publicar o programa comemorativo da efeméride. Em 23 de janeiro, titula: «As comemorações
do 18 de Janeiro de 1934». Em 8 de abril, publicam-se textos “para a história da Marinha Grande
- coisas desconhecidas relativas ao 18 de Janeiro de 1934”.

Na edição de 13 de janeiro de 1977, o Jornal da Marinha Grande apresenta na primeira
página um pequeno texto sobre o “18 de Janeiro”: “Uma vez mais vai celebrar-se o 18 de
Janeiro, data que cala fundo em todos quantos resistiram a um regime que cilindrava quantos se
lhe opunham. Embora já sejam passados 43 anos sobre essa gloriosa jornada de luta, uma vez
mais as comemorações vão-se revestir de tradicional significado e singeleza”. Em 20 de janeiro,
“18 de Janeiro, presente!”. O jornal, na primeira página, começa por lamentar que “até nós não
tenham chegado notícias sobre quaisquer comemorações”, mas frisa que “não queremos deixar
passar esta data tão querida dos marinhenses”.
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No texto é referido que o levantamento operário que fez tremer Salazar “só não pôs ponto-
final ao fascismo em Portugal, porque não se conseguiu a união capaz de remover os obstáculos
surgidos à última hora”.

Ainda na edição de 20 de janeiro de 1977, na última página, o JMG escreve: “18 de Janeiro
- Dia de Luta”.

Em 12 de janeiro de 1978, o Jornal da Marinha Grande aflora a ação insurrecional na
primeira página, utilizando o título “18 de Janeiro”. Na semana seguinte, o semanário apresenta
um misto de opinião e uma componente informativa escassa.

Em 9 de março de 1978, o jornal publica um texto importante sobre o “Monumento aos
Combatentes do 18 de Janeiro de 1934”. Ainda nesta edição, com destaque de primeira página,
o semanário assume uma posição crítica “do que se conhece e do que não se conhece” sobre o
Monumento ao 18 de Janeiro.

1979 é um ano em que o conteúdo editorial é muito pobre.
O semanário apresenta-se com apenas 4 páginas, no máximo 6, e na capa vão surgindo

algumas notícias sobre a vila. A opinião é igualmente uma constante, com textos do diretor,
Fernando Lopes. O jornal é uma espécie de espelho do seu líder.

Na edição de 17 de janeiro de 1980, o jornal faz uma pequena referência ao acontecimento
na primeira página. Ao de leve.

Na edição seguinte, o JMG não faz qualquer alusão ao 18 de Janeiro e, em 14 de fevereiro, o
diretor do semanário garante que “enquanto a actual Direcção se mantiver, o Jornal da Marinha
Grande não pertencerá a nenhuma força política, nem bajulará quem quer que seja”.

Em 1981, na edição de 15 de janeiro, nova referência ao assunto, no canto inferior direito
da primeira página. Em 22 de janeiro e edição seguinte não há qualquer alusão ao movimento
insurrecional.

As primeiras edições de 1982 voltam a não abordar o assunto. Apenas em 21 de Janeiro, o
jornal faz uma menção ao movimento. Em 28 de janeiro lê-se: “1934-1982 (18 de Janeiro): os
mesmos problemas”.

Nas restantes edições de 1982 não há qualquer referência ao 18 de Janeiro. O jornal, gra-
ficamente muito pobre, com várias caixas e corpo de letra muito reduzido, apresenta diversos
textos de opinião e o seu conteúdo continua a ser a imagem do seu diretor, que assina múltiplos
artigos.

Nas duas primeiras edições de 1983 não há qualquer menção ao movimento. Em 20 de ja-
neiro recupera o tema na primeira página: “18 de Janeiro de 1934 – 49 anos depois”. O jornal
limita-se a fazer uma breve sobre o tema e nada mais. Só em 25 de agosto o JMG faz referência
a uma obra que ainda hoje continua patente: o monumento de homenagem aos vidreiros mari-
nhenses. O jornal titula que o “Monumento alusivo ao Operário Vidreiro custará 1.800 contos
e ficará na Praceta Vitor Gallo”. Em 26 de janeiro de 1984 o semanário diz: “18 de janeiro de
1934: Meio século depois, a homenagem merecida”. Em baixo uma fotografia da inauguração
do monumento ao 18 de Janeiro de 1934.
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2.2.5. O Correio

O semanário que “nasceu” na Marinha Grande em 1977 será o grande desafiador do JMG.
Em 6 de Janeiro de 1978, na capa, o jornal escreve em título: “A revolta do ‘18 de Janeiro de
1934’ na Marinha Grande”. É a primeira referência ao tema.

Na edição de 13 de janeiro, Fernando Marrazes, que anos antes tinha passado pelo JMG,
assina um longo texto sobre a problemática.

Ainda em 13 de janeiro de 1978, o jornal O Correio apresenta um outro texto sobre a te-
mática: “Como lição, um acto positivo”. Esta edição é, aliás, muito rica em informação sobre
a ação insurrecional. Na página 4 pode ler-se um outro texto de Fernando Marrazes sobre o
acontecimento: “A organização e o desencadeamento da acção na Marinha Grande”.

Ainda nesta publicação o semanário apresenta o programa provisório das comemorações do
movimento insurrecional na vila.

O semanário volta ao assunto no dia 27. Na página 8, O Correio alude à intervenção do
deputado do PCP Joaquim Gomes na Assembleia da República sobre a efeméride, lembrando
que o 18 de Janeiro “começou por ser um movimento de protesto e acabou, por influência do
aventureirismo anarquista, num arremedo de ‘putch’ armado”.

Na sequência desta intervenção, o primeiro presidente da Assembleia da República, Vasco da
Gama Fernandes, referiu-se ao povo da Marinha Grande como “gente de uma coragem, lealdade
e fraternidade como melhor nunca encontrei”.

Em 1979, o jornal volta ao tema, tal como sucede nos anos seguintes, nas edições do mês de
janeiro.

Quando não é antes do dia 18 é nas semanas seguintes.
O Correio é o jornal do distrito que mais destaque dá ao movimento, chegando a produzir

suplementos de várias páginas sobre a efeméride, associando a história do movimento a teste-
munhos de sobreviventes e a textos de opinião sempre muito elogiosos para com os operários
participantes.

Em 18 de janeiro de 1980, o Sindicato Vidreiro, escreve:

“Mesmo nos tempos mais duros do criminoso regime que entre nós vigorou quase 50
anos, o ‘18 de Janeiro’ nunca foi esquecido, sobretudo pela geração que o viveu, e
viveu o tempo que se lhe seguiu. Mas, só depois do 25 de Abril, para o qual também
contribuiu, o ‘18 de Janeiro’ pôde passar a comemorar-se em completa liberdade
como data memorável que é, não só dos trabalhadores vidreiros e do povo da Marinha
Grande, mas também dos restantes trabalhadores desta terra e do Povo Português.”

O jornal, muito próximo do PCP, manter-se-á nesta linha durante alguns anos, sob a batuta de
Fernando Marrazes, que assina praticamente todos os artigos publicados pelo semanário fundado
por José Henriques Vareda. É este o semanário que mais contribuiu para criar o(s) mito(s) em
redor do 18 de Janeiro de 1934, que definitivamente se apresenta com as mais variadas versões,
ao «gosto do freguês».
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Considerações finais

Os jornais foram utilizados como “instrumentos propagandísticos por excelência” do regime
salazarista, afirma Veríssimo (2003, p. 101). Em Leiria, os jornais O Mensageiro, A Voz do
Domingo, o Região de Leiria e mais tarde o Jornal da Marinha Grande não se atreveram a fazer
frente a Salazar e ao seu regime.

A censura prévia também não o permitiria, pois decepava tudo o que não servisse os interes-
ses do Estado Novo.

Este foi, de facto, um período em que o jornalismo era uma profissão difícil de exercer,
muito afetada pelo censor e, claro, pelo medo de encerramento dos jornais.

Jornalismo de investigação é coisa que praticamente não existe nos jornais de província e é
confrangedor ler a esmagadora maioria das edições regionais e locais analisadas neste estudo.
Há, contudo, o lado interessante na investigação, as idiossincrasias regionais e locais.

O Mensageiro teve alguma liberdade para escrever sobre o 18 de Janeiro, em 1934, não só
relativamente ao que aconteceu naquela madrugada e manhã, mas sobretudo sobre os pedidos
de clemência que o Bispo de Leiria endereçou ao poder.

Se excetuarmos o que se noticiou nas edições logo após a ação insurrecional e uma ou outra
peça sobre os pedidos de D. José Alves Correia da Silva, o movimento dos operários da Marinha
Grande de 1934 sofreu uma espécie de “apagão” ao longo de quarenta anos, renascendo apenas
em janeiro de 1975 com o comício de Álvaro Cunhal na Marinha Grande. De então para cá, o 18
de Janeiro de 1934 ressuscita das cinzas e começa a ser comemorado anualmente na “capital do
vidro”, com o jornal O Correio a dar grande destaque à efeméride e a contribuir decisivamente
para a sua amplificação.

O semanário fundado por José Henriques Vareda idolatra o movimento, dá-lhe páginas e
páginas, suplementos e concorre para que entre definitivamente na história da Marinha Grande,
do operariado, do sindicalismo e, claro, do PCP. Tem igualmente um papel determinante na
amplificação do(s) mito(s) em redor da ação insurrecional.

O Jornal da Marinha Grande pouco destaque dá ao acontecimento, aludindo ao movimento
de forma quase sempre sucinta, ao contrário do seu concorrente direto.

Fica a dúvida se o JMG opta por não dar destaque ao movimento por convicção ou por “falta
de vontade” do seu responsável editorial.

Também os jornais da igreja e o próprio Região de Leiria não fizeram grandes referências
ao acontecimento após o 25 de abril de 1974.

Se os primeiros podem ter omitido a ação por questões de natureza ideológica, já o jornal
com maior audiência no distrito pode ter passado ao lado da efeméride devido à dificuldade de
ter gente no terreno capaz de fazer chegar a informação à redação.

Voltando ao movimento, Vasconcelos (2002, p. 12) sustenta que “o ponto alto, o clímax, em
que o 18 de Janeiro se transformou em mito e foi mitificado, ocorre já depois do 25 de Abril,
nas comemorações de Janeiro de 1975”. A investigação confirma que é a partir desta altura,
sobretudo com a vinda do líder comunista à Marinha Grande, que o movimento passa a bandeira
do PCP.
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Sendo o 18 de Janeiro de 1934 em boa parte um mito ou conjunto de mitos, questiona-se a
sua validade e importância histórica. Aqui as opiniões dividem-se certamente entre aqueles que
olham para o movimento como um ato heroico e os que dão pouco crédito à ação do operariado.
Esta investigação aproxima-se mais do pensamento destes últimos, pois as contradições são de
tal ordem que acabam por desacreditar o que de positivo ocorreu naquela madrugada e manhã
de 1934.

Chegamos ao ponto de não saber, ao certo, o que é verdade e o que pertence ao mundo do
mito. Estas dúvidas são elementos de desconfiança e descrédito.

Para além dos políticos e dos próprios participantes no movimento, os jornais contribuíram
decisivamente para a construção do mito, veiculando aquilo que ia sendo dito em comícios, em
entrevistas, em comemorações da ação insurrecional.

Pedro (2014, p. 11), numa alusão às motivações político-ideológicas dos que estiveram na
origem do movimento revolucionário, diz estarmos diante de uma utopia “que tem tanto de belo
e empolgante na sua formulação teórica como de irrealizável na prática”.

E como nos recorda George Orwell, “los mitos que se creen tienden a convertirse en reali-
dad”. 9
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Resumo

Pesquisa de orientação pragmatista, na abordagem relacional da comunicação, anali-
samos um tipo de personalidade pública da política e da mídia do Brasil em interação
com o público: o comunicador-político – categoria que definimos como a figura que
atua na apresentação de programas populares na TV ou no Rádio simultaneamente ao
exercício do seu mandato eletivo. O comunicador-político ocorre em todos os estados
brasileiros e sua presença vem aumentando a cada eleição. O trabalho é um estudo
de caso de um comunicador-político em ação na televisão de Cuiabá, Mato Grosso.
Destacamos nos achados da pesquisa um discurso que aciona preconceitos homofó-
bicos; a mistura do político e o religioso e a sustentação de valores conservadores da
sociedade. A análise foi feita utilizando os conceitos operadores formulados a partir
da fenomenologia social de Schutz, do pragmatismo de Dewey e da sociologia de
Goffman.
Palavras-chave: comunicação e política; mídia; relevância; performance; eleições
brasileiras.

Ao longo de quase cem anos de República (e até antes disso, no tempo da monarquia), os
políticos brasileiros eram membros da elite econômica – da aristocracia agrária, do meio em-
presarial nascente. Constituíam também uma elite cultural – com frequência eram diplomados
em curso superior, muitos em Direito (os chamados “bacharéis”), mas também médicos e enge-
nheiros. No final do século XX, acontece uma mudança e começam a surgir representantes de
extração mais popular e de diferentes origens.

Dentro desse novo perfil, uma categoria específica começa a ganhar presença nas duas últi-
mas décadas (e particularmente a partir da entrada no século XXI): o comunicador-político.

Estamos chamando de comunicador-político o personagem que atua no cenário midiático,
mantendo-se, simultaneamente, na função de apresentador de programas de rádio e televisão e
no exercício do mandato eletivo.

Se os políticos sempre procuram marcar presença e tirar partido dos meios de comunicação
(era muito frequente, por exemplo, a compra de jornais, a luta pela concessão de canais de
rádio e televisão), esse comunicador-político de que estamos falando não necessariamente se
confunde com o dono das emissoras, mas é a celebridade midiática que tira proveito de sua
visibilidade à frente de diferentes programas para se eleger – mantendo, concomitantemente,
seu posto midiático.

Buscamos situar o surgimento do comunicador-político, nova categoria de celebridade mi-
diática e figura política. Entendemos que não é suficiente usar como fatores balizadores o con-
trole dos meios de comunicação pelos políticos ou de pessoas ligadas direta ou indiretamente ao

IX Congresso Sopcom. pp. 22-35. Coimbra, novembro de 2015
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poder político ou a simples ampliação do espaço do popular midiático no país, com a criação e
produção de diversos novos programas populares e da circulação de seus conteúdos em outras
mídias e nas redes sociais.

Destacamos que os fatores balizadores devem ser compreendidos como complementares e
em conexão. O controle das concessões dos meios é certamente uma condição privilegiada de
poder, mas não explica por si só o sucesso dos comunicadores que conseguem entrar na política.
Porque muitos desses profissionais não são os efetivos controladores dos canais de comunicação.
A grande maioria é, na verdade, apenas empregados das emissoras.

É desse lugar, do popular na mídia, que o comunicador-político conversa com o seu público –
o lugar de onde buscamos analisar esse personagem da nova categoria de celebridade midiática
e figura política. Nosso objetivo foi fazer uma reflexão que pudesse dar conta tanto do ator
desempenhando os seus papéis na situação dada quanto da trajetória de vida desse indivíduo.

Nosso objeto de estudo é exatamente um comunicador-político – trata-se de Everton Pop,
apresentador de TV e vereador de Cuiabá, capital de Mato Grosso. Ele é uma figura emblemática
que representa uma grande gama de políticos brasileiros.

Panorama nacional

Traçamos um resumo do surgimento do comunicador-político no Brasil. Não se trata de
um levantamento sistemático, mas de alguns exemplos que atestam a força dessa presença no
cenário nacional.

Começamos nosso panorama com um quase-fato marcante nas eleições de 1989, que foi
o anúncio do lançamento da candidatura a presidente da República do apresentador e dono de
emissoras de TV, Sílvio Santos. Poucos dias depois de lançado, o famoso apresentador de TV al-
cançou logo a liderança das pesquisas de intenção de voto, mas a sua candidatura foi impugnada
pela justiça eleitoral por uma série de irregularidades. O parecer do Ministério Público Eleitoral
à época apontava para a necessidade de proteção da normalidade e a legitimidade das eleições
contra a influência do poder econômico ou o abuso de função. Sílvio Santos nãos se afastara da
apresentação do seu programa três meses antes da data da eleição como determinava a lei. Não
foi dessa vez, ainda, que o Brasil teve um apresentador de TV como candidato a presidente.

Sílvio Santos é o marco “famoso” do processo de surgimento de uma nova categoria de
personalidade pública que atua na mídia e na política. Mas é importante destacar que esse
tipo de celebridade ocorre, majoritariamente, no âmbito das redes locais em todo o país. Daí
não chamar tanto a atenção das pesquisas em comunicação cujas análises estão mais centradas
em acontecimentos verificados apenas nas grandes redes nacionais. A mídia local engloba, no
Brasil, dezenas de milhares de pequenas publicações e emissoras, quase sempre desprezadas
pela pesquisa acadêmica na falta de trabalhos de alcance desse contexto nacional.

O comunicador-político é uma celebridade local, ainda que já tenhamos registro dos pri-
meiros comunicadores-políticos que ocupam espaço na programação das redes nacionais. Tal
personagem que desempenha, em superposição, dois papéis sociais, de comunicador e de polí-
tico (personagem de origem em qualquer matiz ideológico), é uma figura do cenário midiático
cada vez mais presente, e em processo de crescimento a cada eleição.
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Para exemplificarmos essa noção da ocorrência do fenômeno nas redes regionais, apresen-
tamos alguns desses personagens e seus programas populares que ocupam a programação nas
emissoras de rádio e TV de duas grandes cidades brasileiras, Rio de Janeiro e São Paulo. Os
personagens descritos aqui foram selecionados para atestar, como julgamos importante enfati-
zar, a força dessa presença, uma vez que a montagem e análise de um quadro geral brasileiro
não foram objetos centrais da pesquisa.

No Rio de Janeiro, o caso mais notório de comunicador-político é o do deputado estadual
Wagner Montes (PDT), que seria “inspirador” da criação do personagem semelhante apresentado
no filme “Tropa de Elite II”, do diretor José Padilha. No site da TV Record do Rio de Janeiro,
o apresentador de TV/parlamentar é descrito como personalidade de origem humilde, tendo
adquirido “na infância pobre os alicerces para construção de uma carreira sólida”. O programa
do comunicador-político, celebridade da TV carioca, é exibido de segunda a sexta, ao vivo, com
duas horas e meia de duração. A emissora descreve o gênero do programa: reportagens sobre
problemas comunitários, segurança pública, comportamento, lazer e cultura popular.

Em São Paulo registramos a ocorrência de outro famoso comunicador-político que apresenta
programa em rede nacional de TV, o deputado federal Celso Russomanno. Ele foi candidato a
prefeito de São Paulo em 2012 – é apresentador do programa “Balanço Geral” da TV Record,
cujo foco principal é o direito do consumidor. O comunicador-político ganhou fama em 1990
quando filmou e colocou no ar imagens de um hospital onde sua ex-mulher morreu com infecção
generalizada decorrente de meningite. O Tribunal de Justiça de São Paulo absolveu o hospital
denunciado por Russomanno.

Russomanno assume a sua condição de celebridade midiática. Em plena campanha na elei-
ção para prefeito da cidade de São Paulo, em entrevista ao jornalista Morris Kachani, da Folha
de S. Paulo (2012), Celso Russomanno assim se definiu enquanto personalidade pública: “não
sou um político. Sou um artista, dou autógrafos. É assim que sou visto na rua pelo povo”.

Panorama regional: Mato Grosso e Cuiabá

Em Mato Grosso, o surgimento do comunicador-político enquanto nova categoria de perso-
nalidade pública também se deu a partir das duas últimas décadas do século passado, consoli-
dando-se a cada eleição.

Apontamos dados que evidenciam a força da presença desse tipo de personagem e indicam
como um fenômeno em expansão no âmbito regional: os registros do Tribunal Regional Eleitoral
(TRE) de Mato Grosso apontam um quadro geral da conexão entre a comunicação e a política
no estado. Identificamos as candidaturas de comunicadores nas eleições municipais de 2004,
2008 e 2012 e nas eleições estaduais de 2006 e 2010.

A tabela 1 mostra o quadro geral da série histórica referente às eleições estaduais em Mato
Grosso com as candidaturas dos profissionais da mídia:
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Tabela 1. Eleições Estaduais em Mato Grosso

Fonte: TRE/MT

A tabela 2 apresenta o quadro geral das eleições municipais, em Mato Grosso de 2004, 2008
e 2012, no qual verificamos o crescimento constante do número de comunicadores candidatos.

Tabela 2. Eleições Municipais em Mato Grosso

Fonte: TRE/MT

O breve panorama nos aponta que o achado mais relevante é a frequência das candidaturas, e
a tendência de expansão – mesmo que o número de eleitos não seja tão grande frente ao número
alto dos comunicadores que se candidatam a cada pleito, em especial nas eleições municipais.

Françoilson Everton “Pop” Almeida da Cunha

Definimos como objeto de estudo o apresentador de TV Françoilson Everton Almeida da
Cunha, conhecido pelo nome “artístico” e “político” de Everton Pop, eleito em 2008 para uma
vaga na Câmara de Vereadores de Cuiabá pelo PP, com 5.280 votos (depois, durante o exercício
do mandato, Pop trocou de partido, filiando-se ao PSD) – foi a quarta maior votação proporcional
de um vereador cuiabano nas quatro últimas eleições municipais.

A origem do apelido Pop – nome “artístico” que foi levado para a política, usado por ele
na urna como nome de candidato – foi explicada pelo próprio Françoilson em uma entrevista
concedida ao programa “Agora Quando” da TV Universidade, canal 2, em abril de 2010:

“...se eu falar meu nome perco audiência, perco voto. Françoilson, cara! A minha mãe
diz que é uma homenagem, porque o seu pai Francisco, seu avô Wilson. Eu falava:
o que eu tenho com isso? É Françoilson Everton Almeida da Cunha. Eu consegui há
dois anos colocar o Pop no meu documento. A origem do Pop: aos 15 anos, como
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eu gostava de tocar os ‘tuc-tuc’ no programa na rádio, eu tinha um coordenador de
programação que dizia: para de tocar esses ‘pop, pop, pop’. Daí, numa chamada eu
tive uma chance de associar o Pop. É um nome certo, fácil, rápido” (Everton Pop,
abril de 2010).

No seu percurso da câmera de televisão para a Câmara Municipal de Cuiabá, Everton Pop
falou também sobre os momentos da sua decisão de ser candidato a um cargo político. A decisão
dele não foi apenas pessoal e nem teve origem em uma deliberação de ordem partidária. O
apresentador de TV precisou, antes de tudo, contar com a aprovação da direção do grupo de
comunicação do qual fazia parte, onde outros comunicadores, antes dele, foram “trabalhados”
pelo dono da emissora para disputar eleições.

“Lá dentro do grupo onde eu trabalho, faz 12 anos, eu manifestava vontade (de ser
candidato), só que nós tínhamos colegas, já com experiência maior, com a mesma
vontade de maior data e isso a gente tem que respeitar. Então foi feito um trabalho
em cima desses profissionais, e na vida a gente tem que ter muita habilidade para
esperar a nossa vez. Às vezes a gente fica achando que a nossa vez não chega. E o
parâmetro que a gente usa é sempre do semelhante, do mais próximo: poxa, fulano,
cicrano, e é errado. A gente tem que ter paciência pra esperar a nossa vez e fazer por
onde ela acontecer.” (Everton Pop, abril de 2010).

A escolha de Pop

Pop é uma pessoa de extração popular, tipo bastante comum. Tem uma experiência relativa-
mente grande como profissional da mídia, tendo começado a trabalhar bem jovem, de auxiliar
técnico aos 14 anos, e desde os 15 atuando como locutor. Ele comandou o programa “Baixada 40
Graus” por seis anos, tempo relativamente curto, mas expressivo, se considerarmos a realidade
regional.

O jogo instável de força e fraqueza do comunicador-político, expresso na trajetória de Pop,
despertou nosso interesse em tê-lo como objeto de estudo. Essa pequena trajetória e essa banali-
dade são exemplos de um aspecto do fenômeno: a fugacidade. Se rapidamente os comunicadores
querem tirar dividendos da fama proporcionada pela visibilidade, estes nem sempre se susten-
tam. É a sua fraqueza. O outro lado é o propósito que almejam alcançar, anseio na verdade,
como, de resto, de todos os tipos de celebridades: a perenidade. É o ponto de força. A longevi-
dade da carreira, acompanhada da avaliação positiva do público que, no caso do comunicador-
político, se traduz pela fama com credibilidade.

Outro aspecto que nos chamou a atenção para a escolha de Everton Pop como objeto de
estudo era o gênero do seu programa, diferente da maioria dos comunicadores-políticos. Ao
contrário do gênero majoritário dessa categoria, policial sensacionalista, ele apresentava um
programa do gênero de entretenimento. Observar como o comunicador-político estava subme-
tido ao enquadramento dado pelo gênero de entretenimento foi, portanto, outro aspecto de nosso
interesse.
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Fundamentação e procedimentos metodológicos

Nosso referencial teórico-metodológico teve como base o paradigma relacional da comuni-
cação, de visada pragmatista (com ênfase na obra do filósofo John Dewey). A globalidade do
processo comunicativo investigado foi o eixo central da nossa estratégia metodológica – pers-
pectiva colocada em ação pelo método do pragmatismo que define o conceito de comunicação
pela reflexividade: nossa capacidade de controle e organização intencionais, implicando sempre
o critério de seletividade diante de alternativas de uma ou outra reação/adaptação recíproca na
interação entre os sujeitos.

A conduta inteligente é o resultado da interação social, na comunicação que produz e faz
compartilhar significações; é a ação inerente à inteligência humana, ao intercâmbio de significa-
dos simbólicos entre sujeitos em relação que dá sentido à realidade social.

A perspectiva interacional, dessa maneira, entende a comunicação enquanto troca e intensifi-
cação imediata da vida, ação prática da construção de sentidos pela reflexividade – entendimento
que nos orientou para a identificação do contexto comunicativo e as características das situações
em nosso estudo de caso.

A visibilidade midiática tornou-se fator preponderante o desempenho dos atores que ence-
nam seus papéis – na preocupação com a imagem pública, e a busca constante do julgamento
positivo do público. Outro desdobramento desse percurso foi um traço da mídia massiva que é
o entretenimento, a atração pelo agradável, que também se insere na prática política midiática.
Traço que é levado em conta pelos atores e seus especialistas na gestão de imagem – ou seja,
a articulação de gêneros e estratégias comunicativas. Nosso personagem do popular midiático
atuava enquadrado no gênero do entretenimento.

Evidenciamos os conceitos de Thompson, com os quais podemos verificar que a personali-
dade pública vive uma relação de tensão, de enfrentamentos na mídia – que se situa hoje como
o lugar central de embates sociais. A condição irreversível da mídia na era da visibilidade,
convertida num lugar privilegiado para a “palavra política”.

A noção de visibilidade midiática nos permitiu avançar na reflexão sobre os aspectos espe-
cíficos da interação televisiva, em especial a “ordenação” dos produtos televisivos. Essa padro-
nização de formas em sintonia com o público foi aspecto relevante na relação estabelecida com
o nosso personagem em sua performance nos papéis de comunicador e de político.

A inter-relação encontrada entre política e comunicação nos indicou a pertinência de resga-
tar mais alguns conceitos, além da midiatização e dos valores, trabalhando também o conceito
de comunicabilidade, que construímos a partir da noção relacional e dos papéis sociais vividos
pelo indivíduo. “Através do falar, uma pessoa identifica-se com atos e feitos potenciais; desem-
penha muitos papéis, não em estágios sucessivos da vida, mas num drama contemporaneamente
representado” (Dewey, 1964, p.189).

Definimos o termo comunicabilidade 1 como os esforços feitos pelos sujeitos em interação
para serem melhor compreendidos. E, em sua natureza pragmática, a dimensão ética e política,

1. A comunicabilidade não é dada a priori, ela é elaborada no próprio processo de interação (transação) com o
outro e o mundo. É essa relação entre os esforços de entendimento e o processo de interação entre os sujeitos que
confere uma natureza pragmática à comunicabilidade. Ressaltamos que tais esforços podem ou não serem reconheci-
dos e aceitos pelos sujeitos na interação em seus diferentes graus de complexidade, resultando em acordos, conflitos
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da comunicabilidade pelos esforços de conversação entre os diferentes grupos sociais. Conceito
que abarca, ainda, a consciência da palavra que se dirige a um interlocutor. “Tornar o outro
cônscio da possibilidade de algum uso ou de uma relação objetiva é perpetuar aquilo que seria
de outra forma um incidente, tornando-o um instrumento: a comunicação é uma condição da
consciência” (Dewey, 1964, p.199).

Analisamos as cadeias de ação do nosso personagem, o comunicador-político Everton Pop,
em cada um desses momentos biográficos escolhidos: suas ações e falas, expressando suas
intenções para acumular capital político, mostrando-se ator confiável e adequado ao papel de
parlamentar; seus esforços para manter a sua fachada e os riscos dessa manobra no cenário
midiático; como dava o tom do quadro e estabelecia as mudanças no footing na ponte de um
papel para o outro – nos quais constatamos as tensões e fragilidades nas operações de passagem
de um papel para outro.

As características da performance de Pop

O estilo de Everton Pop era sustentado pelos valores de juventude, modernidade, naturali-
dade e humildade. Um perfil construído por ele e o seu público com atributos que são o que
parecem ser – e expressos na encenação de seus papéis. Ele se apresentava como jovem, des-
contraído, representando o comunicador moderno e o “novo” na política – por vezes, parecendo
o cidadão comum que tinha identificação popular. Depois de eleito, esse estilo sofreu alteração.
Pop passou a incorporar atitudes arrogantes que não combinavam com a imagem de jovem de
origem humilde, em especial no papel de político que se mostrava diferente – melhor – dos seus
concorrentes.

Houve uma mudança no estilo Pop a partir da sua passagem à condição de comunicador-
político, forçado a sustentar os dois papéis, e na campanha pela reeleição. O jovem simples,
comunicador brincalhão e divertido, precisava conformar-se com um estilo de político sério,
capaz e com conteúdo para oferecer ao eleitor. As diferenças de estilo, incorporadas pelo perso-
nagem, de dois papéis sociais criaram situações problemáticas tanto para o apresentador de TV
quanto para o vereador.

Uso de um discurso político-religioso

A construção de um discurso político-religioso era fundada na formulação de que a ação
política é uma ação divina movida pela mão de um político – híbrido de populismo e messia-
nismo. A forma da fraseologia usada, com citações bíblicas, e o conteúdo de moral costumeira,
configuravam o discurso de Pop nos seus programas de TV e na campanha eleitoral.

O que constatamos no seu discurso é que o valor da ação política constitui-se um valor
religioso. Esse ponto de vista naturalizado acerca do mundo social e político era articulado por
Pop em seu discurso na mídia, de acordo com os sistemas de relevância dominante – aquilo que

ou na própria interdição da comunicação. A comunicabilidade é uma qualidade da comunicação, com diferentes
gradações – noção construída a partir da filosofia pragmatista, é tanto fim quanto meio.
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faz parte de um sistema social preestabelecido e na forma de hierarquias de crenças e juízos de
valores sedimentados na sociedade.

Manutenção de valores conservadores

Apesar da atitude “jovem” e de se esforçar em parecer como o “novo” na mídia e na política,
o comunicador-político Everton Pop sustentava valores sociais antigos da moral costumeira não
reflexiva. Dewey define a distinção entre os tipos de moral, costumeira e reflexiva (diferença
que considera “revolucionária”):

“A distinção intelectual entre moralidade costumeira e moralidade reflectiva apresen-
ta-se claramente demarcada. A primeira coloca o padrão e as regras de conduta nos
hábitos ancestrais; a segunda apela para a consciência, a razão e a algum princípio
que inclua o pensamento. A distinção é tão grande quanto definida, porquanto muda
o centro de gravidade da moralidade. É, entretanto, mais relativa do que absoluta”
(Dewey, 1964, p.5).

A posição de Pop, na análise das ocorrências, demonstrou que ele não desloca os costumes de
sua posição tradicional. Ao sustentar um discurso conservador, não desloca as ideias e crenças;
em consequência, não promove mudanças dos sistemas de relevâncias dominantes dele e do seu
público.

O seu discurso político-religioso, como registramos, expressava valores conservadores e in-
teresses de grupos religiosos. Mas existem outros valores expressos por Pop que estão calcados
em juízos morais preconceituosos, como as recorrentes insinuações à homossexualidade do pro-
dutor do programa, chamado de Carioca, sempre no tom do deboche, bem humorado e nunca
agressivo. O produtor era transformado em alvo constante das brincadeiras de Pop, caracteri-
zado como o “gay” do programa. No contexto dos programas, Pop sempre faz referências à
sexualidade do Carioca, com piadas de fundo homofóbico.

As performances marcam identidades. Nosso ator ajusta e atua em seus papéis onde seus
valores emergem. Realizador de suas ações, o comunicador-político Everton Pop não tenciona
mudar nada, ao contrário, articulando valores conservadores, mantém o estado de coisas de
preconceitos e juízos morais ancorados no passado.

Busca de distinção

O valor da diferença, da distinção, é um capital cobiçado, na era da visibilidade, por todos
os tipos de celebridades, conforme destaca Marshal (2006). No caso do comunicador-político,
adquirir o valor da distinção – parecer diferente dos concorrentes da mídia e da política – é uma
preocupação permanente, e quase obsessiva. O valor da distinção parece ser um investimento da
celebridade na longevidade da sua fama – que é condição necessária para que uma personalidade
pública valha alguma coisa para além da fugacidade, como aponta Inglis (2012).

Tal condição, contudo, vai além da questão temporal, a distinção é o valor a ser perseguido
para conquistar e manter a fama com credibilidade. A credibilidade é o verdadeiro capital po-
lítico a ser amealhado. Everton Pop se movimentava nesse sentido, buscando mostrar que era
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diferente de outros comunicadores e de outros políticos, com conduta e caráter que sustentam
tal lógica do ser diferente: sou melhor, porque sou diferente dos outros. No seu inverso, o
argumento também se sustenta: sou diferente, por isso sou melhor do que os outros.

Capital comunicativo

Outros traços importantes que destacamos em nossos achados são as habilidades de co-
municabilidade postas em ação pelo nosso personagem em seu programa de televisão. Tais
habilidades são expressas no tom de humor e respeito, no uso das formas de senso comum com
conteúdos populares – seus bordões de humor e citações bíblicas, entre outros – articulados por
ele na interação com o público, visando angariar simpatia e um juízo de valor positivo.

Essas habilidades, que no conjunto formam o capital comunicativo de Pop, revelavam o
seu carisma, suas intenções de buscar a aprovação do outro na interlocução televisiva, suas
estratégias comunicativas e sua agilidade de se safar de situações onde sua fachada era ameaçada.

No programa ao vivo, seja nas entrevistas ou nos esquetes de humor, Pop usava das suas
habilidades para manter, e se manter, no quadro do gênero do programa de entretenimento. As
situações de improviso eram sempre um risco, mas realizadas para que o programa mantivesse
o seu tom de diversão, ainda que a sua fachada pessoal ficasse potencialmente vulnerável. Es-
sas condições arriscadas de um programa ao vivo e com esquetes de improviso colocavam as
habilidades comunicativas de Pop à prova.

Superposição e alternância estratégica de papéis

O apresentador de TV ajusta o alinhamento da situação para que o ator político possa atuar.
Esses modos de administração do comunicador-político Everton Pop – a ponte para que o pa-
pel do comunicador possa servir ao melhor desempenho do ator no papel do político – foram
constatados na nossa pesquisa em diversas situações.

A análise da encenação do nosso personagem trouxe como achados os modos de operação
de transição de um papel para outro em dois eixos: a) o comunicador servindo de ponte para o
político: na performance de Pop quando muda o tom descontraído para um tom de seriedade e
b) a hibridização das dinâmicas dos quadros midiáticos onde o entretenimento e a propaganda
política aparecem num mesmo programa.

A passagem de um papel para o outro é sempre demarcada pelo comunicador que lembra o
contrato com o público, o programa de entretenimento, mas ao mesmo tempo abre o espaço para
a encenação do papel do político, liberando-se nessa passagem para o desempenho alternado.
Esse modo diz respeito à habilidade comunicativa, à sensibilidade do nosso ator para saber o
momento adequado para a encenação do papel oportuno, e, a partir daí, de como modelizar o
papel e a melhor maneira de desempenhá-lo.

O segundo aspecto é do próprio enquadramento do gênero. No caso, o programa de en-
tretenimento quebra seu contrato ao incorporar valores da retórica da propaganda dados pelo
personagem na performance do papel de político – na alternância aberta pela ponte do papel
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de comunicador. Dito de outro modo: nesses momentos, quando o papel do político domina
a cena do programa de entretenimento, a passagem desloca a retórica da diversão própria do
gênero (sem compromisso com a persuasão e a realidade), abrindo espaço para o discurso do
parlamentar.

Assim, entendemos que, nesse jogo de papéis, os discursos da mídia e da política se alternam
no mesmo quadro – modo de operação deliberadamente articulado pelo profissional da mídia e
parlamentar Everton Pop.

A marca do discurso midiático é a sedução e a do discurso político a argumentação. Isso
serve como um modelo geral de distinção entre os dois papéis. Como comunicador, Pop buscava
a elevação da audiência, a adesão do público e a identificação. Como político, seu discurso era de
cunho ideológico – a política trata de poder e repartição de poder. No caso do nosso personagem,
o aspecto diferencial é que a alternância de discursos se dá no mesmo quadro e essas passagens
de um papel para o outro estão sob sua administração.

Nos achados também identificamos que essas alternâncias de papéis eram problemáticas,
com transferências mal arranjadas e dificuldades de se reposicionar dentro de cada um dos dois
papéis. Algumas performances eram adequadas ao papel do comunicador mas que não estava
adequadas ao tom de seriedade que tenta dar quando desempenha o papel de político.

Há um evidente deslumbramento de Pop com a condição assumida de parlamentar. As
dificuldades de reposicionamento dentro dos dois papéis expõem um personagem subalterno,
cuja atuação na mídia e na política depende do aval do patrão, o dono da emissora.

Em nossos achados, concluímos que Pop demonstrou ser um político sem consistência, as-
sumindo posições moralistas e conservadoras (posições homofóbicas e um discurso político-
religioso, entre outros aspectos).

Estava subordinado ao gênero de entretenimento, no qual tinha dificuldades de adequar o
papel de político sério e de opinião forte – situação mais fácil para os comunicadores-políticos
que atuam nos programas do gênero do jornalismo policial sensacionalista.

O tom sério requerido para a encenação do papel de político em um programa cujo propósito
era alegrar, fazer rir, colocava o personagem em dificuldades nos momentos de passagem de
papéis – resultando quase sempre em prejuízo para a performance do parlamentar.

Nas ocorrências dos momentos de Pop em campanha pela reeleição, vimos que ele usou
como estratégia continuar vinculando os dois papéis. Nas peças de campanha, a forma e o
conteúdo de suas mensagens no Facebook, Twitter e site eram explícitas na vinculação dos dois
papéis. Isso, de certa forma, mantinha a imagem de um personagem “outsider” da política,
fragilizando sua posição, ao contrário de buscar fortalecer uma imagem específica de político,
de atuação partidária e voz ativa nos embates na mídia. Essas características que identificamos
no nosso personagem demonstraram que ele não se esforçou para demarcar uma distinção de
político para além do comunicador. As posições se confundiam, ficavam embaçadas pela forte
vinculação de papéis que ele sustentou, expressas em suas relevâncias volitivas.

Como consequência, tais características criaram para Pop, conforme Dewey, uma situação
problemática permanente: a “palavra política” do vereador tinha como fator de instabilidade a
própria concorrência da “palavra divertida” do apresentador de TV de programa de entreteni-
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mento do popular midiático. E, como enfatizamos, essa ponte nem sempre se realizava em favor
de avaliação positiva do desempenho do papel de parlamentar.

Escamoteamento das contradições

Selecionamos, entre os momentos biográficos do comunicador-político Everton Pop, a situa-
ção problemática da eleição de 2012. A situação problemática, como aponta Dewey, desencadeia
um processo de maior tensão de escolhas do indivíduo entre desejos e fins presentes no pensa-
mento. Essa situação de dúvida, criada pela seleção do ator em sua situação biograficamente
determinada é, conforme Schutz, citando Dewey, a única coisa que torna possível a deliberação
é a escolha.

“O que é a escolha? Simplesmente fazer a imaginação martelar sobre um objeto
até que este forneça um estímulo adequado para que se volte para a ação aberta. A
escolha não é a emergência de uma preferência a partir da indiferença. É a emergência
de uma preferência a partir de preferências em competição” (Schutz, 2012, p.168).

Em sua deliberação, Pop escolheu a produção de uma ação não por um ato, mas por uma
omissão. O caso dessa abstenção intencional de atuar, como aponta Schutz, implica um estado
de coisas – em termos práticos, implicou consequências negativas para o nosso personagem.

No jogo da interação no momento da campanha eleitoral de 2012, a escolha de Everton Pop,
no papel de candidato à reeleição de vereador, foi a de não falar sobre questões polêmicas. Ele
optou pela omissão, a não ação, calando-se ao ser interpelado pelo público sobre acontecimentos,
classificados de escândalos, ligados à figura dele.

A consequência da estratégia escolhida foi um estado de fragilidade da candidatura de Pop.
Ao não confrontar, não agir, não construir um discurso de oposição aos rumores dos escândalos
da privatização da água e da compra de votos, Pop deixou de oferecer aos seus simpatizantes, e
potenciais eleitores, argumentos que pudessem sustentar a defesa da sua candidatura.

Considerações finais

Poderíamos dizer que essa breve história do comunicador-político Everton Pop teve um des-
fecho amargo para ele: não conseguiu a reeleição – reprovado nas urnas pelos eleitores – e
perdeu o programa na TV Cidade Verde – demitido, segundo a mídia política local, pelo dono
da emissora logo após a divulgação do resultado eleitoral. Mas, se o dilema de uma celebridade
é viver, para toda a sua existência, na tensão entre o fugaz e o longevo, a estrela Pop talvez tenha
sofrido apenas um apagamento provisório.

Pop negou que tenha sido demitido, garante que pediu para sair. E, em junho de 2013
retomou a sua carreira de apresentador de TV, comandando um programa, no mesmo gênero de
entretenimento, em outra emissora local – TV Brasil Oeste, afiliada da CNT. Pop também já
anunciou publicamente que tentará voltar à cena política, novamente como candidato a vereador
de Cuiabá na eleição municipal de 2016.
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Nosso propósito não foi, e nem poderia ser, apenas com este estudo, explicar por que Everton
Pop não foi reeleito para a Câmara de Cuiabá. Mas, entre a câmera e a Câmara, encontramos
aspectos que ajudam a explicar a sua reprovação popular nas urnas. Ele fez muito mal, como
vimos, a junção dos dois papéis, e, ao que parece, nem um dos lados ganhou.

A força da sua imagem enquanto comunicador era a naturalidade, alegria e até uma certa in-
genuidade. Esses atributos ficaram enfraquecidos na sua passagem à condição de comunicador-
político. Isso porque o papel de parlamentar precisava ser encenado no tom de seriedade para
capitalizar uma imagem de credibilidade (valor a ser conquistado), mas a ponte de um papel para
o outro, em meio a esquetes de humor e com um discurso agressivo e arrogante, não funcionou
para a encenação do político, comprometendo também a performance do comunicador.

Nosso trabalho abre perguntas colocadas para outros futuros estudos: picado pela mosca da
política, um comunicador-político reassume da mesma maneira seu lugar na mídia? O gênero de
entretenimento é limitador para a performance de um político que também atua como comuni-
cador? Quais transformações na identidade dos comunicadores de televisão e rádio levam a cada
eleição que mais profissionais da área sejam candidatos em todo o país? E, afora as característi-
cas dos comunicadores e do contexto, levantamos mais uma questão a ser desdobrada em novas
investigações: para além da visibilidade midiática, qual a credibilidade e quais expectativas os
eleitores depositam nesses candidatos?

Certamente são cenas dos próximos capítulos de outros trabalhos sobre a trajetória desse tipo
de personalidade pública que atua na mídia e na política, representado aqui, no nosso estudo de
caso, pela trajetória do comunicador-político Everton Pop.

Finalizando, destacamos que este foi um primeiro trabalho explorando as interfaces do
comunicador-político. A intensidade do fenômeno – o número crescente de comunicadores
candidatos e a presença de comunicadores-políticos em todos os estados brasileiros – mostra a
necessidade de entender melhor os estímulos e motivações desses personagens, acompanhar seu
desempenho na mídia e na política, assim como as avaliações e o julgamento do público eleitor.
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Resumo

O trabalho discute a experiência das mídias sociais on-line no Brasil, a partir das
Jornadas de Junho de 2013. A hipótese é de que as manifestações desencadeadas
no período geraram uma nova experiência política, em especial para uma multidão
incentivada pelas relações estabelecidas nas redes sociais na internet. Um dos princi-
pais desdobramentos desse fenômeno seria o deslocamento da importância dos meios
de comunicação tradicionais. A fim de analisar o cenário, debruçamo-nos sobre a
atuação do MPL, organização social sem fins lucrativos que chamou às manifesta-
ções, e da TV Globo, canal de televisão de maior audiência na região dos eventos.
Com efeito, observamos o reforço do poder reivindicatório dos movimentos sociais,
marcadamente em razão da disseminação de suas causas e, principalmente, do cres-
cimento exponencial do seu poder convocatório. No limite, é provável que esteja em
curso uma mutação nos significados, nas formas de comunicação e, como resultado,
no modo de fazer política.
Palavras-chave: redes sociais; manifestações sociais; tecnologia; internet; política.

1. Apresentação

O mundo vive uma profusão de manifestações sociais em que ruas e praças públicas transfor-
mam-se em palco rotativo de amplos protestos. Acontecimentos recentes como a Primavera
Árabe, na Tunísia (2011), o Occupy Wall Street, nos Estados Unidos (2011), o movimento
15M, na Espanha (2011), o 15 de setembro, em Portugal (2012), a Primavera Érable, no Ca-
nadá (2012), a Revolução dos Guarda-Chuvas, na China (2014), entre outros, são exemplos que
ganharam destaque na grande mídia.

A proliferação desses eventos remete à década de 1960, quando, na Europa, Estados Unidos
e América Latina, jovens se reuniram e ocuparam lugares públicos para reivindicar, por exemplo,
o fim das guerras, a liberdade de expressão e maior democracia (Piacentini, 2008). No Brasil, o
período foi marcado pelo golpe militar e passeatas.

As causas dos protestos recentes diferem das observadas na década de 1960. Entretanto, a
pequeno lapso temporal entre os eventos sugere a existência de semelhante desconforto social
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generalizado. Naturalmente, não temos aqui a pretensão de investigar a origem, muito menos
os desdobramentos de uma possível crise de maior amplitude. O fato, porém, das manifestações
acontecerem num espaço de tempo comum, aliado à ideia de que passamos a ter notícias sobre
elas em tempo real, leva-nos a questionar se estamos em meio a uma nova experiência política,
agora decisivamente marcada pelo advento das redes sociais digitais. Apesar de reconhecer as
particularidades da crise em cada região, não hesitamos em afirmar que a forma das reações
políticas e os contágios entre elas têm forte influência das redes sociais on-line e, como Castells
(2013), afiançamos que esta é uma época de manifestações em rede.

A fim de analisar esse cenário e as questões comunicacionais envolvidas, este artigo está
dividido em três partes. A primeira trata das recentes manifestações sociais e suas relações com
as mídias sociais on-line. Em seguida, a abordagem é especificamente sobre o caso brasileiro:
as Jornadas de Junho de 2013. Nessa parte, de modo exploratório, faz-se uma análise da atuação
da imprensa, nomeadamente da TV Globo e do Movimento Passe Livre de São Paulo. Por fim,
propõe-se a hipótese de surgimento de uma nova experiência política, como um dos desdobra-
mentos dos eventos no Brasil.

2. Manifestações e mídias sociais on-line

Uma das características mais pulsantes nas recentes manifestações sociais pelo mundo foi
o uso corrente dos sites de redes sociais na internet. Por meio das redes sociais on-line, parti-
cipantes publicaram fotos e comentários a respeito dos eventos, permitindo à sociedade acessar
diretamente os fatos, em tempo real, sem os tradicionais cortes ou edições promovidos pela
imprensa tradicional, e, sobretudo, fora do controle de alguns governos discutivelmente demo-
cráticos.

Na perspectiva de Castells (2013, p.25) “a conexão entre comunicação livre pelo Facebook,
Youtube e Twitter e a ocupação do espaço urbano criou um híbrido espaço público de liberdade”.
Segundo o autor, essa é uma das características basilares da rebelião que aconteceu em 2010, na
cidade tunisiana de Sidi Bouzid, e que prenunciou os movimentos que surgiram em diferentes
países.

Com o intuito de frisar a relevância das redes sociais digitais como novas possibilidades
comunicativas da sociedade civil, sobretudo por atuar a partir de um ambiente que se encontra
fora do controle hegemônico da grande mídia e dos governos, é interessante observar o caso da
Turquia. Neste país, a

“(...) influência do Estado sobre as emissoras tornou-se clara durante as enormes
manifestações antigoverno de junho de 2013. À medida que os ativistas ocupavam
a Praça Taksim em Istambul, as principais emissoras do país sob influência do Es-
tado exibiam documentários sobre treinamento de pinguins e golfinhos. Uma delas
exibiu um programa de culinária. Erdoğan caracterizou o Twitter como uma “ame-
aça”, e autoridades reprimiram seus usuários, prendendo dezenas sob a acusação de
publicar “informações incorretas”. (...) A imprensa tornou-se cúmplice da crescente
intolerância política dos círculos dirigentes” (Walker e Orttung, 2014, p.18).
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Destaca-se, ainda, outra insurreição popular mobilizada com o auxílio das mídias sociais,
desta vez, no Egito. Com histórico opressor, em janeiro de 2011, o país foi tomado por manifes-
tações, convocadas pela internet, contra o regime ditatorial do então presidente, Hosni Mubarak.
A mobilização começou após a morte de um jovem pela polícia de Alexandria. Ali, por meio
de uma página criada no Facebook, fez-se um chamamento para um protesto contra a violência
policial egípcia. A página do evento ganhou rapidamente 70 mil seguidores e logo teve seu con-
teúdo proliferado por outros vários perfis nas redes sociais on-line. O protesto ficou conhecido
como o “Dia da Revolta” e, aproximadamente, dois milhões de pessoas se reuniram na Praça
Tahrir, no centro de Cairo. Após esse dia, os sites de redes sociais, Facebook e Twitter, tiveram
seus acessos bloqueados a mando do governo. De acordo com Castells (2013), os eventos do
Egito incitaram outros protestos “numa escala sem precedentes”.

As características dessas manifestações são reforçadas em sua importância a partir do posi-
cionamento de Castells (2013) sobre o uso da tecnologia e da comunicação de massa na consti-
tuição de uma sociedade em rede. Para o autor, as redes sociais na internet são espaços de au-
tonomia que estão além do controle governamental e dos oligopólios midiáticos, que, ao longo
da história, monopolizaram os meios de comunicação de massa como base de seu poder (Cas-
tells, 2013, p.7). De outro modo, as redes sociais na internet permitem às organizações civis um
maior poder de comunicação, ampliando, assim, sua mobilização e seu impacto. Gohn (2013)
corrobora essa ideia, quando diz que “a participação dos jovens e o uso das mídias sociais foi
fundamental no Egito”, no processo de derrubada de Murabak do poder.

3. Sobre as Jornadas de Junho de 2013 no Brasil

No Brasil, em junho de 2013, inesperadas manifestações tomaram proporções que já não se
viam há mais de duas décadas, quando jovens de “cara pintada” foram às ruas pedir o impeach-
ment do então Presidente da República, Fernando Collor. Desde aquela época, o país não tinha
suas avenidas tomadas por tantas pessoas protestando por questões sociais e políticas e, menos
ainda, alcançado um volume e dispersão geográfica de tamanha grandeza. Essas manifestações,
supostamente, iniciadas em São Paulo e organizadas pelo Movimento Passe Livre/SP (MPL/SP)
começaram pela queixa contra o aumento da tarifa no transporte público da capital paulista.
Sem demora, porém, tomaram grandes proporções e desviaram-se do seu propósito inicial: os
atos abriram o caminho para outras reivindicações, como melhores postos de saúde, educação
de qualidade e o fim da corrupção no poder público.

De fato, as Jornadas de Junho evoluíram rapidamente. Logo no início do mês, dia 6 de ju-
nho de 2013, houve um grande protesto contra o aumento das passagens de ônibus na capital
paulista, denominado pelos organizadores de 1º Grande Ato. Na verdade, as sucessivas mani-
festações organizadas pelo MPL/SP se deram na cidade de São Paulo e paralelamente em outros
municípios, durante o mês de junho de 2013. Isso porque, no entendimento do movimento, a
partir de experiências vividas anteriormente e compartilhadas por outros municípios, ao conquis-
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tarem a revogação do aumento do preço do transporte público, a reivindicação também poderia
sair vitoriosa na capital paulista 1.

Na cidade de São Paulo foram sete grandes atos entre os dias 6 e 20 de junho, dos quais
podemos destacar como características principais:

1. a liderança de um movimento social sem comando formal, organizado de forma horizon-
tal, sugerindo autoria coletiva;

2. a forte repressão policial sofrida pelos manifestantes e também pela imprensa que cobria
os eventos;

3. a ampla cobertura da imprensa, apesar de os grandes veículos terem sido impedidos pelos
participantes das manifestações de fazer a cobertura em loco. Essa atitude dos manifes-
tantes indica uma possível crise na forma como a imprensa tradicional desempenha seu
papel social;

4. o uso massivo das novas redes de comunicação conectadas à internet para fins de mobili-
zação e transmissão dos eventos, o que tornou os manifestantes mediadores e ao mesmo
tempo protagonistas;

5. a insatisfação obnubilada em relação às políticas públicas, dentro de uma crise de repre-
sentação política, surgiu rapidamente de forma quase generalizada na sociedade. Além
disso, os investimentos públicos para a Copa das Confederações e para a Copa do Mundo
de 2014 versus a deficiência de infraestrutura nas cidades agravaram o problema de le-
gitimidade do governo.

Na visão da socióloga Maria da Glória Gohn (2014, p.8), os acontecimentos em tela se cons-
tituíram em uma espécie de “revolta popular de massa”, conduzida por uma juventude, em sua
grande maioria, de classe média, organizados aparentemente a partir de relações estabelecidas
por meio das redes sociais na internet 2.

Passando para o âmbito do poder público, as características encontradas nas manifestações
de junho de 2013, no Brasil, apontam para um fenômeno difícil ao entendimento do Governo.
Isso porque, semanas antes das manifestações serem midiatizadas, as pesquisas de opinião do
Instituto Data Folha (2013) demonstravam que 65% da população considerava o Governo Fede-
ral ótimo ou bom. Essa aprovação resultava de ações da Presidência da República relacionadas
“principalmente, às políticas sociais e à condução da economia” (Data Folha, 2013). Posterior-
mente às manifestações, mais precisamente, 36 dias após a primeira pesquisa, o índice caiu para
30% de aprovação, menos da metade da avaliação anterior. Dessa vez, a pesquisa destacava que
os brasileiros consideravam que houve uma piora na perspectiva econômica do país, além de
criticarem a atitude da Presidente diante dos protestos (Data Folha, 2013).

A vista de tudo isso, a fim de explorar o fenômeno, escolhemos focar a análise no papel das
redes sociais on-line na formação de novos atores sociais políticos. Assim, em primeiro lugar,

1. Fangpage do MPL/SP no Facebook.
2. Para ilustrar uma dessas relações, podemos citar 28 páginas criadas no Facebook para divulgação e mobili-

zação de manifestações realizadas no exterior, com milhares de pessoas, em apoio aos protestos que aconteciam no
Brasil.
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é preciso reparar que muita coisa mudou desde os ‘caras pintadas’ nos anos 1990. As manifes-
tações de junho de 2013, além de não serem monotemáticas, pareceram emergir repentinamente
e alcançaram dimensão imprevista, como afirma Christa Berger (2014, p.56): “o acontecimento
foi absolutamente inesperado para os políticos e para os jornalistas e foi difícil enquadrá-lo nos
quadros de referência disponíveis para interpretar o que acontecia”. Mais importante: suas lide-
ranças pareciam diluídas, sua organização e chamamento fizeram uso intensivo de instrumentos
da telemática, não disponíveis na última década do século XX. Nesse sentido, trata-se de algo
ainda pouco compreendido pelas Ciências Sociais, ou especificamente pela Ciência da Comuni-
cação.

Em segundo lugar, é importante perceber que a novidade não estava tanto na movimentação
política da população supostamente adormecida. O novo residia na ampla mobilização popular
a partir da interação de atores utilizando as redes sociais na internet como ferramenta de co-
municação. Posto isso, é inevitável a emergência de três questões: a) demandas sociais, antes
neutralizadas pelo aparato midiático tradicional, ganham, de fato, alta visibilidade através das
redes sociais, permitindo formas de organização que dão aos movimentos maior poder reivindi-
catório? b) as redes na internet desempenham papel de agente de fermentação 3, criando outros
e novos atores políticos? c) quais as implicações dos usos das redes sociais na internet como
instrumento de comunicação nas manifestações conhecidas como Jornadas de Junho?

3.1. O Movimento Passe Livre: a atuação nas Jornadas de Junho de 2013

O MPL, assinalado como um movimento social autônomo, sem fins lucrativos, apartidário,
horizontal e independente, foi criado para atuar no campo político e social e, como outros mo-
vimentos sociais, utiliza-se, em grande escala, de meios não institucionalizados para resistir ou
produzir mudanças. É um modelo de instituição que tem como tática a realização de manifesta-
ções massivas e de boicotes, podendo, às vezes, agir com violência (Rodríguez, 2003, p.241).

Peruzzo (1998), por exemplo, ajuda a compreender o MPL quando assevera que os movi-
mentos populares brasileiros nascem de problemas vividos por grupos, cujo horizonte para sua
superação não está estabelecido ou visível. Para a autora, alguns desses principais problemas
são: “a espoliação concreta das classes subalternas, refletida na degradação das condições de
vida; (...) a compreensão emergente da população quanto à precariedade de sua existência e às
suas privações; a percepção da necessidade de ação coletiva para interferir nos processos decisó-
rios do poder público e das empresas privadas” (Peruzzo, 1998, p.31). Isso, em parte, explica a
atuação do MPL junto às comunidades localizadas quase sempre na periferia de grandes centros
urbanos, como São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro e Vitória, por exemplo.

Historicamente, o MPL atua desde as manifestações da “Revolta do Buzu”, ocorridas em
Salvador (BA), em 2003. Na ocasião, grupos estudantis tomaram a frente de vários protestos
para a derrubada do aumento da tarifa, semelhante à reivindicação de junho de 2013. Logo
depois, influenciados pelos eventos na Bahia e diante de mais um aumento da tarifa de ônibus em
Florianópolis, jovens se organizaram e realizaram, em 2004, diversas manifestações na cidade,
conhecidas como “Revolta das Catracas”.

3. Termo emprestado de Walter Benjamin (2013).
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Nessa mesma época, aconteceu o Fórum Social Mundial, realizado em janeiro de 2005.
Nele, jovens estudantes e ativistas sociais realizaram o primeiro encontro nacional para discutir
o tema do transporte público e terminaram por fundar, oficialmente, o Movimento Passe Livre.
Desde então, o trabalho e a missão do movimento é norteada por “uma vida sem catracas” no
transporte público urbano, pois, segundo o MPL, o transporte público é o meio fundamental de
acesso à cidade e à parte importante da cultura, o que o torna um potencial fator de exclusão
social das classes subalternas.

O MPL realiza, portanto, um trabalho de base há anos, conscientizando os principais usuá-
rios sobre a importância do transporte público na vida social e sobre o seu gerenciamento pelos
órgãos competentes. Essa característica do movimento se torna importante para pensar a reper-
cussão e a solidariedade conquistada nas manifestações de junho de 2013.

Além do trabalho de base nas periferias, o MPL atua fortemente pelo Facebook. A pá-
gina institucional do movimento está nas redes sociais digitais desde junho de 2011. No início,
os adeptos ao movimento somavam pouco mais de cinco mil seguidores na fanpage. Quatro
anos depois, esses números ultrapassam a casa das 300 mil curtidas. Para o MPL, o Facebook
transformou-se em um importante meio de comunicação e fundamental ferramenta de divul-
gação de suas ações. Sua fanpage foi utilizada intensamente, em tempo real, durante todo o
período das manifestações de junho para divulgar as informações dos sete Grandes Atos e de
outros que aconteciam com apoio de suas ‘filiais’ 4 em outras cidades.

Durante, por exemplo, o protesto ocorrido no dia 6 de junho, alguns dos posts na página
do MPL/SP no Facebook, anunciavam: “Um passeio pelo centro não revoga o aumento!”, “São
Paulo começa a parar!” e também a “23 de Maio tomada pela população!!” (Passe Livre São
Paulo, 2013). Além disso, uma imagem se destacava em um dos posts com a hashtag #sófaltaSP,
compartilhada apenas em único dia por 246 pessoas. Considerando que o compartilhamento se
dá num espaço ilimitado de conexões entre indivíduos, o número de visualização da imagem
pode se elevar inúmeras vezes. Essa dimensão ainda aumenta, quando somamos todas as inte-
rações das oito publicações postadas pelo MPL/SP nesse dia 6. Assim, chegamos ao resultado
de 1.583 curtidas, 149 comentários e 975 compartilhamentos. O conteúdo dessas publicações
trazia relatos dos acontecimentos em tempo real e, por vezes, links de notícias divulgados pela
imprensa. Mais significativo, porém, era a notícia transmitida ao vivo, sendo produzida e com-
partilhada por quem era a própria notícia, ou seja, o MPL/SP e os próprios manifestantes. Além
disso, como grande novidade, o Facebook também serviu como fonte de informação para a
grande imprensa.

3.2. A imprensa e o fenômeno das ruas
“O jornalismo se constitui como lugar de articulação de discursos sociais, com base
no diálogo de interesse público e, consequentemente, agente mediador entre o mundo
dos fatos e a instância da recepção. Toda comunicação que interessa à opinião pública
é mediada pela instância jornalística” (Dalmon, 2010, p.216).

4. O movimento Passe Livre, apesar de ser instituído em outras capitais e municípios, além de São Paulo,
não considera ter filiais e, sim, extensões do movimento. Atualmente existe MPL oficialmente em doze estados
brasileiros.
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Seguindo a afirmação de Dalmon (2010), a forma como os atos de junho foram noticiados
sugere uma exceção à regra, uma vez que a imprensa não foi a única e principal mediadora
do acontecimento – mesmo a imprensa sendo considerada um quarto poder, em posição de
‘contra poder’ 5. Explica-se, assim, o objetivo de identificar, através de uma análise exploratória,
possíveis sinais de influência da imprensa e das redes sociais on-line sobre o receptor quanto à
motivação e mobilização para a construção das Jornadas de Junho. Para tanto, selecionamos
alguns dos telejornais da TV Globo, empresa de comunicação com maior audiência no país,
segundo o Ibope.

Por conseguinte, observando a transmissão da cobertura jornalística das manifestações de
2013, percebe-se a formação de discursos de relevância simbólica. Por exemplo, logo no 1º
Grande Ato, ocorrido no dia 6 de junho de 2013, o Jornal Nacional (JN) noticiou o aconteci-
mento, iniciando o discurso da seguinte forma: “em São Paulo, manifestantes que protestavam
contra o aumento no preço das passagens de ônibus entraram em confronto, agora a pouco, com
a polícia na Avenida Paulista” (JN, 2013. Grifo nosso). Até então, uma notícia aparentemente
comum. No entanto, na manhã seguinte, 7 de junho, a emissora ainda repercute as informações
sobre as manifestações no noticiário local, o Bom Dia SP. Nessa edição, a reportagem sobre os
protesto foi ao ar às 6h16, o dia ainda não havia clareado, quando um comentário feito pelo apre-
sentador Rodrigo Bocardi, ao final da notícia que durou sete minutos, causou polêmica imediata
nas redes sociais on-line. Essa reação ao comentário do apresentador nos chamou a atenção para
algo muito incomum no campo jornalístico. A fala do jornalista provocou tantos comentários
nos sites de redes sociais que a reação do público virou notícia em outros veículos. O jornal A
Folha de São Paulo, na versão on-line, publicou a análise do burburinho nas redes sociais. A
notícia era:

“(...) ao vivo, a jornalista Patrícia Bringel explicou que alguns manifestantes já esta-
vam liberados após pagarem fiança, com valores que variavam de um salário mínimo
até R$ 3 mil. Ao fim da explicação, o apresentador se manifestou: ‘Alguns deles não
tem R$ 3,20 ou 20 centavos a mais para pagar a passagem de ônibus, mas têm R$
3 mil para pagar a fiança’. (...) Alguns internautas reclamaram do comentário, mas
houve quem elogiasse. Em sua conta no Twitter, Bocardi agradeceu um internauta
que achou a frase ‘sensacional’” 6.

Esse comportamento dos telespectadores, conectados em rede ao mesmo tempo em que
veem TV, possui vários desdobramentos. Porém, neste caso, vale destacar a troca simbólica pro-
duzida pela comunicação simultânea ao ato de ver TV 7. Nota-se, então, uma nova da percepção
do receptor quanto ao problema em tela, que coloca o discurso da TV à prova e questiona a
posição de superioridade da imprensa em relação à mediação dos acontecimentos. O cenário
ainda sugere um contra fluxo na formação da opinião pública, principalmente se destacarmos

5. Uma das definições utilizadas por Thompson (2014:38), conceitua poder como “a capacidade de agir para
alcançar os próprios objetivos ou interesses, a capacidade de intervir no curso dos acontecimentos e em suas con-
sequências”.

6. Folha de S. Paulo, online, F5, 7/06/2013.
7. Consideramos ‘comunicação’, segundo a definição dada por Thompson: “um tipo distinto de atividade social

que envolve a produção, a transmissão e a recepção de formas simbólicas” (Thompson, 2014, p.44).
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que a grande imprensa, na sua forma tradicional, como TV, jornal, revista e rádio, perde, cada
vez mais, o papel de referência na busca de informação por parte da população.

Este fato detectado, por exemplo, em uma pesquisa realizada pela F/Nazca em 2013. O
resultado da investigação aponta para uma mudança no hábito de consumo da informação. De
acordo com a instituição pesquisadora, atualmente a fonte de notícia mais consultada pela popu-
lação é a internet, à frente de TV, jornais e revistas. Além disso, a pesquisa aponta que “um em
cada cinco brasileiros costuma comentar, divulgar ou compartilhar experiências pela internet no
exato momento em que a está vivenciando”, isso em um universo de 83 milhões de brasileiros
conectados à internet. Esse fenômeno é novo. Hoje as notícias são comentadas em tempo real
com pessoas em qualquer lugar do país e do mundo, ultrapassando barreiras do espaço e tempo,
causando forte repercussão dentro e fora das mídias.

Assim, na perspectiva desse novo contexto de circulação das informações, avançamos, ex-
plorando os discursos produzidos pelo jornal local SPTV 1ª edição sobre as manifestações. Em
7 de junho, ainda sobre o protesto do dia anterior na capital paulista, o telejornal enfatizou o
evento mais uma vez com intenção de desqualificá-lo. Esta característica estava refletida na fala
do apresentador, logo na abertura da edição do programa que vai ao ar ao meio dia:

“A gente começa o SPTV falando de um baita prejuízo e é para todo mundo. É o
que ficou do vandalismo na Avenida Paulista durante a manifestação de ontem contra
o aumento do transporte público. Teve banca de jornal depredada, Shopping que
fechou as portas, vidros de carros e estações de metrô quebrados. Essas fotos aqui
são do próprio metrô que acaba de fazer as contas. Esse quebra-quebra causou um
prejuízo de 73 mil reais, para o nosso bolso, porque o dinheiro do nosso imposto é
que paga tudo isso. (...)” 8 .

A notícia que se repetia, criminalizando o movimento, deu maior visibilidade ao MPL/SP.
Este, por sua vez, respondeu às críticas da imprensa através de sua página no Facebook, contra-
pondo-se às falas divulgadas pela TV, cujo conteúdo mostrava apenas a face violenta das mani-
festações. Nesse caso, o MPL/SP divulgou, logo em seguida às primeiras notícias na TV, que um
grupo de cinco mil pessoas saiu em caminhada pelas ruas de São Paulo de forma pacífica quando
foram surpreendidos por forte repressão policial, provocando revolta e violência. E ainda refor-
çou: “As imagens dessa repressão brutal podem ser vistas em toda a imprensa e em vídeos nas
redes sociais” (MPL/SP, 2013).

O segundo protesto, realizado em 7 de junho, mais uma vez foi noticiado na TV Globo com
um discurso desfavorável. Isso pode ser constatado, por exemplo, pelo uso de palavras-chaves e
pela entonação negativa do apresentador:

“Durante um protesto contra o reajuste de R$ 3,00 para R$ 3,20 nas passagens de
ônibus e do Metrô, começou a violência. No Anhangabaú, centro da cidade, manifes-
tantes atearam fogo em cones. Depois caminharam em direção à Avenida Paulista,
onde houve o primeiro confronto com os policiais. Uma cabine da polícia foi jogada
ao chão. Uma lixeira de concreto foi usada como barreira. Bombas de gás, tiros para
o alto e rojões pipocavam entre policiais e manifestantes. O vandalismo assustou
quem trabalha na região” (JN, 2013).

8. SPTV, primeira edição, 07/06/2013. Disponível em: http://globoplay.globo.com/v/2621009/. Acesso em:
27/10/14.

http://globoplay.globo.com/v/2621009/
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No dia 10 de junho, o MPL/SP resolveu contrapor-se mais uma vez à imprensa, divulgando
uma segunda nota informativa em sua página na internet e no Facebook. A nota trazia informa-
ções sobre as prisões que ocorreram durantes as manifestações e que não haviam sido noticiadas
pela imprensa tradicional. Uma seguidora do MPL/SP no Facebook comentou a respeito do
noticiário: “Precisamos nos unir para dar notícias verdadeiras, porque, para a imprensa, não
passam de baderneiros”. O comentário demonstra insatisfação com imprensa brasileira.

Logo em seguida, no dia 11, aconteceu o 3º Grande Ato, e, novamente, o Jornal Nacional
(JN), noticiou: “Houve tensão e confronto na região central. Os lojistas fecharam suas portas e
ficaram com muito medo. A polícia reagiu com bombas e gás... tropa de choque se posicionando
para enfrentar a 3ª manifestação do MPL/SP” 9. No protesto, não só ativistas, mas também
jornalistas foram detidos pela polícia e mais de 100 pessoas foram feridas. Além disso, bens
públicos e privados também sofreram danos (Gohn, 2014, p.27). Nesse dia, a emissora dedicou
1 minuto e 33 segundos com cobertura ao vivo, o que significa 5% do tempo de transmissão do
JN 10.

No dia seguinte, as manifestações receberam maior atenção da imprensa: foram dedicados
três minutos e 28 segundos durante a transmissão do Jornal Nacional, o que equivale aproxima-
damente a 12% do tempo dedicado às notícias. No discurso do telejornal, sobressaía a ideia de
que atos de vandalismo tomavam conta da manifestação: “O protesto que começou com mani-
festantes caminhando ao lado de policiais, virou uma batalha nas ruas (...) em menos de uma
semana foi o terceiro e mais violento” 11. Diante do que foi descrito, Gohn (2014) é pertinente
ao afirmar que as manifestações passaram por um momento de desqualificação e descaso por
parte da imprensa tradicional. Além disso, na interpretação da autora, “a criminalização dos
movimentos foi a forma mais fácil que muitos dirigentes encontraram para responder à situa-
ção e revelar também um desconhecimento dos fatos que estavam se articulando” (Gohn, 2014,
p.22).

No 5º Grande Ato, porém, alguma coisa mudou. Sobre a manifestação realizada em 17 de
junho, o JN divulgou que cinquenta mil pessoas se reuniram em frente na Praça da Sé (região
central de São Paulo) e saíram em protesto pela cidade. Desta vez, no entanto, o discurso
atenuava a questão da violência: “Depois de uma segunda-feira histórica marcada por protestos
pacíficos na sua imensa maioria, manifestantes voltaram às ruas de diversas cidades brasileiras
hoje”, e continuou, “no início da noite houve um tumulto em frente a Prefeitura promovido por
uma minoria mais exaltada” 12. O que teria mudado na ação dos manifestantes? Não se sabe,
mas o discurso do telejornal notadamente mudou.

No início das manifestações, a imprensa comunicava os protestos de forma pessimista e
adotava um posicionamento de reprovação, retratando-os como vandalismo. No entanto, depois
do 4º Grande Ato, posicionou-se favoravelmente ao movimento, apoiando os protestos, alterando
o posicionamento sem motivo explícito. Na verdade, o descaso das autoridades e da mídia

9. JORNAL NACIONAL. 2013. Edições de 06 a 21 de junho de 2013. Disponível em: http://globoplay
.globo.com/. Acesso em: 23/9/2015.

10. Segundo Alfredo Vizeu (2001) o tempo total da programação do Jornal Nacional dedicado às notícias é de 26
minutos, podendo variar até 28 minutos.

11. Idem à nota 10.
12. Idem.

http://globoplay.globo.com/
http://globoplay.globo.com/
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tradicional e a violência da polícia perante os protestos foram transmitidos através das redes
sociais on-line pelos próprios protagonistas, para além da transmissão do evento pela TV. Essa
mudança na mediação da informação e a capilaridade atingida pelas notícias divulgadas por
meio das redes sociais on-line alterou o nível de conhecimento sobre os fatos e, aparentemente,
mudou o apoio dado pela população aos manifestantes. O quadro permite inferir que notícias
ecoaram por todo o país por uma nova forma de mediação, pressionando os veículos tradicionais
de comunicação a rever suas posições iniciais.

As distorções dos fatos, em razão da narrativa espetaculosa da grande imprensa, foram ob-
servadas também por Gohn (2013). Na visão da autora, no início das manifestações, a imprensa
veiculava a notícia em tom de reprovação, retratando o ocorrido como atos de vandalismo, sem
se aprofundar nas questões que levaram tantas pessoas às ruas da cidade.

4. Uma nova experiência política?

Como se vê, dentro do cenário das manifestações, emerge a problemática da comunicação
em rede, a partir de dispositivos conectados à internet. Com eles, os atores sociais são desloca-
dos do seu tradicional local de protagonismo, permitindo-os experimentar uma nova forma de
participação popular que resulta em uma atividade política não pretendida a priori. A discussão,
nesta seção, se debruça sobre a hipótese de que as manifestações, conforme o corpus selecio-
nado, permitiram uma nova experiência política para uma multidão incentivada pelas relações
estabelecidas nas redes sociais on-line.

As experiências políticas são pouco compreendidas. É recorrente as pessoas, no Brasil,
entenderem a política como uma ação exclusiva no âmbito do Estado. No sentido clássico,
o significado de política é “derivado do adjetivo originado de pólis (politikós), que significa
tudo o que se refere à cidade, e consequentemente, o que urbano, civil, público, e até mesmo
sociável e social” (Bobbio, 2010, p.954), uma ação, obviamente, indissociável do poder. Tendo
esse conceito como pano de fundo, parte-se para as definições de Leo Maar (1994), que usa
a história para analisar experiências políticas, como as Jornadas de Junho. Para o autor, os
“movimentos que visam interferir na realidade social a partir da existência de conflitos que não
podem ser revolvidos de nenhuma outra forma” são um exemplo direto do que é política (Leo
Maar, 1994, p.8). Assim, pessoas “desenvolvem políticas para alcançar seus objetivos” (Leo
Maar, 1994, p.10), utilizando instituições organizadas, como os movimentos sociais, a fim de
“traduzir anseios e interesses sociais” (Leo Maar, 1994, p.13).

Sob esses conceitos, as Jornadas de Junho serviram de palco para várias reivindicações. Ali,
milhares de jovens foram às ruas, motivados pelas notícias que corriam pelas mídias, e conquis-
taram um momento histórico não esperado. As questões fundamentais, deste modo, pululam:
pela ampla visibilidade das demandas sociais, antes neutralizadas pelo aparato midiático tradi-
cional, as redes sociais na internet permitem, aos movimentos sociais, maior poder reivindicató-
rio? As redes sociais on-line desempenharam papel de agente de fermentação dos movimentos
sociais e de outros atores políticos, de forma a tornar suas agendas cada vez mais públicas?

A primeira questão identifica a importância da internet como meio de comunicação no Bra-
sil. Para ilustrar o atual cenário, segundo a pesquisa da comScore (Meio&Mensagem, 2014),
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88% dos usuários da internet no Brasil consideram-na a mídia mais importante, à frente da
TV, dos jornais e das revistas. No país, 49% da população tem acesso à internet e 43% estão
conectados a alguma rede social on-line (We are social, 2014). Os dados também despertam
para a participação dos brasileiros no Facebook, com 73 milhões de usuários ativos, o que co-
loca o Brasil em segundo lugar em número de perfis no mundo. A segunda rede social digital
mais acessada pelos brasileiros é o Youtube; em seguida, está o Twitter, lançado em 2007 (Veja
2013). O fenômeno torna-se, portanto, relevante ao se perceber que as mediações da informa-
ção, antes sob o controle dos meios de comunicação convencionais, agora, graças à rede digital,
deslocam-se lentamente para novos protagonistas. Trata-se da divisão de um poder comunicaci-
onal significativo que potencializa o poder dos movimentos sociais.

A análise exploratória nos leva acreditar que o uso massivo de instrumentos de comunicação
na internet, como os sites de redes sociais, parece sinalizar a emergência de um fenômeno social
e comunicativo ainda não suficientemente claro, a demandar mais esforços de pesquisa. Por
exemplo, durante as manifestações de junho, o uso dos sites de redes sociais na internet, permi-
tiu convocações simultâneas sem custo, mobilizando milhares pessoas em centenas de cidades
brasileiras e até mesmo fora do país. Durante as manifestações, imagens foram divulgadas em
tempo real pelas redes sociais e só depois foram vistas nos meios de comunicação convencio-
nais, como TV, jornais e rádio. E mais: grandes empresas de comunicação foram impedidas,
por manifestantes, de cobrir o evento, sob a alegação de que tais veículos não os representavam,
dando maior importância à cobertura alternativa realizada pelos próprios participantes e publi-
cadas em redes sociais. São fatos de grande relevância que demonstram que o uso das redes
on-line parece estar alterando os processos comunicacionais e, assim, influenciando na forma de
fazer política, uma vez que “redes de comunicação são fontes decisivas na construção do poder”
(Castells, 2013, p.12).

5. Considerações finais

A pesquisa realizada acerca das Jornadas de Junho chama a atenção por destacar o nasci-
mento de um Brasil politicamente diferente do foi vivido até recentemente. Tal quais outras
manifestações recentes ao redor do mundo, o que se viu no país, em 2013, surpreendeu, não só
pelo tamanho e disseminação de passeatas e protestos, mas principalmente em razão da veloci-
dade com que arrebanhou participantes e apoios.

O fenômeno foi tão significativo e repentino que a imprensa tradicional, por exemplo, de-
morou a reagir, impingindo às manifestações, seus componentes e organizadores um status ne-
gativo, insinuando por vezes tratar-se de uma desordem a ser combatida. Logo, no entanto, a
mesma mídia alterou seus discursos e passou a falar em civismo e indignação popular.

Hoje mais importante é questionar: o que havia de novo nas manifestações? Ou ainda: o que
permitiu que as Jornadas de Junho possuíssem as características descritas acima e as tornasse,
até certo ponto, parte da onda vivida em vários países do globo?

A primeira conclusão é que, em junho de 2013, havia um ambiente incomum aos movimen-
tos sociais passados e capaz de politizar ainda mais os fatos. Nesse ambiente novo, a maior
novidade era o espaço virtual e, mais importante, o fato de este ter se constituído como uma
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extensão das manifestações. Trata-se de algo inesperado que talvez se consolide como um novo
espaço político, capaz de alimentar os movimentos sociais frente à hegemonia da grande im-
prensa. Isso foi facilitado pelos aparelhos de comunicação que convergem suas funções para
o ambiente virtual. Ou seja, os eventos demonstraram que os canais e instrumentos da comu-
nicação estavam sendo utilizados para outros fins que não aqueles para quais foram criados
inicialmente.

O resultado foi o reforço do poder reivindicatório dos movimentos sociais, marcadamente
em razão da disseminação de suas causas e lutas e, talvez mais importante, o crescimento expo-
nencial do seu poder convocatório. No limite, talvez estejamos passando por uma mutação de
significados, de deslocamentos nas formas de comunicação e, como resultado disso, nas formas
de fazer política. Isso porque, como afirma Virilio (1996, p.15), “ninguém ignora que a capaci-
dade de comunicar é para o homem, como para toda espécie viva, a condição indispensável de
seu estar no mundo, ou seja, de sua sobrevivência”, e os eventos de junho parecem mostrar que
essa capacidade foi alterada.

O estudo conclui, portanto, que as redes sociais on-line podem, sim, ser definidas como
agente de fermentação dos movimentos sociais, dando a eles visibilidade, maior poder e, as-
sim, transformando-os em fenômeno social. Nem os eventos ocorridos no Brasil, nem aqueles,
cujo palco foram os mais diversos países do globo, teriam a dimensão, a rapidez e o poder
convocatório observado se não fosse utilizado maciçamente o poder comunicativo das redes
sociais on-line. Reportagens, relatos, pesquisas e análises citadas ao longo do texto demons-
tram a importância adquirida pelos dispositivos conectados à rede mundial de computadores e,
principalmente, o uso diferenciado que seus proprietários fizeram antes, durante e depois das
manifestações. Uso este, diga-se de passagem, político, com repercussões políticas, algo muito
diferente das motivações comerciais iniciais para as quais tanto aparelhos, quanto aplicativos
foram criados.
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Resumo

A Internet, em especial por intermédio das plataformas de redes sociais, tem cada vez
mais desempenhado um papel como meio de organização, divulgação e exposição das
mobilizações sociais ao redor do mundo. Tem igualmente sido alvo de interesse em
estudos académicos, embora a maioria destes adote abordagens fundamentadas em
práticas tradicionais. No Brasil, os protestos de junho de 2013 geraram, de certa
forma, uma mudança de postura em massa por parte dos brasileiros perante a parti-
cipação política. Dois anos após as manifestações que marcaram a história do país,
os brasileiros foram novamente para as ruas (nos dias 15 de março, 12 de abril, 16 de
agosto e 13 de dezembro de 2015) descontentes com a gestão presidencial de Dilma
Russeff, com os escândalos de corrupção e com o baixo crescimento económico do
país. Neste contexto, propomos um estudo experimental a partir dos Métodos Digi-
tais procurando compreender o 15 de Março através das redes sociais – mais concre-
tamente o Facebook – confrontando as páginas de mobilização direta dos protestos
e com uma de teor mais cómico. Para tal, dividimos o artigo em quatro partes: i) o
duo movimentos sociais e redes sociais e respetivas relações, debates e percepções de
estudo; ii) os protestos no Brasil numa breve contextualização das Jornadas de Junho
(2013) e dos movimentos Anti-Dilma em 2015; iii) o guião metodológico; por fim,
iv) análise dos resultados.
Palavras-chave: 15 de Março; protestos Anti-Dilma; Brasil; métodos digitais; Face-
book.

1. O duo movimentos sociais e redes sociais

A ligação entre movimentos sociais e plataformas de redes sociais assinala uma nova forma
de mobilização social; mais rápida e eficaz na sua capacidade de reunir, divulgar e denunciar.
A expressão massiva (ou pontual) dos valores coletivos em prol de interesses comuns faz destas
redes, mais do que ferramentas de agrupamento e organização, novos meios para a participação
cívica e política. Estudar as mobilizações no Facebook ou Twitter, por exemplo, conduz-nos à
identificação de narrativas coletivas (seus principais atores e tópicos de discussão) e permite-nos
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compreender e analisar a opinião e os atos políticos sobre um tema específico. Na medida em
que dão voz, fazem ruído e geram mudanças, os SRS 1 são uma nova forma de fazer política.

Entendemos o duo movimentos sociais e SRS a partir de três pressuposições: i) os SRS são
parte integrante dos movimentos sociais, ferramentas que os moldam e desenvolvem algumas
de suas capacidades (Tufekci, 2014); ii) podem também ser objecto de crítica, de acordo com
Rogers (Digital Methods Initiative, 2015, 1 Junho) e podem constituir uma forma alternativa de
jornalismo 2 (Poell e Borra, 2011; Malini 3, 2014; 2013, 14 Junho; Cardoso e Di Fátima, 2013);
iii) devemos ter em conta a contribuição dos Métodos Digitais (Rogers, 2013), pelo destaque
que dão às caraterísticas únicas das plataformas de redes sociais (Rogers, 2015; Rieder et al.,
2015).

Ainda assim, há que ter em conta que esta nova fonte de poder e mobilização social pode ter
um impacto menos significativo por comparação com formas mais tradicionais de contestação.
Tomando em conta as três dimensões dos movimentos sociais propostas pelo sociólogo Char-
les Tilly 4, podemos classificar as atuais formas de participação cívica, segundo a proposta de
Tufecki (2014, e Zuckerman, 2014), entre uma atuação mais profunda [thick] (que engloba os
três aspectos ponderados por Tilly) e outra mais superficial [thin] 5 (que se limita aos dois pri-
meiros aspectos). Sintetizando, o ato de participar num protesto em massa pode ser superficial
e exigir pouco do cidadão – assinar uma petição, mudar a foto de perfil na plataforma, perspe-
tiva defendida por Zuckerman (2014) – mas as novas formas de participação (através das redes
sociais) podem igualmente ser profundas: “the engagement is thick, in fact, almost overly thick.
Every one of them aspires to be an empowered individual, and many cherish this empowerment”
(Tufekci, 2014, p. 204).

As mobilizações que sacudiram o Brasil (em 2013 e 2015) parecem não fugir à tendência
corrente; fortes em organização, ajuntamento e mobilização, mas aparentemente menos poten-
tes nas mudanças políticas. Nesse contexto, recorrendo aos métodos digitais (Rogers, 2013),

1. Ainda que consideremos preferível o termo “plataforma” (cf. Helmond, 2015), mantemos ocasionalmente a
sigla mais comum, SRS (“sites de redes sociais”).

2. “Alternative journalism, which includes the media of protest groups, dissidents, and fringe political organiza-
tions, can be seen as an attempt to counterbalance the dynamic of mainstream reporting” (Atton and Hamilton, 2008,
p.1; Harcup, 2003, p.371 apud Poell and Borra, 2011, p. 698).

3. Apesar de Malini não utilizar a expressão “jornalismo alternativo” nestes artigos, podemos dizer que a sua
proposta de pesquisa condiz com a nossa, pois o autor apresenta os SRS como fonte alternativa para fundamentação
do ocorrido nos protestos, divulgando notícias que contrapõem ou corrigem as notícias “simplificadoras” dos media
tradicionais. O mesmo é corroborado por Cardoso e Di Fátima (2013).

4. Tilly (2004, pp. 3-4) identifica as seguintes dimensões comuns aos movimentos sociais desde a Revolução
Francesa: i) empenho público em torno de reivindicações coletivas perante as autoridades; ii) uso de diferentes
formas de ação política para demonstrar o posicionamento coletivo (ex. reuniões públicas, petições, uso dos media,
protestos, etc.; iii) representação pública dos participantes de forma concertada, de acordo com o seu mérito, unidade,
número e responsabilidades.

5. A dicotomia entre atuação profunda e superficial é aqui inspirada na proposta de Ethan Zuckerman em “The
Thick and Thin of Participatory Civics”: “in thin forms of engagement, your job is simply to show up to the rally,
to sign the petition, to change your profifile picture. In thin engagement, someone else, presumably, has done the
thinking and concluded that what’s needed to persuade or to make a point is mass participation. In thick engagement,
your job is to figure out what needs to be done. Someone organizing a thick campaign knows they have a problem to
solve and recruits participants as a way of finding possible solutions, as well as people capable of carrying out those
solutions” (2014, p. 158).
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tomaremos neste artigo a plataforma do Facebook como fonte de informação, como termóme-
tro socio-político-cultural, e como ferramenta de pesquisa, análise e crítica para indagar acerca
do tipo de participação (profunda ou superficial) nos eventos de 15 de Março, bem como para
apurar quais os principais tópicos de discussão gerados nas redes sociais.

2. Protestos no Brasil

Ao considerar as plataformas de redes sociais como fonte, e para melhor direcionar a nossa
pesquisa, começamos por destacar o modo como os protestos ocorridos no Brasil têm sido estu-
dados. É predominante o foco no impacto da web e das redes sociais nos movimentos sociais e
na atuação política dos cidadãos. Uma outra perspetiva tem sido a percepção dos protestos a par-
tir da análise de palavras ou hashtags específicas ou dos principais tópicos de discussão gerados
em páginas no Facebook, consoante o nível de envolvimento 6 dos utilizadores nos posts 7 (cf.
Omena, 2015). Comum também é a monitorização em tempo real e a comparação do conteúdo
publicado nas redes sociais com o exposto pelos meios tradicionais, legitimando o papel, uso,
importância e impacto das redes sociais nos movimentos sociais. Deve contudo enfatizar-se que
as pesquisas guiadas por dados são ainda tímidas por comparação com os estudos de âmbito
teórico e que recorrem a métodos tradicionais. Em Portugal, por exemplo, de janeiro de 2011
a agosto de 2014, a maior parte dos estudos de comunicação sobre o Facebook adotou métodos
tradicionais de pesquisa (Omena e Rosa, 2015).

2.1. As Jornadas de Junho, Brasil 2013

Um movimento “espontâneo” (Cardoso e Di Fátima, 2013) sem personificação de uma li-
derança ou partido e alimentado por formas horizontais de decisão: assim é definida a série
de mobilizações que ocorreram no mês de junho de 2013, no Brasil. Apesar de considerados
como atos inesperados pelos governantes politicos 8 de todos os partidos, imprensa, cronistas
políticos e cientistas sociais (Vainer, 2013), as Jornadas de Junho são consequência de outras
microrrevoltas ocorridas no país (Malini, 2013, 4 ago).

“A ‘fagulha’ das manifestações de junho não surgiu do nada: foram anos de consti-
tuição de uma nova geração de movimentos urbanos – o MPL, a residência urbana,
os movimentos sem-teto, os movimentos estudantis –, que, entre ‘cartapaços’, ocupa-
ções e manifestações foram se articulando em redes mais amplas, como os Comitês
Populares da Copa e sua articulação nacional, a Ancop” (Rolnik, 2013, p. 9)

6. O nível de envolvimento traduz a soma de “gostos”, comentários e partilhas que um utilizador pode fazer em
uma determinada publicação.

7. Especialmente no dia 20 de junho de 2013 (seis páginas foram analisadas) um dos principais tópicos de
debate no Facebook deu-se através de um meme e de um vídeo, produzidos em resposta ao infeliz comentário do
ex-futebolista Ronaldo Fenômeno (então membro do Conselho de Administração do Comitê Organizador da Copa
do Mundo): “Copa se faz com estádios, não com hospitais”.

8. Por exemplo o ex-presidente Lula: http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/08/protestos-foram-surpresa-
para-esquerda-e-direita-diz-lula.html

http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/08/protestos-foram-surpresa-para-esquerda-e-direita-diz-lula.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/08/protestos-foram-surpresa-para-esquerda-e-direita-diz-lula.html
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A onda revolucionária tem a sua faísca inicial na Cidade de São Paulo, e entre 3 a 13 de
junho, “os atos reuniram diariamente cerca de 5 mil pessoas que marcharam sob o lema ‘3,20 é
um roubo’” (Cardoso e Di Fátima, 2013, p. 159). As mobilizações organizadas pelo Movimento
Passe Livre 9 tomam outra dimensão à medida que a repressão policial 10 (principalmente sobre
jornalistas) atrai a cobertura mediática. O problema das tarifas de transporte público passa a
fazer parte de uma lista maior de reivindicações, basicamente a luta por direitos fundamentais
assegurados pela Constituição Brasileira, como o direito à dignidade da pessoa humana (Art.
1.º, inciso III), à educação (Artigos 6.º e 205.º) e à saúde (Art. 196.º).

O cientista político e ex-porta-voz de Lula, André Singer (2013) 11, identifica os manifestan-
tes como basicamente compostos pela classe média e precariado 12, e divide o movimento em
três fases a partir do caráter ideológico dos participantes, divisão que confirma a autenticidade
e espontaneidade das Jornadas de Junho: i) o início é marcado pelo que chama “fio condutor
ideológico” do movimento: a luta do MPL contra as tarifas equivale à luta contra o capitalismo,
sistema regido pela “lógica de mercado”; ii) num segundo momento, a “atuação do centro” fun-
cionou “como uma espécie de inesperado generalizador do programa espontâneo das ruas” (p.
36) e que não apenas assumiu as duas bandeiras (direita e esquerda), mas as ressignificou 13; iii)
e, a última fase, o auge das manifestações (20 de junho) com a reunião das diversas correntes
ideológicas nas ruas. Como resposta às manifestações, a presidente Dilma Rousseff propôs a
prefeitos e governadores a criação de cinco pactos nacionais: responsabilidade fiscal, reforma
política, combate à corrupção, melhoria da saúde e transporte público de qualidade.

2.2. Protestos Anti-Dilma, 2015

Desde a vitória conquistada nas eleições presidenciais de 2014 14, o segundo mandato de
Dilma Rousseff tem sofrido a ameaça de impeachment (impugnação): foram quatro mobiliza-
ções sociais ao longo do ano de 2015, somando-se 34 pedidos de impeachment 15 entregues ao

9. O MPL iniciou-se como movimento estudantil e tem como lema a luta “o transporte como direito”, fun-
damental “para a efetivação de outros direitos, na medida em que garante o acesso aos demais serviços públicos”
(Movimento Passe Livre-SP, 2013, p.16). É “um movimento horizontal, autônomo, independente e apartidário” e
“sua política deliberada de baixo, por todos, em espaços que não possuem dirigentes, nem respondem a qualquer ins-
tância externa superior” (p. 15). O MPL organizou a Revolta do Buzu em Salvador, em 2003, e alguns anos depois a
Revolta da Catraca em Florianópolis, 2004 e, desde 2013, é sempre correlacionado com os protestos de junho.

10. Os confrontos com a Polícia Militar são captados e divulgados na web (YouTube, Twitter, Facebook) pelos
manifestantes, coletivos independentes (como o Mídia Ninja e o Anonymous Brasil) e movimentos como o MPL,
VPRB, entre outros.

11. Analisa dados de pesquisas publicados pelo Datafolha em São Paulo e pelo Ibope em oito cidades: São Paulo,
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Salvador e Brasília.

12. Trabalhadores desqualificados e semiqualificados que entram e saem rapidamente do mercado de trabalho,
“trata-se dos trabalhadores, em geral jovens, que conseguiram emprego com carteira assinada na década lulista (2003-
2013), mas que padecem com baixa remuneração, alta rotatividade e más condições de trabalho” (Singer, 2013, p.
27).

13. O ato de “não transformar a reivindicação de hospitais e escolas ‘padrão FIFA’ em um verdadeiro combate ao
capitalismo, como quer a esquerda, nem a perseguição aos corruptos em uma obsessão vingativa à esquerda, como
propõe e a direita” (Singer, 2013, p. 36).

14. Definida no segundo turno com resultado final de 51,64% contra 48,36% (favor do candidato Aécio Neves).
15. Eduardo Cunha recebeu um dos pedidos de impugnação no dia 2 de dezembro de 2015.
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presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha 16. Em setembro deste mesmo ano, o
Ibope divulgou a avaliação do governo, revelando que a popularidade da presidente foi a mais
baixa em 27 anos de pesquisa 17. A impopularidade reflete uma crise económica 18, “a mais grave
desde o começo dos anos 90” (Singer, 2015), e política. Por um lado, os protestos demonstra-
ram a insatisfação com o governo de esquerda (há mais de 12 anos no poder) e reivindicaram
a modernização da política brasileira; por outro, a contestação pró-Dilma diz que não há prova
capaz de dar lastro jurídico a um pedido de impugnação 19. Por esta e outras questões, a cla-
que favorável a Dilma concorda com a opinião do cientista político André Singer, que diz ser
desfavorável a proposta de impeachment, por ser uma proposta golpista: “quando você não tem
uma estabilidade política, os agentes econômicos não sabem a que se ater. É preciso parar esse
processo” (2015).

Os protestos antigovernamentais de 2015 são agora comandados pela oposição, têm lideres
nomeados e usam as redes sociais como meio convocatório, de comunicação e denúncia. Três
grupos supostamente apartidários, de entre os quais iremos analisar os dois primeiros, são co-
mummente indicados como organizadores dos protestos de 2015 no Brasil: o Movimento Brasil
Livre (MBL), Vem pra Rua Brasil (VPRB) e Revoltados Online.

3. O 15 de Março e a pesquisa guiada por dados

O 15 de Março foi o primeiro de uma sequência de mais três protestos antigovernamentais no
Brasil 20, e envolveu pelo menos 160 cidades e mobilizou entre 2,3 milhões de pessoas (segundo
a Polícia Militar) e 2,9 milhões (segundo os organizadores) (G1, 2015, 15 mar). A cidade de
São Paulo reuniu o maior número de manifestantes, mil milhões 21.

A pesquisa guiada por dados a partir dos Métodos Digitais (Rogers, 2013 e 2015) será o
nosso guião de estudo. Os Métodos Digitais fazem uso de “born-digital data” e de métodos
“native to the medium”, isto é, são uma prática de pesquisa que presta especial atenção ao ca-
ráter funcional e técnico 22 dos dispositivos, e não apenas dos dados (Big Data&Society, 2014,
Junho 10). Tomamos como base quatro aspectos a explorar: i) que indicadores sobre os protestos
podem ser percebidos ao rastrear a rede de likes entre páginas; ii) análise de páginas no Face-

16. O político é suspeito de ter participado do esquema de corrupção que atuou na Petrobras e é investigado na
Operação Lava Jato.

17. www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/Avaliacao-negativa-do-governo-federal-permanece-inalterada-em-
setembro.aspx

18. Que na verdade já apresentava sinais desde o final de 2012 quando houve uma queda na taxa de lucro (Singer,
2015).

19. Por exemplo, as Pedaladas Fiscais estão entre as principais acusações, mas referem-se ao último ano do
primeiro mandato da presidente (em 2014) e não à gestão atual.

20. Que ocorreram nos dias 12 de abril, 16 de agosto e 13 de dezembro de 2015.
21. O protesto apresentou-se de forma peculiar no Twitter; por exemplo, quer os apoiantes do governo quer os

oposicionistas criaram uma estrutura baseada em perfis-robôs, “cuja função é mencionar e replicar “líderes”, inflar
publicações de RTs e criar um efeito manada no público” (Malini, 2015 abr). Para Malini os bots e os bots vivos
(militantes pagos ou não pela rede) contribuíram para a artificialização do movimento.

22. Por exemplo, as possibilidades e limitações das APIs, aspecto essencial para o estudo das redes sociais pois
ajudam a reconhecer as oportunidades analíticas advindas dos dados coletados (Rieder, 2015).

http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/Avaliacao-negativa-do-governo-federal-permanece-inalterada-em-setembro.aspx
http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/Avaliacao-negativa-do-governo-federal-permanece-inalterada-em-setembro.aspx
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book: tópicos de discussão analisados a partir do nível de envolvimento nos posts e comentários;
iii) participação: pode identificar-se o tipo de participação cívica dos protestantes (profunda ou
superficial) ou a autenticidade e o debate ideológico? É possível considerar o 15 de março um
movimento autêntico ou espontâneo 23? Que os outros debates ideológicos surgem para além do
discurso do impeachment? Há “anti-grupos”, isto é, desfavoráveis à causa maior dos protestos?

Os dados foram extraídos no período de 10 a 20 de março de 2015, utilizando o Netvizz para
coleta de dados e o Gephi e o Excel para visualização e análise. No Facebook, confrontámos
páginas de mobilização direta dos protestos (Movimento Brasil Livre 24 e Vem Pra Rua Bra-
sil 25) com uma de teor mais cómico (Dilma Bolada 26). Para a análise de páginas no Facebook,
adotámos como guião as direções metodológicas sugeridas por Rieder et al. (2015) e Omena
(2015) 27, que inclui uma visão geral da página e análise dos utilizadores; o papel dos tipos de
posts; a análise temporal da atividade dos utilizadores, e a análise de comentários.

4. Page Like Network no Facebook: clusters, popularidade, atividade
e debate na rede

Tomámos como guia a visualização da rede de “gostos” com as profundidades 1 e 2 28,
assumindo “Dilma Bolada” como uma rede e “Movimento Brasil Livre” e “Vem Pra Rua Brasil”
como outra. A rede de likes das páginas foi analisada através da identificação de clusters e da
percepção da rede no que respeito à popularidade, recorrendo à métrica indegree (quantidade
de “gostos” recebidos), à atividade da página, recorrendo à métrica outdegree (quantidade de
“gostos” feitos), e ainda ao número de pessoas a falar sobre uma página, recorrendo à métrica
talking about count 29.

Dilma Bolada gostava, no momento da recolha de dados, de quatro páginas (“Deboas na
Revolução”, “Quebrando o Tabu”, “Jefferson Monteiro” e “Hogwarts vai virar Cuba”), e recebia
sete “gostos” (“Hogwarts vai virar Cuba”, “Ruth Sheherazade”, “Brizola Comenta”, “Revolta-
dos Offline”, “Trave a Batalha da Comunicação”, “Memes de Esquerda”, “Jandira Feghali”). Em

23. Questionamos aqui se a oposição tomou proveito da espontaneidade dos protestos de 2013 para construir ou
conduzir um discurso capaz de gerar o mesmo tipo de impacto nas ruas, redes sociais, no governo, e na imprensa
nacional e internacional.

24. 204223673035117. A partir de agora iremos citar esta sequência numérica ou alfanumérica para identificar
o ID de páginas, posts e comentários. Para ter acesso à informação, basta anteceder a URL do Facebook e “/” à
sequência descrita.

25. 344408492407172. Importante esclarecer que está página não é a mesma “Vem pra Rua” (154216741431519)
das manifestações de 2013.

26. 106696649469001.
27. A pesquisa feita na dissertação de mestrado de Omena (2015) incluiu, de forma exploratória, os pontos

metodológicos sugeridos sistematicamente por Rieder et al. (2015) para análise de páginas no Facebook: i) visão
geral da página e análise dos utilizadores; ii) o papel dos tipos de posts; iii) análise temporal da atividade dos
utilizadores; e, iv) análise de comentários.

28. Isto é, os “gostos” da página-fonte (profundidade 1) e gostos das páginas conectadas pela mesma (profundi-
dade 2). Cf. https://apps.facebook.com/netvizz/

29. Mede as diferentes ações do utilizador relacionadas com a página, incluindo publicações, “gostos”, comentá-
rios, partilhas, e menções à página. Cf. https://developers.facebook.com/docs/graph-api/reference/page/

https://apps.facebook.com/netvizz/
https://developers.facebook.com/docs/graph-api/reference/page/
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profundidade 2, temos uma rede mais extensa composta basicamente pelas conexões feitas pelas
páginas “Deboas na Revolução”, “Quebrando o Tabu” e “Trave a Batalha da Comunicação”, que
formam quatro clusters.

Por ordem descrescente, o primeiro cluster tem um perfil de esquerda 30 e revolucionário 31

e corresponde as conexões feitas por “Deboas na Revolução”, contendo quer perfis oficiais (ex.
“PCdoB – Partido Comunista Brasileiro”) quer páginas com um tom mais satírico (ex. “Loucas
pelo Lula” 32) ou personagens fictícias (ex. “Sr. Coxinha” 33). O segundo cluster, a rede da
página “Quebrando o Tabu” 34, agrupa figuras públicas, celebridades (músicos, atores, apresen-
tadores de TV) e organizações sem fins lucrativos, e o terceiro, centrado na página “Revoltados
Offline” 35 tem conexões com o Partido dos Trabalhadores, personagens fictícias com memes
de teor político (p. ex., com alusão a Harry Potter 36), artistas (ex. “Pirikarte”), jornalistas (ex.
“Socialista Morena”), e a causas (ex. “Travesti Reflexiva”, “Po Serra”). Por fim, a última comu-
nidade tem vínculos com o partido socialista 37, por exemplo o Movimento dos Trabalhadores
Sem Terra (“MST”) 38, com coletivos de ativismo nos media e figuras públicas (ex. “Deputado
Estadual Marcelo Freixo”) e cartoonistas e artistas independentes (“Vitor Teixeira” 39 e “Ribs”).

Ao explorar a rede de “gostos” de “Dilma Bolada”, podemos tanto caracterizar a represen-
tação política das suas conexões como identificar novas fontes para o estudo do evento de 15 de
Março, em particular coletivos independentes, figuras públicas, políticos, artistas, personagens
fictícias, e perfis políticos marcados pela crítica com humor. A amostra de posts que se segue,
integrantes da rede de “gostos” de “Dilma Bolada”, mostra o apoio ao governo e a opinião dos
brasileiros pró-Dilma.

30. 200234660093102
31. www.facebook.com/Vandalismo-é-Art-459737237463611/
32. 847674635257888
33. 1613029802311943
34. 165205036869225
35. 144205978939296
36. 819540581473049 e 131028637033550
37. 131269027034740
38. 111746705564719
39. 232492200226611

https://www.facebook.com/Vandalismo-�-Art-459737237463611/
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Figura 1. O 15 de Março através da rede de gostos de “Dilma Bolada” no Facebook.

A imagem a seguir mostra a rede de “gostos” do “Movimento Brasil Livre” (MBL) e do
“Vem Pra Rua Brasil” (VPRB) com profundidade 2 40; o tamanho dos nós representa o grau
de conexão e as cores identificam clusters. A analise inicial da rede permite identificar cinco
aspectos importantes: i) a existência de muitas páginas (locais e regionais) MBL, talvez como
forma de descentralização do ativismo online ou de reforçar a presença do movimento nas redes
sociais: das 74 páginas existentes com o rótulo MBL, 68 foram criadas no ano de 2015, cinco
em 2014 e uma em 2013; ii) a página oficial do MBL, logo seguida da de São Paulo e da de
Anápolis (GO), detém o maior grau de atividade e de conexões na rede (apenas superado por “La
Banda Loka Liberal”) 41, sendo por isso a fonte dos clusters mais densos; iii) a rede de gostos de
VPRB mantém as mesmas ligações quer se observe com 1 ou com 2 graus de profundidade – há
conexão direta com representantes do movimento em Goiás, São Paulo, Recife e Rio de Janeiro,
e indireta com a Aliança Nacional dos Movimentos Democráticos; iv) os dois autoclassificados
como organizadores do 15 de Março não têm conexões recíprocas no Facebook – VPRB recebe
“gostos” de páginas regionais do MBL (Anápolis, GO, Blumenau, e Joinville, GO), mas não o
faz em retorno; v) ao comparar todas as páginas do MBL com “Vem pra Rua Brasil”, verificamos
contudo que esta última gera ligeiramente mais debate na rede: há 133.459 pessoas a falar sobre
os conteúdos da página (“people talking about page”), contra pouco mais de 111.000 a comentar
sobre o conjunto de páginas do MBL.

40. A rede de gostos do MBL em profundidade 1 é basicamente composta por páginas do movimento (oriundas
de diferentes localidades no Brasil) e os líderes nacionais (30 nós no total). Em oposição, a rede do VPRB contém
apenas quatro conexões representantes do movimentos nas cidades do Recife, São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás.

41. Em pormenor: a página oficial do MBL é a mais popular na rede (métrica indegree), por receber maior
quantidade de “gostos”, e a página “La banda Loka Liberal” é a mais ativa (métrica outdegree), por ter feito o maior
número de “gostos” na rede.
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Figura 2. Rede de “gostos” no Facebook do “Movimento Brasil Livre” e de “Vem Pra Rua Brasil”.

No grafo 42 acima o tamanho dos nós exibe o número de conexões de uma página, calculado
através da métrica degree (soma de “gostos” feitos e recebidos). O cluster verde 43 é essenci-
almente representado pelas páginas do MBL de diferentes localidades no Brasil e conta com
líderes do movimento como Fernando Holiday, Fábio Osterman, Kim Kataguiri e outros repre-
sentantes políticos. A verde-musgo 44 está uma espécie de subgrupo de páginas do MBL que se
ligam à principal, mas sem reciprocidade. O grupo integra também figuras públicas como Fe-
lipe Moura Brasil (colunista da revista Veja), Matheus Faria (Procurador da Fazenda Nacional)
e Paulo Eduardo Martins (jornalista do SBT). O cluster azul 45 é composto por um dos lideres
do movimento (Rubens Nunes Filho) e políticos. Sete páginas do MBL, inclusive a oficial, têm
conexão direta com o deputado estadual do Partido Progressista Marcel van Hattem 46, o político
com maior grau de conexões no grupo. Outros exemplos de páginas conectadas à do MBL são
as comunidades “Pátria Amada Brasil” 47, com notícias sobre política, de oposição ao governo
Dilma, e que reúne o maior número de pessoas a falar ou interagir na rede; “Tenho Vergonha” 48;

42. A direcionalidade é representada pela orientação da curva, devendo ser lida no sentido dos ponteiros do
relógio.

43. “Talking about count”: Movimento Brasil Livre (97075); Rajnath Singh (74441); Voluntad Popular (62232);
Jornal do Commercio (57835); Haddad Suvinil (29343); Kim Kataguiri (14665).

44. “Talking about count”: Felipe Moura Brasil (104546); Matheus Faria (97401); Ben Shapiro (70115); O
Antagonista (45407); Garota Reaça (33046); Paulo Eduardo Martins (19889).

45. “Talking about count”: Pátria Amada Brasil (294069); Ronaldo Caiado (168844); Luciano Pires (106306);
Tenho Vergonha (83280); Aécio Neves (73724); Jornal NH (69631).

46. 186189258069658
47. 305475896323085
48. 198855266906078
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e a página oficial do Partido Democrata 49. O pequeno grupo a vermelho 50 é a rede de gostos
de VPRB e do “Movimento Brasil Livre – RN”. É curiosa a ausência de ligação de VPRB com
políticos da oposição como Aécio Neves que, juntamente com outros deputados, tiveram vídeos
publicados na página convocando os brasileiros para a manifestação de 6 de dezembro de 2014
no MASP 51 em São Paulo 52. O cluster a roxo 53 orbita em torno da rede de “gostos” de “La
Banda Loka Liberal”, que tem como primeira publicação (no dia 17 de março de 2015) um ví-
deo da banda a entoar, a 15 de Março, uma marchinha sugestiva: “Chora petista, bolivariano.
A roubalheira do PT tá acabando. Tua conduta é imoral. Fere princípios da CF nacional. Olê
olê, olê olê. Estamos na rua pra derrubar o PT! Olê olê, olê olê. Estamos na rua pra derrubar o
PT!” 54.

5. O Brasil foi pra rua – de novo!

O estudo das páginas do “Movimento Brasil Livre”, “Vem Pra Rua Brasil” e “Dilma Bolada”
deu-se em três etapas: i) visão geral e análise dos utilizadores; ii) papel dos tipos de posts e
tópicos de discussão; e por fim, iii) análise de comentários.

49. 181779198501724
50. Talking about count: VPRB (133459); Movimento Liberal Acorda Brasil (25902); Aliança Nacional dos

Movimentos Democráticos (7355); Vem Pra Rua Goiás (5172); Força Democrática RN (3745); Vem Pra Rua Sampa
(1436).

51. Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand.
52. VemPraRuaBrasil.org/posts/357690644412290
53. Talking about count: Dr. Ben Carson (1368062); Danilo Gentili (648102); Implicante (229350); Herman Cain

(207445); Carly Fiorina (135157); Socialista de iPhone (88371).
54. 1621229191425971 e labandalokaliberal/videos/vb.1621229191425971/1643623439186546/?type=2&thea

ter
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5.1. Visão geral das páginas e análise dos utilizadores

Tabela 1: Resumo geral das páginas no Facebook (posts, utilizadores, género e língua).
Página Posts Utilizadores Gênero Língua
MBL 353 15.599 Homens: 73.98% pt_Br: 89.95%
(desde 2013) Post-page: 23 Ações: 330 Mulheres:23.43% en_US: 5.54%
(+ de 230 mil likes) Post-user: 330 Ativos: 15.269 Posts: 2.59% null: 2.46%

en_GB: 0.88%
others: 1.17%

VPRB 99 199.669 Homens: 47.29% pt_Br: 95.77%
(desde 2014) Post-page: 99 Ações: X Mulheres:52.48% en_US: 2.56%
(+ de 660 mil likes; Post-user: X Ativos: 199.669 Posts: 0.23% pt_PT: 0.56%
a 13 de março: en_GB: 0.37%
300 mil likes) others: 0.74%
Dilma Bolada 18 218.391 Homens:42.16% pt_Br: 91.65%
(desde 2012) Post-page: 18 Ações: X Mulheres:57.62% en_US: 5.21%
(+ de um milhão Post-user: X Ativos: 218.391 Posts:0.21% en_GB: 1.39%
de likes) pt_PT: 0.39%

others: 1.36%

No período entre 10 e 20 de março de 2015, VPRB foi a página mais ativa (99 posts)
somando 199.669 utilizadores a interagir através de likes, comentários e partilhas, enquanto
“Dilma Bolada” atraiu mais utilizadores, quase 220 mil, com apenas 18 publicações. Em ambas
as páginas, o utilizador não tem permissão para publicar, ação apenas permitida na página do
MBL. O número de ações dos utilizadores corresponde ao ato de produzir (um ou mais) posts
na página, considerando-se como ativos aqueles que gostam, comentam ou partilham. A parti-
cipação quanto ao género é equilibrada em todas as páginas, com exceção do MBL, cuja grande
maioria dos utilizadores ativos é composta por homens.

O resumo estatístico a seguir apresenta dois aspectos relevantes na página MBL; primeiro,
a quantidade de posts indica que os utilizadores são mais ativos a publicar; segundo, o contraste
entre um grupo que constitui a grande maioria de utilizadores (menos envolvidos) versus um
grupo menor em número, porém com intensa participação.
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Tabela 2. Resumo estatístico da reação dos utilizadores em relação aos posts

Ações: Comentários 55 Gostos Partilhas 56

Páginas MBL VPRB Dilma MBL VPRB Dilma MBL VPRB Dilma
Bolada Bolada Bolada

Média 10,65 278 1.820 77,61 6.941 21.536 70,22 4.706 8.162
p25

(quartil 0 90 932 0 2.290 12.228 0 553 1.583
inferior)

p50 0 174 1.326 0 4.599 19.582 0 2.045 3.187
(Mediana)

p75
(Quartil 0 373 1.649 0 8.973 22.851 0 5.262 4.300
superior)

p90
(Decil 1 672 3.865 2 13.188 31.961 0 13.040 20.340

superior)
p99

(Percentil 213 1.169 6.475 1.562 36.421 76.572 1.126 26.968 57.158
superior)

Valor
Máximo 1.272 1.317 6.582 3.741 48.233 82.766 11.509 53.792 63.912

Na página VPRB vê-se um grupo razoável de utilizadores ativos quanto a “gostos” e parti-
lhas, com comentários em menor escala. Em MBL e VPRB a quantidade máxima de partilhas
ultrapassa a de likes, o que demonstra interesse e identificação com os conteúdos publicados. Em
“Dilma Bolada”, os utilizadores são vivamente ativos através dos três principais meios de inte-
ração disponíveis na interface do Facebook, e a quantidade total de adeptos a comentar, gostar
ou partilhar conteúdos ultrapassa inclusive as páginas do MBL e do VPRB, dando a impressão
de que os brasileiros foram mais propensos a debater o 15 de março através do humor crítico.

55. O resumo estatístico dos comentários refere-se aos comentários existentes e não aos contados pelo Facebook
(comments count).

56. De acordo com Rieder (2015), até ao início de 2015 a API do Facebook apenas fornecia valores para posts
públicos que tenham sido partilhados mais de 10 vezes. Quando a quantidade é inferior a 10, não há indicação do
valor no campo “partilha”.
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Figura 3. Análise temporal das atividades dos utilizadores e da página do MBL a partir das publicações
diárias e envolvimento 57

O gráfico acima mostra um aspeto adicional, de especial relevância por ser inesperado e até
em aparência contraditório, na atividade da página MBL: os utilizadores, além de serem mais
ativos do que a página, praticamente não interagem entre si, mas apenas com os posts do MBL,
que estão concentrados nos dias com maior nível de envolvimento; 19 e 20 de março (os posts
tipo vídeo e foto são os mais populares). A média de publicações é de 44 posts por dia, mas
curiosamente o MBL não publica no dia 15 de Março, que também não representa o dia com
maior número de publicações feitas pelos utilizadores.

5.2. O papel dos tipos de posts e os tópicos de discussão

Movimento Brasil Livre

A análise dos tópicos de discussão limitou-se aos dias 19 e 20 de Março, devido ao sig-
nificativo envolvimento dos protestantes. Para cada um desses dias, tomámos os cinco posts
com maior número de likes, comentários, partilhas, envolvimento e popularidade, resultando
numa lista de temas em comum (ver imagem abaixo): um vídeo de um membro da MBL que
é coagido por um coronel da Polícia Militar, em Goiânia 58, enquanto tentava protestar contra a
presidente Dilma 59, a fazer barulho com panelas (“Panelaço”); a divulgação da loja virtual do

57. A aplicação Netvizz indica a soma de gostos, comentários e partilhas de cada post através da variável “enga-
gement”, termo que é aqui traduzido como “envolvimento”.

58. A 15 de março a presidente Dilma Rousseff foi a Goiânia para assinar a ordem de serviço que daria início
às obras do BRT Norte-Sul, um corredor de autocarro de 21 km de extensão. Segundo a Folha de São Paulo,
um pequeno grupo de manifestantes tentou aproximar-se do local do evento, mas saiu logo após a chegada da
presidente (www1.folha.uol.com.br/poder/2015/03/1605401-tucano-governador-de-goias-faz-discurso-exaltado-em-
defesa-de-dilma.shtml)

59. 204223673035117/posts/290005994456884

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/03/1605401-tucano-governador-de-goias-faz-discurso-exaltado-em-defesa-de-dilma.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/03/1605401-tucano-governador-de-goias-faz-discurso-exaltado-em-defesa-de-dilma.shtml
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MBL e de produtos como camisas e autocolantes 60; um comunicado oficial apresentado por um
jovem integrante do MBL a esclarecer que o movimento é contrário à reforma política proposta
pelo PT e a favor do impeachment a Dilma Rousseff 61; um post de denúncia que diz que a
prefeitura de Goiânia reservou autocarros para transportar militantes “petistas” 62 para o evento
que contou com a presença da presidente; um post que esclarece que a razão dos protestos não
foi direcionada para a reforma política, pois, para o MBL, o PT (Partido dos Trabalhadores), o
PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) e o PSDB (Partido da Social Democra-
cia Brasileira) tentaram desvirtuar a razão de ser das manifestações das mobilizações 63. Três
dos cinco posts citados convocam uma segunda mobilização contra o governo (para 12 de abril);
pedem ajuda financeira para “luta contra o PT” através do site Paypal; e divulgam a loja virtual
do movimento (“compre nossos produtos e ajude a tirar o PT do poder”).

Figura 4. Publicações do MBL e de utilizador com vídeo de protestantes a cantar o Hino Nacional

No dia do protesto, 13 foi a soma máxima de envolvimento conquistada pelos 37 posts
produzidos pelos utilizadores – a maioria continha a transmissão dos protestos em tempo real 64

de diferentes regiões do país (principalmente com vídeos dos manifestantes nas ruas a cantar o
hino nacional 65). Entre os tópicos secundários, mensagens de descontentamento com a situação
política e económica do país 66, de suporte as mobilizações 67 e, em menor escala, humor 68 e
notícias jornalísticas (desfavoráveis ao governo 69 e sobre o 15 de março 70).

60. 204223673035117/posts/290018584455625
61. 204223673035117/posts/290122217778595
62. 204223673035117/posts/290008977789919
63. 204223673035117/posts/290021787788638
64. ex. 204223673035117/posts/957314280946945
65. ex. 204223673035117/posts/777630082306011; 204223673035117/posts/10202322752828911
66. ex. 204223673035117/posts/289496577841159
67. ex. 204223673035117/posts/289516514505832
68. 204223673035117/posts/1618601865042453
69. 204223673035117/posts/10205172627067744
70. 204223673035117/posts/10205618897528034
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Vem Pra Rua Brasil

Verifica-se uma participação intensa e contínua em todo período por parte dos utilizadores,
que até ao dia do protesto interagiram basicamente com posts tipo foto (467.368 ações 71) e vídeo
(424.792 ações), ainda que após o 15 de Março se verifique uma queda no interesse por vídeos,
seguido de uma redução na participação dos utilizadores. O destaque dado aos posts tipo link
(35.078 ações) no dia 16 de março remete, principalmente, para um artigo da revista Época 72

(que somou 25.600 ações ao post) constatando que as manifestações anti-Dilma entraram para a
história pois reuniram 2 milhões e 200 mil pessoas nas ruas do Brasil.

Figura 5. “Vem Pra Rua Brasil” – Envolvimento dos utilizadores nas publicações diárias

Para a análise dos tópicos de discussão, criámos uma lista recolhendo os posts com maior
nível de envolvimento, sendo selecionadas duas publicações por dia (20 no total). O resultado
da análise mostra, primeiramente, o quanto o movimento foi bem organizado e planeado. As
temáticas discutidas são basicamente pautadas por três momentos: i) as convocatórias, bem
produzidas e articuladas pelo VPRB 73, lideradas principalmente por celebridades 74; ii) a mobi-
lização em massa gerada pelos protestos 75; 3) respostas à proposta de Reforma Política do PT
e informações pautadas por acontecimentos recentes no congresso, como a saída do Ministro da

71. Ações: soma de gostos, comentários e partilhas no período especificado.
72. 344408492407172/posts/408203486027672
73. 344408492407172/posts/407066592808028
74. 344408492407172/posts/405225109658843
75. 344408492407172/posts/408081489373205
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Educação 76 e a participação do ministro Dias Toffoli (ex-advogado do PT) no julgamento da
Operação Lava Jato 77.

Figura 6. Vem Pra Rua Brasil convoca para o 15 de Março

As convocatórias do VPRB, sempre em tom educativo, sublinhavam a ideia de segurança
para os protestantes, ao afirmar que o 15 de Março contaria com apoio dos bombeiros e da polícia
militar e sugeriam também o uso de roupas em verde e amarelo. Já as convocatórias feitas pelas
celebridades, a reclamar direitos básicos e utilizando o jargão “Basta de Impunidade! Basta de
corrupção! Vem pra rua!”, de uma forma geral soam pouco naturais ou legitimas 78.

Dilma Bolada

Com poucas publicações (18 posts num período de vinte dias), “Dilma Bolada” foi con-
tudo capaz de mobilizar mais de 200 mil pessoas, que somaram um total de 655.217 ações. A
quantidade de likes ultrapassa a de partilhas (o oposto das páginas anteriormente analisadas) e
é bastante elevado o número de comentários (32.752). Publicações tipo foto e link atraem mais
os utilizadores em comparação com os conteúdos de vídeo e status. Para analisar os princi-
pais tópicos de discussão, selecionámos os dois posts com maior nível de envolvimento por dia,

76. 344408492407172/posts/409462972568390
77. 344408492407172/posts/409688472545840
78. Resumo de vídeos da convocatória de celebridades e cidadãos para o 15 de Março: www.youtube.com/

watch?v=bu43HtbMvzY

https://www.youtube.com/watch?v=bu43HtbMvzY
https://www.youtube.com/watch?v=bu43HtbMvzY
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considerando também o período em que a página fez apenas uma publicação (entre 16 a 20 de
Março).

Figura 7. Exemplos de publicações com maior nível de envolvimento em “Dilma Bolada”

“Dilma Bolada” apropria ícones da cultura e música popular brasileira (ex. música do grupo
“É o Tchan!”, acima) 79, dos novos media e da cultura digital (ex. conversas no WhatsApp 80;
reutilização de cenas clássicas de novelas com acréscimo de legenda), gastronomia tradicional,
bem como o linguajar próprio do povo. Trocadilhos com estereótipos políticos, como a receita de
coxinha 81 gourmet 82, são saídas irônicas e com bastante humor elaboradas pela página. Além
do teor cómico, há também um tom autoritário em Dilma Bolada, no bom estilo “barraqueiro” e
popular do ditado “quem manda aqui sou eu, obedece quem tem juízo”. Estas são características
notórias no post do dia 13 de março 83 (acima), uma resposta clara às movimentações para o 15
de Março; Dilma Bolada recorda que foi reeleita há apenas três meses e que o Brasil é dirigido
por vereadores, prefeitos, deputados federais, senadores e governadores, e que por isso não pode
ser culpada pela situação do país; por fim, encerra defendendo a Reforma Política e diz “Parem
de mimimi e me deixem governar, porra!”.

79. 106696649469001/posts/567874460017882
80. 106696649469001/posts/566852496786745
81. “Coxinha” é uma gíria paulistana que se tornou o apelido assumido pelos manifestantes antigoverno, e des-

creve uma pessoa ‘certinha’ que preza pela imagem, tem hábitos burgueses, postura política conservadora e aprecia
o padrão de vida de custo elevado.

82. 106696649469001/posts/565763650228963
83. 106696649469001/posts/568696129935715
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Um trecho de cena tragicómica da telenovela Mexicana 84 Maria do Bairro é adaptado para
o contexto do 15 de Março, mostrando a reação de uma mãe revoltada, pois a filha bloqueou-a
no Whatsapp: a filha é pró-Dilma e a mãe é a favor do impeachment. O melodrama incluiu
clichés utilizados pela oposição, como “você vai afundar o país”, “Fora Dilma! Fora PT!” ou
frases como “o Aécio é nossa salvação”. Há ainda menções aos movimentos organizadores
(Revoltados Online), ao “panelaço” e à crise económica – “com esse dollar não posso ir mais a
Miami, a culpa é sua!”. Outro enfoque dado pela página é o aguçado desdém político em relação
a Aécio Neves 85 e uma denúncia através do tweet 86 de @marianabritos (“Socialate Morena”):
“Mores, alguém de Recife afim de trabalhar numa panfletagem pró-manifestação, na quinta,
sexta e sábado, pela manhã, ganhando R$ 10 por hora?”

Figura 8. “Word cloud” das hashtags utilizadas por “Dilma Bolada”

As hashtags (acima) mostram as reações da personagem fictícia ao 15 de Março: passa a
idéia de que Dilma Bolada não “bota fé” nas mobilizações ao dizer que a situação é um #Mimi-
miEterno ou #ImpitimanÉoCacete; goza com a oposição, especialmente Aécio Neves – #Voa-
Tucano, #SóPodeSerAmorEncubado; enaltece a imagem da presidente como #RainhaDaNação
e #DivaDoPovo e, por fim, defende a Reforma Política.

5.3. Análise de comentários: Vem Pra Rua Brasil e Dilma Bolada

Uma segunda estratégia consistiu numa análise detalhada dos comentários. Para isso, sele-
cionámos as duas publicações mais comentadas por dia; depois, isolámos os dois comentários
com maior número de “gostos”. Observámos assim cada comentário, em busca dos padrões (e
suas exceções) no posicionamento dos brasileiros sobre o 15 de Março.

No geral a participação de celebridades com vídeos convocatórios, em VPRB, é bem rece-
bida e apoiada, com exceção do cantor Latino (“se ele for eu vou ficar em casa”, “esse cara
só serve pra tirar a credibilidade da campanha..”) 87. Já num comentário que instrui as pessoas

84. 106696649469001/posts/569722786499716
85. 106696649469001/posts/567051706766824
86. 106696649469001/posts/566684810136847
87. 406742519507102_406743569506997, 406742519507102_406746066173414
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sobre como comportar-se nos protestos, constatamos a regra de não usar vermelho (cor do PT) e
o alerta sobre a infiltração de militantes do partido. Já a ideia da proposta de “manifestações su-
prapartidárias” é argumentada através das divergências no posicionamento ideológico e político
(figura abaixo). Por um lado, há um forte discurso de reafirmação, ou mesmo esclarecimento,
de que não é a “elite branca” que está à frente dos protestos, e sim o povo brasileiro em toda a
sua heterogeneidade, inconformado com a corrupção – cf., por exemplo, os comentários a um
post com um manifestante de cor negra a desmitificar o debate e convocar todos para o 15 de
Março 88. Por outro lado, o “partidarismo com deboche” (“Quem tem boca vaia Dilma”), e a
oposição ao PT também estão presentes nos comentários, gerando uma certa tensão entre os
utilizadores e troca de ofensas (abaixo).

Figura 9. Comentários apartidários x partidários ou Anti-Dilma x Pró-democracia

Religião e política são também temas presentes nos comentários. Uma manifestante sugeriu
fazer a oração do Pai Nosso antes do início dos protestos 89 (com 445 likes) tendo replicas a favor
(ex. “É isso ai Deus em primeiro lugar!”) e discordantes (ex. “Não é um movimento religioso,
mas político. Rezar na igreja”). Outro exemplo faz critica aos relatórios oficiais do Datafolha
sobre o número de participantes no 15 de Março 90 (com 402 “gostos”): “Segundo a bíblia, na
multiplicação de pães estavam presentes mais de 5 mil pessoas. Segundo o Datafolha, só tinha
Jesus e os 12 discípulos!”. Este obteve respostas como “O Datafolha é comprado defende o
governo sem restrições”. Logo a seguir à agenda política, as reservas dos manifestantes quanto à

88. 405489929632361_405557159625638
89. 407065876141433_407069926141028
90. 408154692699218_408155016032519



i
i

i
i

i
i

i
i

68 Janna Joceli C. de Omena & Jorge Martins Rosa

Reforma Política proposta pelo PT reuniram o maior número de “gostos” em comentário; 679 91.
Por fim, um último tópico a ser considerado nos comentários é a divulgação das mobilizações
do dia 12 de abril de 2015 (abaixo), seguido do questionamento dos utilizadores ao VPRB sobre
a participação nos futuros protestos. Apesar de inicialmente não confirmar, o grupo envolveu-se
com o 12/04 e convocou os brasileiros para as ruas.

Figura 10. Questionamento dos utilizadores ao Vem Pra Rua Brasil sobre o 12/04

Em “Dilma Bolada”, os comentários analisados estão nos posts onde há uma “disputa de
poder” entre esta personagem fictícia e “Aécio Never” (abaixo). A troca de farpas ocorre no
WhatsApp; o opositor procura saber se Dilma Bolada está pronta para “surpresinha do dia 15”
(abaixo), e, após os protestos, se a Bolada estaria pronta para renúncia 92. Os utilizadores res-
pondem com mensagens de apoio: “Puro recalque Diva” 93 , “Dilma Bolada é demais!” 94, e
condenam o posicionamento de Aécio Neves sobre o 15 de Março: “É que se o Golpe der certo,
ele quer aparecer como o salvador da pátria. Se der errado, ele não quer ser visto como o golpista
a ser caçado nas ruas pelo povo” 95 (963 “gostos”, no dia 12 de março).

91. 408319232682764_408321712682516
92. 572257209579607_572259002912761
93. 566850083453653_566856633452998
94. 566850083453653_566854976786497
95. 567051706766824_567053740099954
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Figura 11. Disputa de poder: Dilma Bolada x Aécio Never

O tom sarcástico, cómico e, por vezes, autoritário de “Dilma Bolada” é bem recebido pelos
seus simpatizantes, que reforçam o apoio à presidente em comentários como: “Ensina a fazer
um Tucano Assado!” 96 (no post em resposta ao “panelaço” ocorrido no dia 8 de março, durante
o discurso da presidente na rede nacional), ou, ao dizer que Aécio perderá as eleições novamente
em 2018 97 (762 gostos), dessa vez para Lula. Entre os comentários com mais “gostos” estão
o das utilizadoras Liliane Costa e Deise Martins (abaixo), que comentam o post onde Dilma
esclarece que o governo tem uma larga composição estrutural, e por isso o que acontece no país
não é de responsabilidade única da presidente. Muitos utilizadores tornam-se fãs da personagem
fictícia (ex. “Te amo mais bolada”; “estamos com você Dilmãe”; “Dilma a senhora é uma
rainha!” 98) que sempre responde aos comentários (ex. “Rainha é assim mesmo né more”).

96. 565763650228963_565765570228771
97. 572257209579607_572259359579392
98. 566850083453653_566854976786497
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Figura 12. Comentários com mais gostos e os “fãs” de Dilma Bolada

Na véspera dos protestos e no dia das mobilizações, o tom sarcástico estende-se aos comen-
tários, por exemplo, “Adeus a Mac, a partir de hoje só vai usar Mary Kay kkkkkkk” 99 (695
“gostos”) ou com comentários como “Pelo menos as camisas, apitos, bonés etc... que compra-
ram para comemorar a copa, esta servindo para alguma coisa” 100 (990 “gostos”); “eu devia ter
ido vender coxinha na Paulista!” 101 (369 “gostos”).

6. Discussão

De forma geral, sentimos que MBL e VPRB, através das suas páginas, elaboraram um dis-
curso que apresenta a impugnação da presidente Dilma Rousseff como única solução para os
problemas do Brasil e que a corrupção do país se concentra num único partido, o PT, em ambos
os casos confirmando o que descrevemos em 2.1.: a transformação de um movimento espontâ-
neo, apartidário e transversal num outro partidarizado e com uma agenda específica.

Contudo, a atuação dos responsáveis por cada uma destas páginas difere: o MBL busca
estrategicamente povoar a rede (74 páginas “regionais” existentes no Facebook) mas não atrai
participação, e muito menos parece conseguir autenticar ou legitimar o movimento; ao contrá-

99. 569722786499716_569731266498868
100. 570504169754911_570505526421442
101. 570504169754911_570511149754213
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rio, VPRB segue uma estratégia que poderíamos descrever como mais “profissional” do que a
do MBL, detetável não só nos conteúdos (em especial os vídeos com celebridades e nos apelos
de segurança), como em pormenores como ter maior regularidade e diversidade nas suas publi-
cações, não permitir que os utilizadores publiquem, e, embora possa ter um efeito negativo, um
maior controlo sobre a sua rede de likes. Na análise de comentários, é aparente que, mesmo
defendendo as duas páginas a mesma bandeira anti-Dilma e anti-PT), na do VPRB se formam
subgrupos com discursos mais radicais, e muitas vezes superficiais, e outros com discursos mais
bem fundamentados sobre a situação político-económica do país.

Já quanto à página “Dilma Bolada”, é de destacar que a sua abordagem humorística nem
por isso deixa de ser compatível com um claro apoio a Dilma Rouseff, e que os seus seguidores
aparentam de modo geral ser também os da presidente. Por fim, seja ou não a maioria dos
seguidores constituída por apoiantes no sentido político, a estratégia de recorrer ao humor, e a
um tipo de humor que apropria unidades culturais como forma de criticar a atual crise política
no Brasil, em tudo parece ser aquela que conduz ao envolvimento de um maior número de
utilizadores e que provoca também maior participação política, mesmo que mais superficial – no
sentido de C. Tilly – por comparação com as dos movimentos opositores.
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Resumo

As eleições geram sempre uma forte cobertura por parte dos vários órgãos de comu-
nicação de que a imprensa não é excepção. Numa altura em que decorreram as férias
da maior parte dos portugueses numa época do ano conhecida como “Silly Season”
(Agosto 2014) analisámos como quatro jornais diários com políticas editoriais dis-
tintas (Diário de Notícias, Jornal Público, Jornal de Notícias e Correio da manhã),
fizeram a cobertura das eleições “Primárias” dos candidatos António José Seguro
(PS) e António Costa (PS), à liderança do PS. O objectivo principal é aferir como
a imprensa fez a cobertura jornalística das agendas políticas dos candidatos neste
período. Em termos metodológicos, optámos pela análise quantitativa dos jornais,
considerando-se as chamadas às primeiras páginas, manchetes e géneros jornalísti-
cos utilizados na divulgação da informação e numa análise mais qualitativa, aferimos
os temas/assuntos destacados nas peças jornalísticas.
Palavras-chave: agenda mediática; estratégia política; eleições primárias; análise de
conteúdo; DN; JN; Público; CM.

Introdução

As Eleições Primárias do ano de 2014 do Partido Socialista (PS) foram uma novidade his-
tórica em Portugal. Em 40 anos de democracia em Portugal, nunca se tinham realizado eleições
nacionais abertas a militantes e a simpatizantes para a escolha de um candidato à liderança de
um partido. Este fato histórico sucedeu no seguimento dos resultados das eleições europeias
realizadas em Maio de 2014, em que o Partido Socialista (PS) atribuiu o fraco resultado eleito-
ral que obteve (31,5%) – ainda que vitorioso face ao resultado da coligação de direita (27,7%),
– ao desempenho do então Secretário-geral do partido, António José Seguro 1 (AJS). Abriu-se
assim um precedente na história política da democracia portuguesa, que veio colocar em debate
o actual sistema político português, no que diz respeito à forma como funciona o atual sistema
eleitoral intra-partidário.

As eleições geram sempre uma grande cobertura mediática por parte dos media. Num pe-
ríodo em que as questões políticas ficam mais “adormecidas”, e em que a imprensa procura

1. Recorde-se que as Eleições Europeias realizadas em Maio de 2014, teve a taxa de participação mais baixa de
sempre, 42,54%, segundo números do Parlamento Europeu. Em Portugal a taxa de participação foi de 33,67%.

IX Congresso Sopcom. pp. 73-86. Coimbra, novembro de 2015
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assuntos de menor interesse para preencher uma lacuna informativa sazonal – Silly Season, – o
mês de Agosto revelou-se bastante profícuo neste domínio dado que nos aproximamos de um
acto eleitoral inédito na história da democracia portuguesa. Portugal enfrentou uma crise de
liderança partidária no maior partido da oposição (PS). Pela primeira vez em Portugal, as elei-
ções primárias do PS, são as primeiras eleições em Portugal destinadas a eleger um candidato a
primeiro-ministro. A eleição do líder do partido socialista para ser candidato a primeiro-ministro
a 28 de Setembro de 2014, teve uma grande cobertura por parte dos media.

A 31 de Maio de 2014, deu-se início a um processo de disputa interna pela liderança do
partido socialista com António José Seguro (AJS) a propor a alteração das regras de funciona-
mento de eleição do líder do partido, extensível a todos os militantes e simpatizantes. Apesar
desta eleição ter tido uma forte aposta nas redes sociais (Lobo, 2014), os media tradicionais,
nomeadamente a televisão e a imprensa, ainda têm uma legitimidade própria que lhe é conferida
para representar os acontecimentos ocorridos na sociedade. No campo da política, a dimen-
são representativa da imprensa ganha uma nova dinâmica devido à permanente ligação directa
que mantêm com os poderes, na forma como se transmitem as mudanças e acontecimentos que
ocorrem no cenário político.

O processo de escolha e selecção de notícias dos jornalistas é feita de acordo com critérios
jornalísticos, bem como o ângulo ou abordagem que é dado a cada notícia, isto é, “são os ângulos
de observação e os pontos de vista neles reflectidos que constroem parte do saber comum em
que consiste o quotidiano partilhado que nos constitui em comunidade” (Martins, 2011, p. 108).
A teoria defende ainda, que a notícia é uma reconstrução da realidade (Peter Berger e Thomas
Luckman, 1985), e não um espelho da realidade, uma limitação simbólica que lhe é conferida,
isto porque a notícia é apenas uma abordagem daquilo que aconteceu.

Considerando que ambos os candidatos são da mesma família política, e que ambos apresen-
taram as suas Moções Políticas em Agosto de 2014, o objectivo principal deste artigo é analisar
como foi feita a cobertura jornalística das eleições Primárias na imprensa. A nossa pesquisa
procura responder às seguintes perguntas: Como é que os jornais agendaram o tema das eleições
primárias? Qual foi o número de peças atribuídas às eleições primárias em cada um dos jornais?
Quais foram os principais géneros jornalísticos para descrever as notícias relacionadas? Houve
diferenças significativas, no tratamento jornalístico dado aos candidatos? Com a resposta a es-
tas questões e partindo do pressuposto de que “a maneira como se descrevem e narra o mundo
tem influência decisiva nos nossos modos de ser e também nos modos de actuar no mundo”.
(Certeau, 1980, cit. em Martins, 2011, p.109) procuraremos perceber como os meios de comu-
nicação podem influenciar os cidadãos nas suas escolhas eleitorais. Os objectivos específicos
são: a) analisar a primeira página (chamadas à primeira página e manchete), b) quantificar o
número de peças jornalísticas sobre as eleições primárias; c) identificar os géneros jornalísticos
privilegiados pelos jornalistas na divulgação da informação (notícia, breve, opinião, editorial,
reportagem, comentário, entrevista, etc.), e d) no âmbito de uma análise mais qualitativa, iden-
tificar e analisar os temas e assuntos abordados pela imprensa, tendo em conta os antetítulos,
títulos, subtítulos e fotolegendas, e o recurso ao discurso directo dos candidatos seleccionados
pelos jornalistas, apresentados também através do recurso gráfico – “aspas” no interior dos jor-
nais. A categoria assuntos/temas foi dividida em duas variáveis como veremos mais adiante.
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Recorrendo à técnica da análise de conteúdo, procura-se responder à seguinte pergunta prin-
cipal: De que forma a imprensa nacional fez a cobertura das grandes opções programáticas
que diferenciam os candidatos à liderança do Partido Socialista, António Costa e António José
Seguro nas eleições primárias de 2014? Como corpus de análise definimos: a) primeiras pági-
nas dos jornais (Diário de Notícias – DN, Jornal de Notícias – JN, Público e Correio da Manhã
– CM) e b) aos antetítulos, títulos, e subtítulos, ao grafismo “olho”, e à fotolegenda no interior
dos jornais. Embora não tenham sido considerados alguns elementos característicos do design
de um jornal (cabeçalhos, caixas e infografias), recorremos ao grafismo “olho” e “fotolegenda”
(dado que são destaques comumente utilizados pelos jornais para destacar citações de candida-
tos/personalidades políticas ou outras). A análise decorre no período do dia 01 de Agosto de
2014 até 31 de Agosto de 2014.

1. Os Media e a Agenda Política das eleições

Existem várias vertentes teóricas que estudam o jornalismo e a sua influência sobre o pú-
blico. A hipótese do agenda-setting destaca-se no campo político, como um método de análise
da influência dos media sobre o pensamento das pessoas. A questão do agendamento é fulcral
no estudo dos temas que podem influenciar os cidadãos sobre política.

Foi após a II Guerra Mundial que as teorias sobre os efeitos da comunicação social ganharam
expressão nos estudos de pesquisa sobre os media que foram marcados pelo paradigma funci-
onalista, a sociologia interpretativa, os estudos críticos de génese marxista e a chamada Escola
Canadiana.

Os axiomas fundamentais da pesquisa sobre o agendamento, hipótese desenvolvida na dé-
cada de 1970, surge numa altura em que já não se preconizava a teoria da “picada hipodérmica”
de Harold Lasswell (anos 30), primeiro paradigma dos estudos dos “efeitos” dos media a curto
prazo, em que os efeitos de comunicação de massa se exercem de um modo total, intencional,
directo e irreversível, reflexo do positivismo e da psicologia behaviorista. Quando esta teoria foi
exposta, o paradigma então vigente na communication research, era de que o poder dos media
“era reduzido e os seus efeitos limitados” (Traquina, 1999, p. 13). Com esta teoria passou-se
dos “efeitos limitados” para os efeitos “cumulativos”, um modelo centrado nos processos de
significação e não apenas de transmissão da comunicação. Os media, passam a ser vistos, como
responsáveis pelos efeitos cognitivos directos sobre as pessoas e a sociedade, quando determi-
nados assuntos são abordados. É o que acontece quando por efeito do agendamento, diversos
temas são colocados na lista de preocupações públicas (agenda pública) através do jornalista
que ao hierarquizar e problematizar os acontecimentos acaba por influenciar a opinião pública.

A hipótese fundamental do agenda-setting foi formulada por Maxwell E. McCombs e Do-
nald Shaw no final da década de 60, e foi exposta pela primeira vez num artigo duma revista
académica norte-americana (McCombs e Shaw, 1972). O primeiro trabalho empírico ligada ao
conceito do agendamento, abordou a influência dos media no eleitorado durante campanhas po-
líticas (presidenciais norte-americanas, em Novembro de 1968). Para estes autores, a opinião
pública agendaria o seu pensamento e as suas preocupações em função daquilo que transmitiam
os media, ou seja, os media influenciavam as suas decisões. Recorde-se que Walter Lippmann
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(1922) foi o primeiro a relacionar a agenda dos media com a agenda do público, apontando os
meios de comunicação como a principal fonte da criação de imagens do mundo exterior nas
nossas mentes. Os autores acabaram mais tarde por ampliar o conceito, ao aliar esta hipótese
do agendamento ao conceito de newsmaking e ao conceito de framing (para além da selecção
dos temas que compõem as notícias, os media seleccionam enquadramentos para pensar esses
temas). Os pressupostos teóricos desta teoria foram apresentados Donald Shaw:

“Em consequência da acção dos jornais, da televisão e de outros meios de informação,
o público sabe ou ignora, presta atenção ou descura, realça ou negligencia elementos
específicos dos cenários públicos. As pessoas têm tendência para incluir ou excluir
dos seus próprios conhecimentos aquilo que os mass media incluem ou excluem do
seu próprio conteúdo. Além disso, o público tende a atribuir àquilo que esse conteúdo
inclui uma importância que reflecte de perto a ênfase atribuída pelos mass media aos
acontecimentos, aos problemas, às pessoas” (Shaw, 1979, p. 96).

A eficácia do agendamento, não está na capacidade de dizer às pessoas o que devem pensar, e
por isso, a hipótese defende que os meios de comunicação são eficazes na construção da imagem
da realidade que o sujeito estrutura. Esta imagem é uma metáfora que representa a totalidade da
informação que cada indivíduo recebeu, tratou, organizou e acumulou (Wolf, 2001, p.152). Esta
teoria não defende a persuasão como objectivo dos mass media, apenas apresenta ao público
uma listagem de assuntos e temas, que deverá suscitar opinião e promover a discussão. Daí
falar-se da influência dos media sobre o estabelecimento da ordem do dia dos problemas da
actualidade, da forte correlação entre a importância atribuída pelos media a certos temas, o que
leva a concluir que os media, através da selecção de informações, desviam a atenção do público
para determinados temas por exclusão de outros.

O cientista norte-americano Bernard C. Cohen (1963) ao enfatizar a importância da imprensa
proferiu que esta “pode, na maior parte das vezes, não conseguir dizer às pessoas como pensar,
tem, no entanto, uma capacidade espantosa para dizer aos seus próprios leitores sobre que temas
devem pensar qualquer coisa” (p. 13), isto é, ao invés de sugerir às pessoas sobre o que pensar,
sugerem também como pensar sobre determinado assunto ou tema. Assim, o público para além
de tomar conhecimento dos temas através dos media tomam ao mesmo tempo consciência da
importância que é atribuída a esses temas por parte dos media. Daí a importância da agenda
político-mediática, enquanto espaço reservado pelos media aos temas de natureza política e da
forte influência que pode ser exercida sobre a opinião pública.

O conceito de agenda política apresentado por Cohen foi testado sobretudo nas campanhas
políticas onde se concluiu que são os meios de comunicação de massa que estabelecem a agenda
das campanhas. Como refere José Rodrigues dos Santos, “Cada candidato adapta o seu dis-
curso a temas que pensa poderem atrair mais a atenção da imprensa, garantindo-lhe assim
publicidade. Por exemplo, nenhum partido ignora hoje o problema do meio ambiente, porque
sabe que a comunicação social estará atenta ao que disser ou ao que ignorar” (2001, p. 113).

Várias pesquisas feitas neste campo também permitiram verificar que a hipótese do agenda-
setting varia consoante o meio de comunicação. Um estudo de McLure e Patterson (1976)
revelou que a teoria do agendamento se adapta melhor à imprensa ao permitir um aprofunda-
mento dos temas em debate em oposição à superficialidade, heterogeneidade e fragmentação das
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notícias, apanágio da televisão, não produzindo qualquer efeito significativo a nível da agenda,
reduzindo o significado daquilo que é transmitido, isto porque, a televisão privilegia a forma
mais do que o conteúdo, ancorando-se em imagens (images bites) e sons (sound bites). Para
Maxwell McCombs, também “os jornais são os principais promotores da agenda do público
(. . . ), o carácter fundamental da agenda parece, frequentemente, ser estruturado pelos jornais”
(McCombs, 1976, p.6), muito embora hoje se deva considerar também as redes sociais como pla-
taformas estruturantes da agenda pública, a que os políticos recorrem cada vez mais em período
de campanhas eleitorais (Lobo, 2014).

Hohlfeldt considera este processo do agendamento “um sistema aberto, sempre inacabado,
adverso ao conceito de erro característico de uma teoria. (. . . ) Uma hipótese é sempre uma ex-
periência, um caminho a ser comprovado e que, se eventualmente não der certo naquela situação
específica, não invalida necessariamente a perspectiva teórica” (2001, p.189). A nossa socie-
dade é complexa e não pode ser apreendida sem a mediação que é feita pelos media, que acaba
por nos influenciar, isto porque o público a médio e a longo prazo acaba por incluir os assuntos
que são transmitidos pelos media nas suas preocupações pessoais, passando a fazer parte da sua
agenda individual.

2. O que são Eleições Primárias?

Eleições primárias são eleições que permitem escolher o candidato (ou cabeça de lista) de
um partido às eleições presidenciais, legislativas, ou locais. Neste tipo de eleição, todos os
cidadãos militantes e simpatizantes/eleitores de um partido podem votar, inscrevendo-se para o
efeito de acordo com os critérios definidos pelo partido.

Em Portugal, o Partido Livre já tinha optado por esta forma de eleição, quando escolheu a
sua lista, e o seu cabeça de lista às eleições europeias. Na Europa, o caso dos partidos socialistas
em Itália (Partito Democratico), em França (Parti Socialiste), e na Grécia (PASOK), utilizaram
este método para escolher os seus candidatos (Falcão, 2014). Por exemplo, em Abril de 1999, o
PSOE, em Espanha, elegeu em primárias Josep Borrell para candidato a primeiro-ministro.

As eleições primárias distinguem-se das eleições directas no processo de votação. Nas elei-
ções directas votam os militantes do partido, enquanto nas primárias, podem votar, para além
dos militantes, todos os outros cidadãos, desde que não sejam filiados noutro partido político.
Servem para eleger o cabeça de lista de um partido a eleições nacionais (autárquicas, europeias
ou legislativas). As eleições directas são para eleger os cargos internos dos partidos a acontecem
antes dos congressos.

Embora estas eleições não estejam previstas nos estatutos do partido, tem sido uma ques-
tão defendida dentro do partido por Álvaro Beleza 2 desde 1992. Francisco Assis 3, na altura
secretário-geral do PS, em 2011, já perspectiva este tipo de eleição, considerando-a uma exigên-
cia da sociedade. Em 2013, vários outros socialistas, Henrique Neto e Edmundo Pedro, aderiram

2. Actual secretário nacional e membro da comissão política nacional do PS.
3. Eurodeputado eleito nas eleições europeias de Maio de 2014 pelo partido socialista.
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ao manifesto pela democratização do regime, que pedia eleições primárias nos partidos e voto
nominal 4 nas listas partidárias (Falcão, 2014).

O politólogo André Freire (2014), num artigo de opinião publicado no jornal Público, ao
fazer uma análise das duas Moções Políticas apresentadas pelos candidatos em Agosto de 2014,
refere-se a duas dimensões fundamentais que caracterizam o posicionamento estratégico e ide-
ológico dos candidatos a eleições, quer sejam partidos políticos, quer sejam candidatos a lide-
ranças nos partidos: o julgamento das suas propostas políticas e o seu desempenho em cargos
anteriores. Para o politólogo, António José Seguro, face à governação vigente (PSD-CDS), tem
tido dificuldade em se opor, assumindo um posicionamento ideológico muito próximo da direita.
No que diz respeito ao entendimento de António José Seguro (AJS) e António Costa (AC) na
questão da política de alianças e de reformas do sistema político, Freire considera que é possível
comparar os dois candidatos em termos de posicionamento ideológico: António Costa tem de-
monstrado capacidade para entendimentos à esquerda ao contrário de António José Seguro. Na
questão da reforma do sistema eleitoral do ponto de vista da redução do número de deputados, a
posição dos candidatos também é divergente. No caso da governação, AJS propõe um referendo
aos militantes do PS (caso vença as eleições primárias e as próximas legislativas, mas não ob-
tenha maioria absoluta). Quanto à necessidade de um governo de coligação, António Costa não
faz coligação com a direita, e quer convidar a esquerda socialista para governar. O politólogo
considera ainda que a política de alianças e a reforma do sistema eleitoral são determinantes
para definir o posicionamento ideológico do PS.

António Costa definiu uma agenda para dez anos e designou-a de “Agenda para a década”
que tem como objectivo enquadrar as linhas de desenvolvimento e de modernização do país e
ultrapassar os bloqueios que se colocam à competitividade de Portugal desde há década e meia”.
Apresentou a sua Moção Política no dia 12 de Agosto. António José Seguro apresentou a sua
Moção Política no dia 14 de Agosto de 2014.

3. Moções Políticas: a diferença entre os candidatos nos jornais em
análise

O dia 14 de Agosto de 2014 foi o último dia para os candidatos apresentarem as suas candi-
daturas. No dia 14 de Agosto, António José Seguro apresentou a sua Moção Política.

Encontramos várias diferenças e semelhanças nas duas moções. Os percursos políticos dos
candidatos são muito semelhantes. Ambos foram dirigentes da “Jota” Socialista – Juventude
Socialista, e ambos fizeram parte do Governo de António Guterres. Nas Moções apresentadas
encontram-se algumas diferenças. Sobre a questão de saber com quem governam, ambos os can-
didatos ambicionam a maioria absoluta, mas não descartam a hipótese de assumirem coligações.
António José Seguro admite que não governará sem maioria absoluta, propondo a realização de
um referendo caso não vença com maioria absoluta. Exclui, no entanto, coligar-se com partidos
que defendam a destruição do Estado Social, a privatização das águas, da RTP e CGD, e que
apoie a saída do euro. António Costa, por seu turno, assumiu coligações mais à esquerda, e

4. Voto nominal significa dar ao eleitor a possibilidade de voto no candidato e não em partidos.
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recusa a “ideia do arco da governação”, sustentando que “não há qualquer razão para ignorar as
aspirações dos eleitores representados pelos partidos à sua esquerda”. Os candidatos dizem que
não farão coligação com “este PSD”.

Ter ou não Banco de Fomento. Estas propostas foram muito próximas entre os dois candida-
tos. Sectores que trabalhem com recursos naturais, a modernização e qualificação das empresas
e dos seus trabalhadores, a discriminação positiva de empresas e sectores importantes para as
exportações e emprego, o investimento na ciência e conhecimento, a aposta no transporte ferro-
viário e marítimo são comuns nas duas moções embora com pequenas nuances. António José
Seguro apresentou o seu “Plano de Reindustrialização 4.0” e considera mais o mar como sector
económico estratégico. António Costa rejeitou um Banco de Fomento e propõe que seja a Caixa
Geral de Depósitos (CGD) a assumir esse papel. Quanto à privatização da TAP, António José
Seguro admitiu que se fizesse parcialmente (49%) desde que seja com capital dos países lusófo-
nos. António Costa rejeitou a privatização e considerou que é um risco elevado para um valor
que é “estratégico” para o país.

Quanto à estabilidade fiscal e à extinção de taxas, ambos consideraram que deveriam ter
sido aplicadas medidas específicas e apoiadas nos fundos europeus. Ambos assumiram o pa-
pel da concertação social e o primado da contratação colectiva. António José Seguro pede
um aumento para o salário mínimo, mas António Costa estabelece um limite para 2015 de 522
euros. Propôs ainda a reforma ou o trabalho a tempo parcial, caso a empresa contrate jovens
desempregados. A nível da estabilidade fiscal, António José Seguro não aumentaria impostos e
pretendia acabar com a contribuição de sustentabilidade e com a Taxa Social Única dos pensio-
nistas. António José Seguro prometeu não despedir funcionários públicos e repor os seus salários
em função da evolução da economia e das receitas do Estado. Costa propõe um programa de
“fixação de população activa mais qualificada”, dirigida aos jovens e aos sectores exportadores
e “de elevado valor acrescentado”.

O tema da Europa aproxima os dois candidatos com António José Seguro a sugerir firmeza
“voz firme”, e António Costa a falar de “nova atitude”, no sentido da “convergência”. Nas
condições de financiamento na zona euro ambos os candidatos falaram de “novos instrumen-
tos”. António José Seguro falou de um “novo Pacto Europeu”, e António Costa salientou que
o “Tratado Orçamental” tem flexibilidade para ser trabalhado, ou seja, “adequar a trajectória
de ajustamento ao ciclo económico” de um Estado-membro. António Costa destacou ainda a
urgência de procurar “alianças com outros Estados-membros” na prossecução dos “objectivos
estratégicos” de Portugal. Seguro defendeu a mutualização da dívida, bem como dos subsídios
de desemprego.

A nível da representação parlamentar em Portugal, quanto aos círculos e deputados as di-
ferenças entre os candidatos acentuaram-se. António Costa considerou uma posição populista a
proposta de redução do número de deputados, tal como propôs António José Seguro. No entanto,
ambos pretendiam alterar a lei eleitoral: António Costa sugeriu a “representação proporcional
personalizada – círculos uninominais”, Seguro pela escolha directa do deputado – o voto pre-
ferencial. A regionalização também é um tema proposto na Moção de António Costa, quando
defendeu a eleição das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional – CCDR pelos
autarcas.
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Figura 1. António José Seguro versus António Costa

4. Primeira página e Manchete

4.1. Apresentação e discussão dos resultados

4.1.1. Diário de Notícias, Jornal de Notícias, Público e Correio da manhã

O tratamento noticioso na primeira página dos jornais analisados no período compreendido
entre 1 e 31 de Agosto de 2014 sobre a campanha para as eleições primárias do PS, não foi
linear. Registámos em todos os jornais analisados (124 edições), 21 chamadas à primeira página
sobre as eleições primárias. O jornal Diário de Notícias totalizou sete chamadas à primeira-
página. Nos primeiros quinze dias do mês de Agosto o DN, apenas lhe consignou a primeira
página no dia 9, com o título “Apoiante de Costa tenta travar primárias no Constitucional”.
A segunda quinzena de Agosto tem seis chamadas à primeira-página: a primeira, no dia 16,
remete para “o que une e o que separa os dois guterristas que disputam a liderança do PS” e
ainda para “Passos desafia PS para reforma das pensões”. A Manchete no dia 17 apresenta o
título “Seguro e Costa recusam desafio de Passos para reformar pensões”, no dia 19 o DN, volta
a fazer uma chamada à primeira página com o título “Mortos e emigrados já pagam quotas no
PS”. No dia 21, novamente chamada à primeira página, “Dirigente do PS quer evitar ´sistema
de jagunços’ nas federações” e no dia 26 “Pagamento de quotas pode acabar na jurisdição”.
O tema das primeiras páginas do Diário de Notícias, circunscreveu-se basicamente ao problema
relacionado com o pagamento das quotas e à questão das federações.

O jornal de Notícias (JN) confere à sua primeira página apenas cinco chamadas à primeira
página: dias 10, 15, 19, 20 e 22. No dia 10 de Agosto, apresenta a chamada à primeira página
com o antetítulo “Dupond e Dupont” e subtítulo “Qualquer diferença é pura coincidência” para
se referirem aos dois candidatos. No dia 15/08, a primeira página remete para um entrevista a
Jorge Coelho (Presidente da Comissão Eleitoral), com o título “Campanha vai ser dura, sem
abraço, nem elogios”. No dia 19, o JN faz referência em subtítulo aos “Eleitores-fantasma”
e em título “Até mortos há na lista de militantes do PS/Braga”. No dia 20, aponta para “Alta
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tensão no PS de Braga e Coimbra” e no dia 22 “Continua a confusão: Mulher morta e família
com quotas pagas no PS/Famalicão”. Entre 19 e 22 de Agosto, as primeiras páginas dos jornais
chamam sobretudo a atenção para o processo de pagamento das quotas (mortos que votaram,
eleitores-fantasma), da tensão entre as federações, e do posicionamento dos candidatos face às
propostas políticas apresentadas. Ao contrário do DN, o JN nunca fez manchete das primárias
na sua primeira página. O Jornal Público teve durante o mês de Agosto, 7 chamadas à primeira
página: 01, 03, 13, 15, 18, 19 e 23 de Agosto.

No dia 01 de Agosto uma chamada à primeira página com o título “Emails de Costa geram
queixas na Comissão de Dados”. No dia 3 de Agosto, uma manchete com o título “Costa deve
cumprir o seu mandato para o qual os lisboetas o elegeram”, e no dia 13 de Agosto “Costa pede
maioria absoluta, mas promete diálogo”.

Na segunda quinzena de Agosto (dia 15), o jornal faz uma chamada à primeira página com o
título “Seguro promete um referendo interno a futuras coligações”, e apresenta uma reportagem
em manchete no dia 18 “PS já conta com mais de 36 mil simpatizantes”. A “confusão no PS
de Braga com suspeitas de irregularidades” surge como chamada à primeira página no dia 19
de Agosto, e a última chamada surge no dia 23 de Agosto com “Vantagem para Costa nos
candidatos às distritais do PS”.

No Correio da manhã (CM) contabilizou-se no mês de Agosto, apenas três chamadas à
primeira página sobre as primárias: nom dia 6 de Agosto “Despesas no PS só com facturas”.
No dia 17 “Seguro recusa acordo” sobre a questão das pensões”, e no dia 30, “Presos querem
votar nas eleições do PS”. Este jornal foi o que menos destaque deu na primeira página ao
tema das Eleições Primárias. Os jornais que deram mais destaque às eleições primárias foram o
Público e o DN, com sete chamadas cada um. Em terceiro e quarto lugar aparecem o JN e o CM,
com cinco e três referências respectivamente, o que comprova a linha editorial destes jornais,
mais sensacionalistas, de formato tablóide, e não tanto direccionados para o desenvolvimento
de questões políticas. Os jornais JN e Correio da manhã, durante o mês de Agosto não tiveram
manchete sobre as Primárias.

5. Número de peças jornalísticas

5.1. Apresentação e discussão dos resultados

5.1.1. Diário de Notícias, Jornal de Notícias, Público e Correio da manhã

O número total de notícias no interior dos jornais analisados foi de 188 peças jornalísticas,
na primeira quinzena registaram-se 65 peças jornalísticas, e na segunda quinzena registaram-se
102 peças. Fazendo a análise por jornal verificámos que: DN (57), JN (49). No jornal Público
(36). O jornal Correio da Manhã (46) peças jornalísticas sobre as primárias. O jornal que até
ao final de Agosto deu mais ênfase às eleições primárias foi o jornal Diário de Notícias, seguido
do jornal Correio da manhã, um jornal de referência, e outro de cariz mais popular.
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6. Géneros jornalísticos

6.1. Apresentação e discussão dos resultados

6.1.1. Diário de Notícias, Jornal de Notícias, Público e Correio da manhã

Em todos os jornais analisados, todos optaram maioritariamente pelo género jornalístico –
notícia. Considerando individualmente cada jornal, verificamos que o Diário de Notícias, com
um total de 57 peças jornalísticas: 37 peças são informativas, três estão na categoria “opinião”,
16 são “breves”, e uma corresponde ao Editorial. O Jornal de Notícias para destacar as eleições
primárias, durante o mês de Agosto, publicou 38 peças informativas, duas peças opinativas, sete
breves e duas entrevistas. O jornal Público, para divulgar informação sobre as eleições primá-
rias, colocou durante o mês de Agosto, 22 peças informativas, 11 opinativas, um editorial, uma
reportagem e uma entrevista. A notícia e a opinião são os géneros jornalísticos predominantes.
Por último o jornal com um formato mais próximo do tablóide – o CM, o género jornalístico
predominante foi a notícia (24) seguido das breves (19). No mês de Agosto, ainda consta uma
opinião, um editorial e uma entrevista sobre o tema das primárias.

O tratamento noticioso no interior dos jornais analisados (01 a 31 de Agosto de 2014), so-
bre a campanha política interna no Partido Socialista para a escolha do candidato à liderança
do partido e candidato a primeiro-ministro que está a decorrer, privilegiou o género jornalís-
tico “notícias”, para representar a disputa eleitoral entre os candidatos. Recorreu-se pouco às
opiniões, aos comentários, aos editoriais e às entrevistas. A “breve” foi um género jornalís-
tico também muito utilizado, sobretudo no CM. A “opinião” foi a seguir à notícia, o género
jornalístico privilegiado pelo jornal Público.

7. Temas/Assuntos

7.1. Apresentação e discussão dos resultados

7.1.1. Diário de Notícias, Jornal de Notícias, Público e Correio da manhã

Relativamente à Categoria temas/assuntos abordados pelos jornais no que diz respeito à
análise dos conteúdos no interior do jornal, tivermos apenas em conta nesta análise as citações
dos candidatos (discurso directo). Procedemos a uma divisão desta categoria em duas variáveis:
por um lado, as referências relativas às questões da disputa eleitoral entre os candidatos, tendo
como indicadores: características/valores pessoais; ataque ao adversário, polémicas e apelo ao
voto, e por outro, as referências às ideias, propostas e posicionamento com que os candidatos se
apresentam.

No dia 07 de Agosto, no jornal Diário de Notícias, António Costa ao referir-se a António
José Seguro, fala de “Ataques muito baixos”, e no dia 09 de Agosto, António Costa diz que
primárias são “um truque para o desgastar”.

No dia 13 de Agosto, dia a seguir da apresentação da Moção Política de António Costa, o
Jornal destaca na Rubrica Dixit, duas citações de disputa com o adversário e duas de posiciona-
mento: “Ninguém pode ter a ideia que é dono do PS. As propostas do PS são do conjunto do
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partido e não do secretário- geral”; “Parece que há pessoas que têm mais energia a combater
– me do que a combater o Governo”. “A minha preocupação não é diferenciar – me do PS,
a minha ambição é representar o PS”; e “Não há razão para que o PS exclua do acesso ao
Governo os partidos que estão à sua esquerda”.

Sobre a polémica do pagamento das quotas a mais de dois mil militantes, alguns mortos ou
emigrados, António Costa é citado no Jornal Diário de Notícias, no dia 20 de Agosto, fazendo
apelo à clarificação da questão do pagamento das quotas e quer “situação rapidamente esclare-
cida”; “Os responsáveis pela situação em Braga devem ser devidamente punidos, porque não
podem fazer parte do PS”; “São situações que devem ser “rapidamente esclarecidas” porque
“não dignificam” PS e “não honram” a sua história. “O PS é o partido da democracia mas
da democracia à séria, com transparência.” No dia 25 de Agosto, sobre a questão dos deba-
tes na televisão, António Costa ataca António José Seguro dizendo que apenas lhe interessam
“questiúnculas”.

O jornal de Notícias (JN), no dia 13 de Agosto, também referiu a mesma citação do DN,
de António Costa quando se referia a António José Seguro, “Ninguém, pode ter ideia de que
é dono do PS”. Também na fotolegenda, António Costa ataca António José Seguro: “A minha
preocupação não é diferenciar-me do PS, é representar o PS. Acha que as propostas do PS são
as do secretário-geral do PS?”. No dia 14 de Agosto, ao posicionar-se relativamente às ques-
tões governativas, António Costa afirmou que “decisão do Tribunal Constitucional (TC), já não
muda política esgotada”. Dia 16, o DN volta a citar António José Seguro, “Durante três anos,
anulei-me muitas das vez para garantir uma certa paz dentro do PS”, e volta a defender-se, “um
líder avalia-se pelos resultados”. “Nunca um partido só, em 40 anos, ganhou tantas câmaras
municipais como nós em Setembro do ano passado”. O posicionamento do candidato face a uma
futura governação também é escolhido pelo jornal para ser destacado: “Na hipótese, que não de-
sejo, de o PS vencer as eleições sem maioria absoluta, não liderarei um governo minoritário”.
Já António Costa defende uma estratégia diferente, e o jornal faz notar essa diferença: “Tenho
uma opção diferente daquela que tem sido seguida pelo António José Seguro, que é falar sobre
o país, sobre política, e não me dedicar a ataques pessoais ou a responder a ataques pessoais
ou a minudências estatuárias”. Quanto à governação defende “Não será por mim que qualquer
partido à nossa esquerda é excluído do acesso à governação. Até acompanho (. . . ) várias e
livres animações que vão surgindo mais recentemente”.

O Jornal Público, no dia 03 de Agosto, numa entrevista a António José Seguro, afirma que
“Costa deve cumprir o mandato para o qual os lisboetas o elegeram”. Esta citação de António
JS fez a manchete deste dia no jornal e ocupou no interior do jornal cinco páginas inteiras. O
destaque que este jornal faz da sua entrevista em forma de citação remete não só para a disputa
eleitoral mas também para a discussão de propostas e ideias concretas do candidato. O candi-
dato nesta entrevista assume o papel da vitimização, destaca o seu carácter, ao mesmo tempo que
ataca o seu adversário: “Costa deve cumprir o mandato para que lisboetas o elegeram”; “Não
posso ser eu o culpado pela situação que o PS está a viver”; “Quando se escolhe um candidato a
primeiro-ministro, a personalidade, o carácter político, é muito importante”. Quanto às ideias,
propostas e posicionamento dos candidatos, destacam-se várias referências: “Não posso aceitar
fazer uma coligação de Governo com partidos que queiram desmantelar o Estado social” e “é
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preciso mudar completamente a Europa”, pois considera que “a Europa como está não serve os
interesses dos cidadãos”; “A totalidade das propostas do PS não ultrapassa meio por cento do
PIB”; “O que eu não aceito é que o meu país pague taxas de juro superiores aos bancos comer-
ciais pelo mesmo dinheiro que os bancos comerciais vão buscar ao BCE a menos de 1%. Isto é
que é inaceitável”; “O que é necessário é ter recursos da União Europeia ou outros canalizados
para a economia. O Estado devia ter uma estrutura única de apoio ao investimento, em vez de
várias”. No dia 13, António Costa faz um apelo ao voto e promete “diálogo com todos”, por
seu turno, Seguro acusa Costa de “copiar” as suas propostas e as do Governo. António Costa
defende-se afirmando que “Há pessoas que têm mais energia para me combaterem do que para
combater o Governo”. No dia 15, posiciona-se quanto ao futuro programa de governo: “Um
programa de Governo não pode resultar de uma redacção em sala fechada, feita por meia dúzia
de pessoas, que a impõem ao país para justificaram um projecto de poder”.

No dia 01 de Agosto, apenas o CM, na categoria “tema/assuntos”, apresentou uma citação
de António Costa, que evidencia a disputa eleitoral, no sentido de criticar o adversário. Diz que
António José Seguro tem uma “visão infantil”. O CM, no dia 15 de Agosto revela que António
Costa quer “Dialogar sem distinções”, e sobre as polémicas à volta das quotas, António Costa
disse ser contra aquilo a que chamou de “vergonha” (22 de Agosto). O Correio da manhã,
também fala dos debates e cita António José Seguro contra o seu opositor “foge aos debates”.

A análise desta categoria, demonstra que os assuntos/temáticas seleccionadas pelos jornais
para tratar a campanha política para as primárias, recorrendo ao discurso directo utilizando os
grafismos “aspas” e as fotos com legenda, os títulos, antetítulos e subtítulos, são maioritaria-
mente referências a ataques ao adversário, por parte dos candidatos, dando ênfase a uma disputa
eleitoral, onde às propostas e ideias dos candidatos foi dado um destaque menor. A Estratégia
da campanha eleitoral no mês de Agosto foi centralizada mais à volta de polémicas, de ata-
ques e de crítica ao adversário, factos que remetem para algumas regras da propaganda política
(Domenach, 1975; Gonçalves, 1961, 2001), que serão analisadas posteriormente.

Em suma, relativamente aos temas/assuntos que marcaram a agenda político-mediática das
eleições primárias em Portugal, podemos concluir que o Diário de Notícias dá voz aos candida-
tos em que as situações de disputa (14 citações) entre os candidatos são preponderantes face às
questões relativas ao posicionamento (4 citações). O Jornal de Notícias privilegia o posiciona-
mento (4 citações) dos candidatos face às disputas (2 citações), No Jornal Público prevalece o
posicionamento (8 citações) face à disputa (5 citações). Por último, o jornal Correio da Manhã
privilegia a disputa (3 citações) em detrimento do posicionamento dos candidatos (1 citação).

Considerações finais

O tema das eleições primárias, embora sejam eleições marcantes e inéditas na história da
nossa democracia portuguesa, nem sempre mereceu por parte da imprensa o estatuto de primeira-
página durante o mês de Agosto como verificámos, embora o número de páginas dedicado ao
tema no interior dos jornais tenha sido significativo e até em alguns dias mereceu a página inteira
e páginas centrais. O Diário de Notícias (17 de Agosto) e o Público (18 de Agosto) foram os
únicos jornais que lhes consignaram a manchete. O género jornalístico mais utilizado foi a
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notícia, em que os jornais de referências Diário de Notícias e o Jornal de Notícias se destacam
em maior número.

Nas questões do agendamento, as temáticas/assuntos mais salientes através da análise do
discurso directo foram durante o mês de Agosto tendencialmente direccionadas para as questões
de disputa eleitoral, assumindo o discurso um tom marcadamente de ataque ao adversário, de
envolvimento em polémicas, que remetem para o conflito/competição e não tanto no foco das
questões do posicionamento em relação a ideias e propostas políticas concretas dos candidatos.
Estamos a preparar um artigo onde são analisadas as eleições primárias durante o mês de Setem-
bro, o mês da campanha eleitoral e o mês em que teve lugar o acto eleitoral (28 de Setembro)
para podemos aferir se estas tendências também se verificaram.

Referências bibliográficas

Berger, P. L. & Luckmann, T. (2004/1966). A construção social da realidade. Lisboa: Dinalivro.

Costa, A. (2014). A convenção de Aveiro da candidatura de António Costa às eleições primárias
de 28 de Setembro.

Certeau, M. (1980). L´invention du quotidien, vol.1, Arts de faire. Paris: Union Génerale
d´Editions.

Cohen, B. C. (1963). The press and foreign policy. Princeton, New Jersey: Princeton University
Press.

Domenach, J.-M. (1975). A propaganda política. Amadora: Livraria Bertrand.

Falcão, C. (2014). O que são as primárias?. Consultado a 03 de Setembro de 2014 em
http://observador.pt/explicadores/o-que-sao-eleicoes-primarias/

Freire, A. (2014, Agosto). As primárias no PS, a reforma institucional e a ideologia. Artigo
opinião Jornal Público.

Gonçalves, J. J. (1961). Técnicas de propaganda, elites, quadros e outros estudos. Lisboa:
Agência-Geral do Ultramar.

Gonçalves, J. J. (2001). Regras da propaganda política. Lisboa: edição do autor.

Hohlfeldt, A. (2001). Hipóteses contemporâneas de pesquisa em Comunicação. In A. Hohl-
feldt, L. C. Martino & V. V. França (orgs). Teorias da comunicação: conceitos, escolas e
tendências. Petrópolis: Vozes.

Lippmann, W. (2007/1922). Public opinion. An important work on the theory of public opi-
nion in relation to traditional democratic theory. Minneapolis; Minnesota: Filiquarian
Publishing LLC.

Lobo, M. (2014, 24 de Setembro). Primárias do PS: De que forma Costa e Seguro estão a utilizar
o Facebook para fazer campanha?, artigo de opinião disponível em http://diariodigital.sapo.
pt/news.asp?id_news=732213

McClure, R. & Patterson, T. (1976). Television news and voter behavior. New York, NY.

http://observador.pt/explicadores/o-que-sao-eleicoes-primarias/
http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=732213
http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=732213


i
i

i
i

i
i

i
i

86 Mafalda Lobo

McCombs, M. E. & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. Public
Opinion Quarterly, 36(2): 176-187.

McCombs, M. E. & Shaw, D. L. (1976). Structuring the “unseen environment”. Journal of
Communication, 26(2): 18-22.

Martins, L. M. (2011). Crise no castelo da cultura – das estrelas para os ecrãs. Colecção
Comunicação e Sociedade, número 24.

Santos, J. R. (2001). Comunicação. Colecção Mocho.

Traquina, N. (org.) (1999). Jornalismo: questões, teorias e “estórias”, Comunicação & Lin-
guagens, 2ª Edição. Lisboa: Vega.

Wolf, M. (2001). Teorias da comunicação. Lisboa: Editorial Presença.

Publicações
Jornal Diário de Notícias, Agosto de 2014

Jornal de Notícias, Agosto de 2014

Jornal Público, Agosto de 2014

Jornal Correio da Manhã, Agosto de 2014



i
i

i
i

i
i

i
i

A biopolítica do discurso do outro
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Resumo

A decisão de desqualificação do discurso do Outro, que poderá ocorrer na avaliação
escolar, nos níveis de produtividade no mercado laboral ou no diagnóstico médico,
relaciona-se com uma concomitante desqualificação da participação no espaço pú-
blico. A desqualificação biopolítica discursiva desenrola-se dentro da problemática
da alteridade, nomeadamente na impossibilidade de totalizar epistemicamente o Ou-
tro. O discurso do Outro pode ser desqualificado, mas tal não significa que ele se
torne necessariamente monossémico. Finalmente, re-interpreta-se uma condição ne-
cessária (o desconhecimento) e uma forma (a “im-possibilidade” de decisão) de um
possível devir ético, na decisão sobre o discurso do Outro.
Palavras-chave: biopolítica; alteridade; discurso; ética.

A Biopolítica entre a Epidemiologia e o Racismo Biológico

Rabinow e Rose (2003), partindo do legado de Foucault, apresentam uma súmula pertinente
do conceito de biopoder: conjunto de discursos sobre o carácter vital dos seres humanos; um
conjunto de autoridades competentes para falar a verdade nesses regimes discursivos; estratégias
de intervenção na existência colectiva em nome da vida e da saúde; e modos de subjectivação
nos quais os indivíduos investem em si próprios em nome da saúde ou vida, individual e co-
lectivamente (p. 3-4). O decurso do texto tornará porventura menos abstracto tal resumo do
biopoder. O conceito de biopolítica, associado àquele de biopoder, é intratável sem explorar,
ainda que sucintamente, o trabalho que Foucault lhe dedicou, por exemplo, no primeiro volume
da História da Sexualidade (1999/1984) e no Curso no Collège de France intitulado Em Defesa
da Sociedade (2005/1997) de 1975-1976, o qual procuraremos esquematizar.

Foucault refere que na teoria clássica da soberania o soberano possuía um direito de vida e
de morte, exercido excepcionalmente, sobre os seus súbditos “nos casos em que o soberano se
encontre exposto em sua própria existência: uma espécie de direito de réplica” (1999/1984, p.
127). O exercício poderia tomar a forma de uma “exposição da vida” dos seus súbditos quando
ordenados a guerrear um país inimigo, ou exercido directamente quando um súbdito contrariasse
as leis, matando-o a título de castigo. A assimetria do poder do soberano encontra-se no direito
de “fazer” morrer face ao “deixar” viver (2005/1997, p.287), mas não o inverso. Foucault parte
dessa caracterização assimétrica para explicar a emergência de um outro direito político novo,
do século XIX, que se constituirá num “poder de ‘fazer’ viver e de ‘deixar’ morrer” (idem),
caracterizador da biopolítica moderna.

IX Congresso Sopcom. pp. 87-98. Coimbra, novembro de 2015

adalberto.castro.fernandes@gmail.com


i
i

i
i

i
i

i
i

88 Adalberto Fernandes

O mapeamento epidemiológico dos nascimentos no século XVIII sinalizam a possibilidade
de uma biopolítica massificante, cuja preocupação não se reduzirá exclusivamente à questão da
fecundidade, mas que se estenderá à morbilidade – da doença que desgasta o corpo –, ameaças
à política e economia desde a Idade Média ao subtraírem forças, e tempo de trabalho das popu-
lações. A doença é perspectivada como um fenómeno de população, associada à introdução de
uma medicina com funções de higiene pública, de educação para a saúde e de medicalização. O
desenvolvimento deste novo poder sobre a vida traça-se a partir de dois pólos inter-relacionados.
O primeiro através de procedimentos de poderes disciplinares anátomo-políticos do corpo hu-
mano, o qual cresce em utilidade laboral e obediência dócil; e o segundo, formado na segunda
metade do século XVIII, através de várias intervenções e controlos reguladores do corpo-espécie
da população, cujo corpo (enquanto suporte de processos biológicos) é controlado na sua proli-
feração, nascimento, morte, saúde e esperança de vida. A organização do poder sobre a vida é
constituída então pelas disciplinas de desempenho do corpo e pelas regulações dos processos da
vida da população, “Abre-se, assim, a era de um ‘bio-poder’” (1999/1984, p. 131-132). Os sé-
culos XVII e XVIII correspondem ao surgimento de técnicas de poder centradas na distribuição
espacial do corpo individual (separação, alinhamento, vigilância) e no aumento da sua utilidade
(exercício, treino), através de uma tecnologia disciplinar (hierarquização, inspecção, relatórios)
nas escolas, nas fábricas, no exército. A segunda metade do século XVIII assiste ao delinear de
uma outra tecnologia de poder, que não se dirige somente ao corpo, mas ao ser vivo, à espécie.
A biopolítica gere um corpo múltiplo, encarando a população como problema, simultaneamente,
científico (biológico) e de poder (político). O poder político, com o auxílio da medicina, deixa de
ser somente o poder soberano do “fazer morrer”, e passa a ser um poder científico que também
“faz viver”. A vida e os seus mecanismos entram no cálculo do poder-saber que os transformam,
constituindo no seu conjunto a biopolítica.

Consequentemente, para Foucault, a biopolítica encara a morte como o “limite, a extremi-
dade do poder. Ela está do lado de fora, em relação ao poder: é o que cai fora do seu domínio”
(2005/1997, p. 296), porque o biopoder só pode ser exercido se garantir o florescimento da
vida que procura ordenar. Foucault questiona de que o modo esta tecnologia de poder – que
tem como “objecto e como objectivo a vida” (2005/1997, p.303), aumentando-a, multiplicando
as suas possibilidades, evitando os seus acidentes, e compensando as suas deficiências -, pode
ainda deixar morrer, sem se colocar em causa? A resposta que nos é dada recorre à temática
do racismo (o meio de introduzir na vida um corte normativo entre o que deve viver e o que
deve morrer) de cariz “biológico” e não apenas étnico, como modo de separar nas populações
humanas diferentes grupos qualificados como biologicamente inferiores ou superiores. A com-
patibilidade do racismo com o exercício do biopoder vai permitir estabelecer entre as “raças”
uma relação do tipo biológico: a morte da raça inferior (do degenerado, do anormal) irá deixar
a vida geral mais sadia, mais pura enquanto espécie.

Biopolítica Discursiva

A discursividade é um local de disputa política por excelência, sendo pelo discurso que o
sujeito participa e é incluído, classicamente, na Polis, ou no espaço público. A inclusão confere
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a possibilidade de intervir na coisa pública, e de permanecer na memória dos outros, seguindo
a leitura de Arendt (2007/1958, pp. 26-28), ao forjar a hipótese de transcender a sua vitalidade
em decadência quando prevalece pela perenidade das suas obras. A possibilidade de discur-
sar decide-se parcialmente num determinado regime de saber, possibilidade a quem nem todos
têm acesso de igual forma, confinado a determinados lugares, tempos e temáticas (Foucault,
1997/1971, p. 10). O discurso do louco é um exemplo de discurso sancionado, controlado
por um epistema que expressa uma normatividade social, cuja patologia é associada a um com-
portamento socialmente desviante (2001, pp. 199-201). O louco encontrar-se-ia excluído da
participação no espaço público, porque a sua palavra fora sensatamente considerada insensata.

Equacione-se a utilidade de pensar uma “biopolítica discursiva” (Fernandes, 2015, pp. 263-
290; Fernandes, 2014a, pp. 177-181), em que a possibilidade de qualificação do discurso do
sujeito (e.g.: do estudante, do trabalhador, do doente) depende de um regime de saber com
efeitos de poder notórios na participação no espaço público. Noutro lugar procurámos aplicar
esse enquadramento biopolítico discursivo à particularidade do diagnóstico médico do Estado
Vegetativo, sendo que aqui tentaremos problematizar alguns dos seus pressupostos, sobretudo
no que respeita à questão ética da desqualificação discursiva da participação no espaço público
do Outro.

A desqualificação discursiva, que se assiste por exemplo no caso do louco, não deriva de
uma “brancura”, de um vazio discursivo em si mesmo, acessível sem qualquer mediação ou in-
terpretação. O silenciamento discursivo ou a falta de “razoabilidade” do louco no espaço público
são construídas na discursividade do desqualificador (ex.: do médico, do professor, do patrão),
tal como a sanidade do doente. As duas dinâmicas heterogéneas em conjunto – uma “desrazão”
razoavelmente imposta – permitem que outros discursos reelaborem diferentes sentidos desse
silêncio (ou dessa desrazão), porque o corpo se encontra disponível a várias interpretações. A
“ventriloquização” (Hansen, 2012, p. 107) do corpo do Outro é biopolítica, figurando como
estratégia discursiva que o inscreve discursivamente nos esquemas e instrumentos de gestão da
vida.

As várias, potencialmente infindas, interpretações sobre o Outro derivam da nossa incapaci-
dade de o totalizarmos completamente, problema que é nomeado filosoficamente como o “pro-
blema das outras mentes”. Ainda que eu possa estar certo sobre o Outro, restará sempre uma
dúvida que depende do facto de eu não ser o Outro, aquele que pode, nos termos de Fernando
Belo (2012), enganar-se e enganar-me e, acrescentamos, perante o qual eu posso enganar-me
a seu respeito. O Outro é que permite confrontarmos realidades diferentes das nossas, porque
mediadas pela sua perspectiva. Se o Outro fosse totalmente apreensível numa só compreensão
absoluta, ficaria em causa a possibilidade mesma do conhecer. Eu ficaria condenado a inter-
pretar o mundo sempre com os mesmos termos: os meus (termos esses que resultam já de um
encontro com o Outro, que nos transmite a “nossa” linguagem, e.g.: a família, a comunidade
dos falantes, etc.). Os fantasmas cartesianos do “Dieu trompeur” e do “Malin génie” (que são
já figuras, demiúrgicas, da alteridade), cujas artimanhas me fariam tomar como verdadeiras as
falsidades do mundo, ressurgiriam face à perda da possibilidade de um conhecimento objec-
tivo do mundo, objectividade apenas vislumbrável através da perspectiva distinta que o Outro
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traz à minha subjectividade, funcionando como termo comparativo 1. A verdade e a falsidade
alcançam-se sempre com o Outro, ainda que esse outro se engane e nos engane, ou que nos
enganemos sobre ele, seja no microcosmos da relação com um Tu, seja numa comunidade. As
radicais implicações pragmáticas da alteridade parecem-nos agora esquematicamente afloradas,
ainda que assentes no pressuposto frágil – mas didacticamente útil para combater a ideia de uma
absoluta suficiência solipsista – de que o sujeito não é já, e desde sempre, resultado da relação
com o Outro, por ser impossível auto-fundar-se autonomamente. Ninguém nasce sozinho, ainda
que ninguém nasça o meu nascimento. Dupla impossibilidade que atravessa a problemática da
alteridade e da subjectividade.

Permita-se um primeiro excurso. Note-se que esta leitura da alteridade não se enquadraria
na proposta de Levinas (1988[1971]) por reduzir o Outro às necessidades epistémicas do su-
jeito, baseada fisicamente (e não necessariamente baseada metafisicamente numa “infinitude”
da alteridade) numa diferença irredutível de localização tempo-espaço entre o sujeito e o Outro.
Contudo, esta “pragmática (ou física) da alteridade” proposta aproxima-se do filósofo de “Tota-
lidade e Infinito” quando considera que o Outro não é mais um objecto entre objectos do mundo,
porque só podemos conhecer que não podemos conhecê-lo totalmente. Uma árvore não pode
ser conhecida totalmente (também ela apresenta mutações espácio-temporais que me escapam),
mas o Outro poderá assegurar-me o conhecimento dessas mudanças (e.g.: gerações de comuni-
dades de biólogos ou de carpinteiros), conquanto a impossibilidade de conhecer o Outro nunca
poderá ser colmatada por um “objecto não-humano” (e.g. a árvore) nem com um Outro Outro,
visto que também este não coincide espácio-temporalmente com ele, adensando ainda com uma
terceira pessoa a problemática epistemológica (que necessita de uma quarta para ser conhecida,
e assim sucessivamente ad infinitum). Radicalmente, a impossibilidade de totalização estende-se
ao próprio sujeito, de si a si, descrita já em Leibniz (Marques, 1996, p. 30-31), cujos momentos
de inconsciência, sono, de esquecimento parcial ou de amnésia total reivindicam a sua original
dependência do Outro. A própria eternização do sujeito no espaço público, após a sua morte,
depende de um Outro que relembre as suas obras. A impossibilidade do Outro ser conhecido
totalmente, permite-me, provisória e parcialmente, conhecer-me a mim próprio e ao mundo.

Consequentemente “calar” o corpo do Outro (i.e. totalizá-lo monossemicamente) teria efei-
tos concretos em nós próprios, significaria que abdicaríamos daquele que melhor poderia con-
firmar a nossa descrição sobre ele. A relação com a alteridade desempenha um papel crucial
na biopolítica discursiva, no sentido em que qualquer decisão se projecta nos dois sentidos da
interlocução. O perigo desta reversibilidade implica que qualquer desqualificação biopolítica do
discurso do Outro não possa ser total, sob pena da relação de poder se quebrar face a um Outro
inacessível, porque “silenciado”, que instaura a dificuldade discursiva da biopolítica para lidar
com o não-discursivo, fomentando uma paralogia entre todos aqueles que disputam o sentido
desse “silêncio”.

1. “A palavra ‘correcto’ tal como é usada numa linguagem pública – único lugar onde ela tem sentido – pressupõe
a existência de normas estipuladas independentemente de mim às quais a minha acção se ajusta ou não, podendo esse
ajuste ou desajuste ser controlado por outrem” (Zilhão, 1993, p. 70).
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A Im-possibilidade da Desqualificação Biopolítica

A lógica biopolítica apresenta-se, aparentemente, numa encruzilhada face à problemática
da alteridade. O silenciamento do Outro, numa descrição monossémica, permite uma gestão
da alteridade, excluindo da participação do espaço público através da sua desqualificação bi-
opolítica discursiva, na linha do “racismo biológico” de Foucault, no sentido em que existem
sujeitos cujo discurso constitui um perigo para a população. Contudo, o silenciamento comporta
o fim da interlocução com este perigo biopolítico, que é reforçado na sua nocividade pelo facto
de ele estar desqualificado, tornando-se inacessível aos discursos qualificados (porque agora se
encontram em regimes semânticos opostos, oposição que justifica a própria decisão de desqua-
lificação), dificultando a sua gestão. A desqualificação, que visava uma melhor gestão daqueles
que constituem discursivamente um perigo biológico para a população, poderá agora criar sujei-
tos ingeríveis quando lhes atribui um discurso impenetrável, que podem ameaçar a população,
algo que coloca em causa a própria lógica biopolítica. Encontra-se em jogo a questão da in-
totalização da alteridade, aquela que não pode ser reduzida monossemicamente, onde perdura
sempre um resto que resiste, e cuja tentativa de redução, de totalização, ou de silenciamento
exacerba as consequências da alteridade nos sujeitos, enquanto perda do Outro como a única
possibilidade que temos de conhecer e conhecermo-nos, de controlar e controlarmo-nos, sempre
em moldes comparativos. Contudo, a solução não passaria simplesmente por uma atribuição de
polissemia incontinente ao Outro, visto que o problema de conhecer e de nos conhecermos se
manteria nessa paralogia de sentidos.

A presença de uma “im-possibilidade”, na lógica de Derrida, parece delinear-se entre a deci-
são da monossemia e da polissemia próprias da desqualificação biopolítica discursiva do Outro,
e permite-nos fazer a ponte para a questão ética, ensaiada noutro lugar relativamente ao caso
do Estado Vegetativo (Fernandes 2014b). A im-possibilidade de Derrida (2005, p. 90-91), de-
corrente de uma reinterpretação de um ponto capital da obra de Heidegger, poderá ser útil para
nos movermos nestas coordenadas biopolíticas do EV. A “possibilidade da impossibilidade”
encontra-se na leitura que Derrida faz de Ser e Tempo de Heidegger (2005/1927) que utiliza a
expressão para se referir à morte (possibilidade de impossibilidade de existência 2), e através
dela o filósofo francês procura investigar a possibilidade de situar uma aporia. A possibilidade
da impossibilidade, que é a possibilidade de já não ser possível, a morte, apresenta um “ainda
não”, inclinado em direcção à morte na expectativa e espera dela, que é absolutamente incalculá-
vel, “it is without measure, and out of proportion of time of what is left for us to live” (Derrida,
1993, p. 69). A aporia para Derrida encontra-se na impossibilidade de se estar morto, a im-
possibilidade de viver ou de “existir” a morte, tal como a possibilidade de existir após a morte
(1993, pp. 51, 73). A impossibilidade de vivenciar a própria morte significa que o sujeito nunca
tem uma relação com a morte “como tal”, mas apenas com a morte do Outro, aquele que não
sou eu (1993, p. 76). O Outro permite-me aceder à morte, ao mesmo tempo que me exclui da
possibilidade de experienciar a única morte que eu posso conhecer e que é tão decisiva para a

2. “A morte é uma possibilidade ontológica que a própria pre-sença sempre tem de assumir. (...) Sua morte é a
possibilidade de poder não mais estar pre-sente. (...) A morte é, em última instância, a possibilidade da impossibili-
dade absoluta da pre-sença.” (Heidegger, 2005[1927]: 32).
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minha existência. A morte, para Heidegger, é a possibilidade mais única do sujeito da qual todas
as outras possibilidades dependem, sendo que para Derrida essa morte é inacessível ao próprio
sujeito a não ser pela mediação da morte do Outro.

Se um dos momentos mais cruciais da nossa vida, a morte, que lhe confere um sentido
de finitude, o qual condiciona as nossas acções, 1) não é experienciável na primeira pessoa
(apenas através do Outro) e 2) surge sem aviso, infere-se que todas as minhas decisões (das
mais simples ás mais dramáticas) contêm uma dupla impossibilidade irredutível, porventura
paralisante, mas que não me impede de decidir, ou dos sujeitos terem decidido ao longo da
história e de continuarem a decidir.

A decisão, ainda que preparada pela reflexão informada, é caracterizada por ser um momento
que supõe uma ruptura inelutável com a informação (a dupla dúvida em torno da morte sempre
em pano de fundo) e uma abertura ao incalculável: “the incalculable happens [arrive]: it is the
other, and singularity and chance, without one’s being able to do one’s part” (Derrida, 2002, p.
61). Apenas esta experiência de “indecidibilidade”, onde não é possível empregar um programa
antecipado, permite o momento ético: “Reste que le moment de la décision, le moment éthique
(...) est indépendant du savoir. C’est au moment du “je ne sais pas quele est la bonne règle” que
la question éthique se pose” (Derrida, 2004). Graficamente o impossível é então hifenizado por
Derrida enquanto ‘im-possível”. Uma leitura crítica das virtudes e limites desta abordagem de
Derrida ao texto heideggeriano pode ser encontrada em Thomson (1999) e Raffoul (2008). A
ideia que conservamos, desta leitura de Derrida, é que a ética participa da indecisão, da falta de
conhecimento (actua no vazio normativo e epistémico) que torna a decisão difícil, porventura
até ao ponto de ser impossível tomá-la 3, como sucede na (des)qualificação do Outro.

A possibilidade da ética entre o conhecido e o desconhecido

Contudo, o im-possível, ainda que seja necessário ao devir da ética não parece ser ainda
suficiente para a sua constituição. O im-possível que nos coloca em causa presta-se a cenários
não éticos: o holocausto é uma surpresa, um inesperado da alteridade nazi, e é um im-possível,
no sentido da impossibilidade de erradicar a comunidade judaica, mas cuja tentativa foi empre-
endida, mesmo que isso implicasse a impossibilidade da morte da comunidade ariana, como de
facto ocorreu nas guerras e nos suicídios perante a vitória dos aliados. Apesar da ética poder ser
profundamente singular, um momento irrepetível, não significa que a singularidade dos acon-
tecimentos comporte uma dimensão ética, o que torna tão difícil uma posição ética perante o
mundo e os Outros (e.g. a eutanásia, enquanto silenciamento do Outro, pode ser um momento
singular, mas isso não garante ainda a sua ética). Porventura essa busca “essencialista” da ética,
uma procura axiológica de “valores últimos”, não se coadune com um pensar ético, susceptível
de destruir aquilo que é indestrutível e que por isso, e apesar disso, pode ser destruído várias
vezes (i.e. para o qual “não há limite para a destruição” – Blanchot: 2003/1969, p. 135): a
alteridade - sem a qual é difícil de pensar a ética. Radicalmente, a própria alteridade coloca

3. A nossa reflexão assenta na distinção entre moral – a qual se pode espelhar num conjunto sistemático de
normas prescritivas ou de princípios universais com resultados expectáveis em situações previstas –, e ética como o
enfrentar do desconhecido da lei moral, aquilo que é do regime do casuístico, e que não está previsto nela (Ricoeur,
2011/1990, pp. 4-5).
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em causa qualquer tentativa de enraizar a ética num porto seguro, que nos descomprometesse
ou que nos desse um guia infalível na relação com o Outro, isso já não seria im-possivelmente
ético e rasuraria a intotalização do Outro. O im-possível participa do desconhecido, sendo a
alteridade o espaço por excelência desse desconhecimento, minando o conhecimento daquilo
que devemos fazer num enquadramento biopolítico desafiante.

Segundo Finkielkraut, encontramo-nos entre o médico sem-fronteiras que salva qualquer
um, e o militante que salva somente os seus companheiros de batalha, i.e., a diferença entre
uma alteridade sem rosto, que fica violentamente por re-conhecer, cujas especificidades nos são
indiferentes, e que pode nem querer a nossa ajuda (“está tão ocupado em encher de arroz a
boca que tem fome que não ouve a boca que fala” – Finkielkraut, 1997, p. 106 as cited in
Beckert, 2012, p. 86), distinta de uma alteridade que o militante urge re-conhecer para salvar,
mas que distingue, hierarquiza e despreza outras alteridades nesse conhecimento. Reconhece-
se aqui a possibilidade de uma certa “dialectização” nesta suposta “contradição”, considerando
que ambas as atitudes do médico e do militante dificilmente podem ser pensadas como gestos
completamente isoláveis no sujeito, correspondendo, respectivamente, à expressão ética (agir no
desconhecido) e moral (agir no conhecido) do dever. Admitimos portanto que a ética se joga pe-
rante o não conhecimento da alteridade (problemática do médico sem-fronteiras) que tem de ser
reconhecida moralmente como tal (problemática do militante), por outras palavras, reconhecida
como irreconhecível (termos que se jogam mais no espírito de Levinas). Não só devemos saber
moralmente o que fazer (quem, e como, estamos a “acudir” 4 em cada momento), como sabemos
dever eticamente fazer (independentemente do que sabemos). O “sabermos dever” (e.g.: saber
dever conhecer, saber dever fazer) é do regime da possibilidade ética, na qual temos a respon-
sabilidade de fazer e conhecer; enquanto o “devemos saber” é do regime da necessidade moral,
porque significa que há algo que já aconteceu e que tem de ser re-conhecido.

O esbater da cisão “dever/ser”, explicitada em David Hume (1965/1888, p. 469), significa-
ria que o conhecimento não seria o contrário, o outro distante, da ética, mas que ele tem de ser
aprofundado ao máximo para que a ética possa surgir entre a mediação do que sabemos (e.g.:
prescrições morais, leis do Direito, leis científicas) e aquilo que não sabemos (dilema moral,
vazio legal, hipóteses científicas não comprovadas). A ética não actua no “puro vazio” do co-
nhecimento (o im-possível de Derrida pressupõe a existência de um conhecimento que nos levou
a uma situação-limite: o momento exacto da morte como não-vivenciável e não temporalizável),
nem ela é um não-conhecimento, porque actua no limite do regime do “dever saber” fazer (mo-
ral/normativo) enquanto “saber dever” fazer (ético). A ética pode surgir na ponte entre o que
conhecemos (aquilo que é necessário fazer) e o que pode ser conhecido (aquilo que é possível
fazer).

A prática da ética e o seu acontecer confrontam-nos com uma responsabilidade radical por-
que emerge da relação entre o que conhecemos e aquilo que desconhecemos, sendo essa res-
ponsabilidade que garante o conhecimento. Sou responsável por este conhecimento, aquilo que
“sabemos dever” (fazer ou conhecer) institui o meu papel activo no acto que possibilita o pró-
prio conhecer. O desconhecimento implica uma liberdade possível sem os constrangimentos da

4. E.g.: Seja curar, tratar, cuidar ou até eutanasiar.
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necessidade dos acontecimentos conhecidos 5. O desconhecimento carrega a necessidade de me
responsabilizar perante os meus gestos nesse desconhecido – aquilo que eu “sei dever” (conhe-
cer) –, gestos que podem ser tão éticos como não-éticos mas que invocam a minha inescapável
responsabilidade, ainda que eu possa não reconhecê-la, no curso dos acontecimentos e suas
consequências para o Outro.

A ética não fica definida, nem o poderia ser porque enraizada na alteridade intotalizável,
mas é possível, neste momento, argumentar sobre 1) A condição necessária do devir ético, e a
2) forma singular do seu devir: 1) que desconhecimento (ou limites do conhecimento) do mundo
nos confronta com a possibilidade de uma acção ética; 2) acção essa que tem de ser singular
(um “im-possível” permitido por esse mesmo desconhecido) para que possa ser identificável
no tempo-espaço, e que resulta num conhecimento novo (acção em que o sujeito é produtor
responsável e activo porque o desconhecido lhe confere liberdade de conhecer).

Um exemplo simples: o grau de desconhecimento e, por conseguinte, de potencialidade ética
é diferente no auxílio de um idoso a atravessar uma passadeira de uma avenida com tráfego,
comparativamente à doação de um órgão ao meu inimigo em risco de vida. O conhecimento
normativo que eu tenho para ajudar o idoso é mais “seguro” que o conhecimento que eu tenho
para ajudar o inimigo, visto que o inimigo é muito mais imprevisível e existe pouco conheci-
mento que justifique a doação, visto que ele é o meu inimigo. As duas situações mostram que o
im-possível ético se apresenta em graus bastantes distintos: mais facilmente se prevê a ajuda ao
idoso do que a doação do órgão a um inimigo. Ainda, o conhecimento que resulta do primeiro
caso é potencialmente menor, porque a situação é bastante previsível (o idoso atravessa, ou não,
a avenida), enquanto no segundo caso o conhecimento que eu posso adquirir da minha relação
com o meu inimigo, a quem dei um órgão, é potencialmente maior porque mais imprevisível
(e.g.: o inimigo faz-me mal, ou não; eu descubro, ou não, as razões de ajudar um inimigo). Se
no primeiro caso joga-se o “dever saber” ajudar os vulneráveis (algo que eu já devo ter sabido
anteriormente, porque recuperável da normatividade social), no segundo caso joga-se o “saber
dever” ajudar o meu inimigo (um saber que eu “sei dever” procurar por não ser dado à partida,
e que contraria a normatividade do “direito à auto-defesa” por exemplo). Qualquer um pode fa-
cilmente ajudar o idoso, visto que tal gesto de auxílio não parece colocar ninguém radicalmente
em causa, e a responsabilidade torna-se mais fácil de assumir por ser menos pesada, e partilhada
com um regime normativo que me sanciona ou recompensa previsivelmente. A minha respon-
sabilidade também é maior no segundo caso, porque conheço-o enquanto meu inimigo, aquele
que me é im-possível de ajudar, no qual desconheço as razões para socorrê-lo, o que me garante
maior liberdade de decidir e, por conseguinte, mais responsabilidade na minha acção.

A (des)qualificação discursiva que faço do idoso e do inimigo, colocam em jogo responsa-
bilidades éticas distintas, conferem-lhes (e conferem-nos) capacidades de actuação no espaço
público diferentes, dependentes também da descrição que para eles decidimos. Apesar do pro-
blema biopolítico da (des)qualificação discursiva do Outro tocar a problemática ética da alteri-

5. Semelhante ideia surge já em Espinoza: “Men are deceived in thinking themselves free, a belief that consists
only in this, that they are conscious of their actions and ignorant of the causes by which they are determined. There-
fore, the idea of their freedom is simply the ignorance of the cause of their actions.” (Spinoza, Ethics, part 2, prop.
XXXV, schol., p. 264)
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dade, a relação entre essa (des)qualificação e a nossa responsabilidade ética terá ainda de ser
criticamente problematizada, algo que excede os propósitos deste texto esquemático (e.g.: em
que medida a desqualificação discursiva - com consequências biopolíticas no espaço público -
do Outro como iliterato, esquizofrénico ou improdutivo resulta da nossa responsabilidade ética
falhada por “totalizarmos” alteridades intotalizáveis; ou se a desqualificação é condição para um
acto ético im-possível: colocar o iliterato a ensinar, o esquizofrénico a curar e o improdutivo a
chefiar).

Limites da leitura proposta e possíveis contrapropostas

A desqualificação biopolítica do discurso do Outro no espaço público – do aluno que reprova,
do trabalhador incompetente, do doente com perturbações psicológicas, do inimigo militar – sa-
lientam a problemática da alteridade como possibilidade da circulação do poder porque exposta
à decisão quanto à sua monossemia ou polissemia. A decisão de (des)qualificação discursiva
debate-se com a incapacidade de totalizarmos o Outro, aquele que resiste a uma descrição in-
falível, desconhecimento esse de onde deriva a nossa responsabilidade pelo Outro, enquanto
seres responsáveis pelas nossas acções no vazio do conhecimento. A descrição que fazemos
do Outro é resultado da nossa responsabilidade, incluindo a nossa mudez de “não-descrição”
do Outro, visto que não existem descrições propriamente “naturais”, i.e., que escapassem a um
momento de decisão, o “in-discritível” é já um descritível em negativo. A singularidade ética da
descrição não é garantida por nenhum código moral a priori mas reinventada a cada momento
de indecisão, descrição que nos coloca igualmente em causa na possibilidade de conhecermos
e de conhecermo-nos mediante a monossemia ou polissemia dessa descrição com a qual nos
comparamos e comparamos o mundo e os Outros.

Pode ser objectado que devido ao facto do conceito de “ética” não ter ficado definido este
poderia, facilmente, ser substituído pelo conceito de estética, enquanto forma igualmente capaz
de mediar entre os espaços de conhecimento e de desconhecimento porque também este produz
“outros mundos possíveis” (e.g.: Coelho, 1987, p. 488; Gonçalves, 1993, pp. 9-10). Ainda
que a condição (o desconhecimento) e a forma (o im-possível) da ética sejam semelhantes à
estética, reside todavia como específico da ética uma responsabilidade no desconhecido (eis
uma tentativa, inglória, de definir a ética), algo porventura mais difícil de imputar à estética. A
ética resulta de uma produção de conhecimento, nos nossos termos, de um saber dever conhecer,
– à semelhança da necessidade de Peirce (1877) de resolver, temporariamente, uma “irritation
of doubt”, – de forma mais premente do que na estética. A ética não visa primordialmente
produzir mais desconhecimento - ainda que a sua aparição dependa dos limites do conhecer
- visando sobretudo uma acção que produz conhecimento. A estética é ainda associada a um
“estranhar do mundo”, à criação de um desconhecido, de um inapropriável (reflexo ainda de uma
aproximação ao Outro, à alteridade), o que atribui um papel inevitável da estética na criação de
um desconhecimento em que a ética se pode concretizar, reflexão que não cabe nos limites deste
texto.

Finalmente pode-se rejeitar um “sentimento” de responsabilidade que decorre do desconhe-
cido, considerando que perante o desconhecido não me pode ser imputada uma responsabili-
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dade ética, porque desconheço os efeitos da minha acção. Contudo, a ausência de conhecimento
confronta o sujeito com uma decisão cujos efeitos no Outro resultam de uma acção livre dos
constrangimentos daquilo que já se conhece (quer o sujeito o reconheça ou não). O nosso des-
conhecimento não deixa de ter consequências (positivas ou nefastas) no Outro, e é nesse sentido
que somos responsáveis, como sujeitos que, com a sua simples existência, têm impactos no Ou-
tro (e.g.: a minha existência já consome recursos que podem ser para o Outro; a escrita deste
mesmo texto, ou a sua leitura, implica já o não auxílio do meu próximo que possa estar em difi-
culdades), e não no sentido de um psicologismo de um “sentir-me responsável”, ou de uma ética
“mística” ou “inefável” a que alguns privilegiados teriam acesso para justificar a sua responsa-
bilidade. Ainda que essa “responsabilidade” não me “obrigue” a agir, por não ser do regime da
culpabilidade e não ter uma sanção definida, ela anexa-me inelutavelmente ao curso da história,
aos desfechos a que o Outro está sujeito, e onde a ética é uma possibilidade que ocorre ou não.
Poderíamos até mencionar, – como defendemos anteriormente numa “pragmática”, ou “física”,
da alteridade –, uma pragmática, ou física, da responsabilidade que decorre necessariamente
de um estado de coisas (pelas quais sou inelutavelmente responsável), e não de um eventual
estado de consciência (de sentir-me responsável). Em termos mais legalistas da imputabilidade:
“responsável legal por tal sujeito”, independentemente de me “sentir”, ou não, responsável. O
que se pretende dizer é que não sou um elemento neutro para o Outro, tenho consequências
nele, sou um “nexo causal”, inerte ou activo. A minha exclusão da história do Outro é já um
resultado da minha responsabilidade, até ao ponto da minha morte não lhe ser inócua (e.g.: o fim
da locução, a impossibilidade de auxílio ou decomposição dos meus restos mortais como perigo
de saúde para o Outro). Certamente que aqui se defende uma responsabilidade “pesada”, mas
que não está anexada a qualquer tipo de “culpa” sancionável, mas a uma física dos corpos que
ocupam o mesmo continuum espaciotemporal. Os corpos não deixam de se influenciar directa
ou indirectamente e o seu impacto é, irredutivelmente, impossível de ser conhecido por inteiro
porque eu não sou o Outro, daí eu não saber qual o impacto dos meus actos no Outro, sendo
desavisado considerar que sou fisicamente, por defeito, neutro no Outro (e.g.: expiro dióxido de
carbono para o Outro).

Coda

Um tesoureiro de um campo de concentração, que não fosse nazi nem soubesse que se
matavam judeus naquele campo, era ainda responsável (i.e. correlacionava-se) nas mortes (e.g.:
dando sustentabilidade financeira ao campo) ao abrigo do saber dever conhecer ou fazer. Por
outro lado, um nazi que salva um judeu pode constituir um acto ético singular que surge de um
inesperado, de uma acção que não tem prescrição na sua normatividade, que lhe é moralmente
desconhecida e da qual é o responsável. Nem o nazi, como Outro, é totalizável no seu nazismo.
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A evolução do comício em Portugal: o que mudou para a
comunicação estratégica na política?

Nuno da Silva Jorge
Instituto Politécnico de Lisboa

Resumo

O comício é um evento no qual os partidos políticos expressam a sua identidade.
É um momento festivo onde a comunidade partidária celebra os seus valores, no
entanto, com as alterações do ecossistema mediático, os comícios dos primórdios
da democracia portuguesa não são os mesmos que encontramos hoje. Os comícios
políticos sofreram alterações profundas desde 1974 até à nossa contemporaneidade,
adaptando-se e sobrevivido enquanto acção de comunicação. Este trabalho aborda a
evolução do comício enquanto evento político e o uso contemporâneo que lhe é dado,
enquanto acção de comunicação por parte dos partidos políticos em Portugal. Apre-
senta uma reflexão sobre a evolução e a natureza do comício eleitoral, contribuindo
assim para a melhor compreensão deste fenómeno.
Palavras-chave: relações públicas na política; comício; comunicação política.

O comício enquanto acção de comunicação estratégica

No presente artigo analisa-se o comício eleitoral do ponto de vista das relações públicas na
política. Ou seja, a partir do “processo de gestão através do qual uma organização ou actor
individual para fins políticos, através de acção comunicativa intencional, procura influenciar e
estabelecer, construir e manter relações benéficas e a sua reputação com os públicos chave para
ajudar a suportar a sua missão e atingir os seus objectivos (Stromback & Kiousis, 2011, p.8).”

Entende-se o comício do ponto de vista da estratégia de comunicação e enquanto acção que
decorre no âmbito de uma campanha eleitoral para eleições legislativas. É um evento construído
em torno de um conjunto de valores que constituem a identidade da comunidade partidária que
o organiza e nele participa. Esta identidade é, assim, expressa pelos argumentos que a tornam
presente num ambiente que fomenta uma pré-disposição para a acção. Este ambiente é o da
festa política, onde se celebram os laços que constituem o grupo e onde se anuncia um futuro
idealizado pela comunidade partidária. Entenda-se, então, os comícios eleitorais como uma ac-
ção de comunicação usada por as organizações partidárias na construção do seu reconhecimento
público. Mas como se pode compreender o comício eleitoral e as suas idiossincrasias?

A política moderna decorre num espaço político onde os homens que se reconhecem como
iguais e constroem significados em conjunto (Arendt 2001/1958). Contrariamente ao ancient
regime, funda-se na vontade do Homem e tem nele a fonte da legitimidade (de Mattei, 2002;
Dumont, 1983/1992; Legros, 1999. O Homem funda-se autónomo e senhor de si mesmo,
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mas descobre nas suas limitações à sua vontade e, sentido-se fraco de forma isolada, encon-
tra uma necessidade de agregação colectiva que o leva a rever-se no seu semelhante (Oakeshott,
1991/1962). É assim que encontra nos partidos políticos uma forma de agregação de vontades
que forma uma expressão de vontade colectiva, organizando o combate político das massas e
vendo nos seus líderes as figuras que personificam essa mesma vontade. É neste campo que
se deve compreender o comício enquanto momento político de construção de significados con-
juntos e não como um mero veículo de informação. O comício, enquanto acção eleitoral, é o
palco por excelência onde a massa se reúne em volta daquele que lhe revela o futuro idealizado
colectivamente.

É um fenómeno intrinsecamente moderno, de uma sociedade de massas, onde a política de-
corre pela forma representativa das organizações partidárias. Enquanto evento de campanha, o
comício é um ponto de contacto entre a massa e aqueles que a anseiam representar, constituindo
um evento de proximidade com o centro de valores da comunidade. Entenda-se este centro como
o ponto de contacto como aquilo que é mais fundador e essencial à vontade da comunidade parti-
dária. É um conjunto de valores vitais e nos quais os membros de uma comunidade encontram a
legitimação da sua vontade colectiva e que remete para uma espécie de comportamento sagrado
num ambiente político laico. Com o esvaziamento do divino o sagrado tem-se manifestado na
política (Cabral, 1992; Monnerot, 1949) e pode ser compreendido como uma forma de participar
os valores fundadores – os da vontade humana, criando um sentido de pertença entre iguais, uma
simbologia colectiva e um sentido messiânico de um futuro prometido. É na manifestação do
sagrado na política moderna que se pode compreender o significado do carisma enquanto poder
simbólico que implica o reconhecimento de uma qualidade extraordinária que legitima o agente
político (Weber, 1919).

Tendo em conta esta relação do indivíduo colectivo com o centro, desta manifestação do
sagrado num mundo secularizado que se pode entender o comício como uma reconstrução do
espaço sacral, que delimita o espaço sagrado e o separa do profano. Uma espécie de liturgia
tipicamente política, das que formam um ritual expressivo de um laço “codificado numa estru-
tura dramática onde os atores estão liturgicamente definidos, sendo o homem na ação ritual o
símbolo de seu papel e não o irrelevante da vida quotidiana (Rivière, 1988/1989, p.243)” e que
retoma o sagrado que desperta um estado de alma proveniente da análise de um objeto capaz de
provocar a consciência de que nos encontramos perante algo dotado de capacidades especiais,
que não compreendemos por completo e do qual somos dependentes, ou seja, o numinoso (Otto,
1992/1917).

Utilizando a ideias antropológicas da oposição entre o espaço sagrado e profano, de Caillois
(1939, 1964) e Eliade (1957, 1969), pode-se delimitar uma noção de espaço dentro e fora do
comício. O espaço do comício opõe-se, assim, ao espaço fora do comício. É uma reconstrução
de um espaço extra-quotidiano, puro e sagrado, em que os membros da comunidade estão em
contacto com o centro do mundo e a origem, assemelhando-se a uma reconstrução de um tempo
mítico moderno que é projectado no futuro e no qual a comunidade se revê e pelo qual anseia.
Esta delimitação do espaço do comício, opõe-no ao mundo fora dele. Fora do comício encontra-
se o espaço profano, impuro e quotidiano, onde decorre o tempo histórico e o confronto de
valores característico da pluralidade das sociedades. Se fora do comício encontra-se a sociedade,
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na sua noção de confronto e pluralidade, no comício encontra-se a comunidade enquanto uno,
onde as diferenças são diluídas e o confronto dá lugar à comunhão.

É dentro deste espaço que se pode compreender o comício enquanto um espaço de festa
política – usando a designação da historiadora Mona Ozouf (1976). A festa é um lugar de
reconhecimento entre iguais, mas também é um espaço libertação do quotidiano e que provoca
um excesso natural dos seus participantes. É esse excesso que tem um efeito regenerador e
refundador da vontade, que purifica os participantes e renova o tempo (Eliade, 1957; Caillois,
1939) e que reforça os valores em comunhão e revitalizando a motivação para o combate político.
É na festa política que se encontra o carácter epidíctico do comício, que, apesar de decorrer
num contexto com fins deliberativos como é uma eleição, aproxima-se da ideia que Perelman e
Olbrechtstyeca (2007/1958) referem sobre os discursos de celebração: criam uma pré-disposição
para a acção através do reforço de valores partilhados. Como tal, entende-se o comício como um
momento festivo, que, do ponto de vista comunicacional, tem uma função de reforçar a adesão
da comunidade e não como um momento de persuasão de uma audiência a uma determinada
tese.

Neste sentido, o comício assemelha-se ao que Wagner (1849) denominada enquanto obra de
arte do futuro. Não apenas por utilizar, à semelhança do teatro, as diferentes artes do espectá-
culo, mas por ser o momento em que um futuro idealizado em comunidade é tornado presente.
No comício, o líder partidário conta o que se pode apelidar de mito do futuro, que é tornado pre-
sente no espaço sagrado e adquire um sentimento de totalidade pela purificação dos presentes e
do seu contacto com os valores fundadores.

Discussão do comício eleitoral na democracia portuguesa

O comício eleitoral, na sua contemporaneidade, é usado como uma acção de campanha com
fins principalmente mediáticos. Entende-se como redutor esta utilização, tendo em conta aquilo
que é a natureza das relações públicas e a natureza do próprio evento político. Por um lado,
as relações públicas na política não se resumem à captação de cobertura jornalística para uma
campanha, mas desempenham um papel estratégico na relação de uma organização com os seus
diferentes públicos, aproximando-os do seu centro de valores, criando laços que constroem a
sua comunidade e a permitem existir de forma sustentável. Defende-se uma função política
das relações públicas (Simões, 1992; 1995; Simões e Lima, 2001), que procura não apenas
dar visibilidade mediática às organizações, mas contribuir para o seu reconhecimento enquanto
actores sociais legítimos. No caso dos partidos políticos, enquanto representantes dos interesses
legítimos da sua comunidade.

O comício deve ser, então enquanto um evento político, enquadrado na lógica de construção
de comunidade no sentido usado por Plessner (1999/1924) e que tem a unicidade como dimen-
são interna, que contrasta com a diferença que se encontra para além das suas fronteiras. Não se
defende o comício como uma mera acção de curto prazo, com o objectivo de obter cobertura jor-
nalística. Apesar da relação com os órgãos de comunicação social estar no âmbito das relações
públicas na política, os partidos políticos dispõem de outros instrumentos e acções, mais suaves
financeiramente, e mais eficientes para esse fim, que lhes permitem criar a tal “janela” para falar
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com todos os eleitores. Obviamente que o comício também pode proporcionar essa oportuni-
dade, e deve-o sempre que possível, mas, do ponto de vista estratégico 1 da campanha eleitoral,
entende-se que o público prioritário, num evento desta natureza, deve ser a comunidade que ali
se faz presente. É essa comunidade que funcionará como um elemento activo, enquadrado com
a noção participativa do ecossistema mediático contemporâneo, que tem nos social media um
papel incontornável.

Afastando uma noção meramente instrumental da comunicação, as relações públicas na po-
lítica devem olhar para mais do que o output da sua acção, mas para todo o contexto social em
que se inserem. O comício não pode ser compreendido como um mero pretexto para fins me-
diáticos, mas como o reforço da identidade partidária, através da celebração dos valores que a
constituem. Neste sentido, o género epidíctico, tal como Perelman e Olbrechtstyeca (1958/2007)
o apresentam, é incontornável do discurso do comício, fortalecendo os laços entre a comunidade
através dos valores comungados e reforçando a identificação com os mesmos. Este deve ser o
objectivo primeiro de qualquer comício eleitoral.

Defende-se que o comício ser encarado como uma acção mobilizadora e vitalizante da moral
da base de apoio, que efectua a luta no terreno. É fundamental para manter a comunidade unida e
identificada com o seu objectivo comum, sendo um ponto de partida para os restantes objectivos,
tais como a gerar de word-of-mouth, uniformizar os argumentos da comunidade para reforçar
a sua coerência, demonstrar a força da comunidade no seu apoio ao líder. Neste sentido, o
comício aproxima os membros do grupo do centro de valores, no sentido apresentado por Shils
(1992/1974), proporcionando que outros objectivos sejam possíveis. Por outro lado, existe um
conjunto de objectivos, que decorrem em paralelo, que pode ser explorado, mas que deve ser
visto como uma oportunidade proporcionada e não como um fim que demande a organização do
comício. Assim, no âmbito das relações públicas na política, tendo em conta a sua função de
legitimação organizacional, classifica-se o conjunto de objectivos do comício eleitoral:

1. Entende-se o conceito de estratégico como um modo de pensar, a partir do qual se consideram os recursos
disponíveis para atingir um objectivo e se define claramente o caminho a seguir em cada situação (Raposo, 2014).
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Figura 1. Objectivos do comício

Na perspectiva do comício enquanto evento, afasta-se a ideia da instrumentalização do
evento para fins meramente mediáticos, aproximando-se da noção da acção de campanha como
um elemento fundamental para a construção e manutenção dos laços comunitários necessários
para a luta eleitoral, que decorre também fora da cobertura dos órgãos de comunicação social.
Se, por um lado, os políticos têm vindo a comunicar com os cidadãos essencialmente pela via
da intermediação jornalística, o fenómeno dos social media têm vindo a proporcionar novas
oportunidades de acção na vida política. Para além disso, nem todo o processo de influência
política decorre directamente entre os líderes e os eleitores (seja directo ou por via da cober-
tura jornalística). O partido, enquanto organização, é também influenciado através das relações
individuais que os membros da comunidade têm com a sociedade. Assim sendo, defende-se o
comício, não como uma acção promocional, mas como a festa da comunidade partidária, que
tem os seus efeitos principais, fora da espectacularidade mediática, na construção do património
comum entre os seus membros. Mesmo que possa ser utilizado, como os resultados indicam,
de forma a criar uma oportunidade de falar “para o país”, esta oportunidade deve ser encarada
como a consequência do evento e não como o seu objectivo primeiro.

A inversão da lógica da festa, na qual os presentes são participantes e não apenas assistentes,
subverte a relação com os valores do centro partidário para segundo plano, dando primazia à
questão mediática, deve ser vista com cautela por parte dos profissionais de relações públicas.
Por um lado, o comício, por si, não detém os elementos de espectáculo para que seja compreen-
dido como um evento meramente coreográfico para os órgãos de comunicação social, por outro,
sem a devida atenção à relação com a comunidade, acaba esvaziado de conteúdo, tornando-se
apenas uma coreografia que pouca relevância tem ao nível da campanha eleitoral. Defende-se
os partidos políticos, para serem reconhecidos como representantes legítimos do interesse das
massas necessitam de reforçar a relação com a sua comunidade.
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A evolução que o comício tem tido, em Portugal, tem acompanhado aquilo que tem sido a
tendência da comunicação da política, fazendo o percurso desde a “tomada da rua” no período
da implementação e consolidação do regime, até à necessidade de procurar novas formas de
comunicação que colmatem o afastamento e desalento social com a vida política. Esta evolução
pode ser categorizada em quatro fases: a) o período pós-revolucionário: b) os grandes eventos
eleitorais; c) os espectáculos mediáticos; e d) os comícios contemporâneos. Esta evolução pode
ser considerada como natural, no seu sentido de adaptação ao ecossistema comunicacional em
que se insere, já que uma acção não vive isolada e decorre num determinado contexto social. No
entanto, esta evolução é também a passagem de uma genuinidade para uma artificialidade exces-
siva, onde o comício foi perdendo o seu papel de expressão da identidade partidária, tornando-se
num mero palco com o objectivo de conquistar a atenção mediática.

O comício enquanto evento pós-revolucionário é característico da fase de consolidação da
democracia em Portugal e deve ser observado enquanto objecto histórico. As suas características
não se adaptam às da política contemporânea, quer ao nível da mobilização, quer do seu efeito
de influência política. Devemos olhar para ele como um fenómeno que dificilmente se voltará
a repetir, pelo menos, enquanto houver estabilidade no sistema político português. No entanto,
as suas marcas deixaram um legado e uma carga simbólica que não pode ser ignorada do ponto
de vista da identidade dos partidos políticos. Sendo a identidade das organizações a sua essên-
cia (Olins, 2003/1979), construída também pelo seu percurso (Barnett et al., 2006), defende-se
que os comícios do início do período democrático têm uma importância na definição de como
os partidos políticos se vêem a eles mesmos. Defende-se que a identidade lida o passado das
organizações ao seu futuro (Albert e Whetten, 1985) e que os locais e eventos históricos para
os partidos, as frases célebres e os seus líderes, constituem parte do património simbólico que
aproxima a comunidade dos seus valores e permite a identificação com os seus membros. Os
seus traumas e feitos fazem parte do seu percurso, defendendo-se que qualquer comício contem-
porâneo, enquanto lugar onde o sagrado se manifesta, pode fazer a ligação a esse património
histórico, ligando a origem ao seu tempo presente 2.

Com a implementação do sistema eleitoral e a constituição de eleições regulares, o comício
passou a ser incorporado como um evento de campanha, fazendo a transição da ‘política de rua’
para a participação pelo voto. Sendo a participação das massas na vida política ainda recente,
os níveis de participação eram altos e o facto de o acesso à informação ser limitado, tornava o
comício numa acção de campanha imprescindível para que um candidato fosse capaz de levar as
suas ideias ao seu eleitorado. Esta função do comício é menos relevante para a campanha política
contemporânea, devido à multiplicidade de meios que hoje podem ser usados para cumprir essa
função.

Com o aparecimento dos canais de televisão privados e o aumento da cobertura mediática
das campanhas eleitorais, o comício perdeu o seu valor informativo, já que os eleitores passaram
a ter outras opções para se informarem sobre as propostas dos candidatos. O comício passou
a ser usado como um palco para a mensagem mediática, começando a perder o seu papel de
integração da massa no centro da organização partidária. Este esvaziamento do significado do

2. A noção do espaço sagrado apresenta um espaço extra-quotidiano que liga o passado de uma comunidade
àquilo que lhe é fundador.
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comício, pode ser entendido como uma visão redutora daquilo que é a sua função na construção
de uma relação e da partilha de valores fundadores de uma comunidade. A instrumentalização do
comício, enquanto pseudo-evento, pode ser lida como uma valorização do espectáculo em prol
do evento, da diminuição da participação em prol da assistência e da perda da sua genuinidade a
que corresponde à artificialização do fenómeno. Entende-se esta fase do comício como o início
da queda da sua substância, não por o formato se encontrar datado, mas porque o uso passou a
ser encarado como uma montra mediática, na qual o fenómeno festivo passou a ser artificializado
e subjugado ao objectivo mediático. Defende-se que esta artificialização afasta a comunidade do
centro da sua legitimidade, reduzindo o campo da representação política e o reconhecimento da
legitimidade dos partidos.

Hoje, os partidos tentam formatos alternativos para trazer elementos de novidade ao comício.
No entanto, o problema do comício não é o do seu formato (apesar de se entender que a inovação
pode ser benéfica), mas o do seu uso desadequado. O comício não pode ser entendido como um
mero cenário, que se monta para ficar bem na televisão. Se assim for, dificilmente terá alguma
utilidade para o sucesso de uma campanha eleitoral. O problema do comício é um problema
que ultrapassa o evento. Liga-se à dificuldade que os partidos têm para mobilizar as massas e
ao afastamento que existe entre os cidadãos e a vida política. O comício só se torna atractivo se
as pessoas tiverem uma razão para estarem presentes e comungarem entre iguais, entre pessoas
que partilham um mesmo interesse e objectivo. A festa política, tal como refere Mona Ozouf
(1976), existe porque há um adversário comum e um futuro que se celebra em conjunto. Ora, se
não houver um reconhecimento prévio da legitimidade da candidatura e uma identificação com
os valores que esta expressa, o comício cai no vazio. O comício necessita de líderes que tenham
carisma para congregar as massas, que se assemelhem à noção de feiticeiro apresentada por
Weber (2006/1922). Necessita acima de tudo que a comunicação na política tenha comunicação
de cariz político, que se formem significados através da acção – fundamental para a construção
do reconhecimento de um candidato ou líder enquanto profeta do futuro. Sem que tal aconteça,
o comício torna-se meramente um artefacto de campanha e um espectáculo que não integra a
massa no centro de legitimidade partidária.

Os formatos alternativos podem trazer algum efeito de novidade, mas não resolvem aquele
que é descrito como o principal problema: a falta de interesse e o desânimo das pessoas com
a vida política. Neste sentido, ao se entender o comício como uma festa da política, a sua
vitalidade é fruto da própria vitalidade da política, pois se não houver um reconhecimento dos
valores que sustentam a existência da festa, não haverá adesão ou comunhão. O comício acaba
por cair num vazio, sendo apenas um cenário, que expressa pouco mais do que uma crise de
participação e mobilização nas actividades da organização partidária.

Desta forma, é razoável que os comícios tenham hoje uma dimensão mais reduzida e longe
dos níveis de afluência dos anos 80. O reconhecimento da legitimidade dos partidos, enquanto
representantes do interesse das massas, é reduzido dentro das suas comunidades. Excepção feita
ao caso do PCP, que, aparentemente, mantém a sua comunidade bastante vitalizada, fruto das
características próprias de uma militância com uma forte componente ideológica. Como res-
posta à crise de mobilização, os partidos respondem com o artificialismo da festa, incorporando
elementos de entretenimento para atrair mais pessoas.
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O facto de o paradigma mediático tornar mais acessível para um político falar sem recor-
rer ao comício, não faz com que este deixe de ter características específicas, que lhe conferem
um papel especial numa campanha eleitoral. Um evento tem uma dimensão mediática interes-
sante, na media em que fornece um aspecto visual e humano, que não pode ser construído por
uma declaração ou uma publicação no Twitter ou no Facebook. Neste sentido, o comício man-
tém uma componente expressiva apenas possível por combinar os elementos festivos, com uma
componente visual e humana, que outras acções não conseguem. No entanto, a perda do seu
significado é a ameaça para o seu sucesso. Defende-se que a utilização do comício deve ser
fruto de um prévio de trabalho de comunicação política, de modo a congregar as massas, ex-
pressando a identidade partidária de forma genuína 3. Essa massa congregada pode ser entendida
como a multidão 4, que forma o público que se encontra no comício, que constitui a comunidade
partidária e que se revê nos valores que compõem o centro.

Para quem é o comício?

Os indivíduos deslocam-se ao comício por terem uma relação com o centro, reconhecendo
nos restantes presentes uma comunhão de interesses, da qual emerge o sentido de tribo dentro
do espaço do comício. Para estas pessoas, o comício é um espaço sagrado, no sentido em que
estão em contacto com aquilo que é fundador da sua relação com o partido. No que respeita à
estratégia de comunicação, este público, tendencialmente, já detém uma atitude favorável para
com o partido, não sendo o comício um espaço de “conversão para o voto”, mas um espaço de
partilha e reforço de identificação com a identidade partidária e da motivação para a campanha
eleitoral.

Neste sentido, o comício é insubstituível nas campanhas políticas por conter o elemento de
proximidade física, semelhante ao fenómeno dos fãs de uma banda que vão ver um concerto,
apesar de terem o CD em casa, que ouvem todos os dias. Não vão para ouvir novas músicas, mas
para partilharem um momento de proximidade com o artista que toca as músicas para aqueles
que o apoiam. O comício é o mesmo tipo de evento, já que aqueles que se deslocam, não o
fazem para saberem as propostas, mas para terem um momento epidíctico de celebração dos
valores da candidatura que apoiam. Um caso de excepção à utilização ‘casual’ que faz o Bloco
de Esquerda, que, para além do fenómeno acima descrito, organiza “comícios de circunstância”
onde os presentes não são pessoas que se deslocam ao evento, mas curiosos que se cruzam com
o comício na rua. Estes comícios afastam-se da noção de festa dos comícios de campanha,
podendo ser compreendidas como um retomar das origens do comício enquanto tomada da rua,
recuperando alguma da herança do período pós-revolucionário.

Mas não é de ignorar que existe um público fora do comício, que não se encontra no local
e que pode ser entendido como a sociedade, ou seja, como aqueles que estão fora do espaço
sagrado da comunidade partidária que se manifesta no momento festivo. Se o partido ainda não

3. As relações públicas na política não se podem resumir a uma acção promocional, mas devem resultar no
esforço comunicacional contínuo de legitimar as organizações.

4. A noção de multidão enquanto presença física da massa num local constitui a noção de que a massa é um
fenómeno psicológico, que não deve ser confundido com a presença física de muitas pessoas num só lugar.
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é a escolha destes cidadãos, pretende conquistar a sua confiança, quer alterando o sentido de
voto, quer convertendo a atitude favorável em motivação para o voto. A comunicação, para este
público, é feita essencialmente de forma mediada, como um palco, onde a prioridade é “falar
para casa”. No entanto, deve-se ter algum cepticismo nesta utilização que esvazia o significado
da festa. O comício não deve ser encarado como um mero suporte de promoção, mas como
parte integrante da acção, num processo continuo de construção de legitimidade da organização
partidária. O comício não se assemelha a um debate de ideias, mas a uma celebração dos valores
da comunidade. O comício, enquanto festa, e apesar de perder o efeito de presença física, pode
ser encarado como uma forma mediada de aproximar estas pessoas do centro, reforçando a
importância do voto e dos valores que estão em jogo. No entanto, como um suplemento à
sua primeira função vitalizadora e integrante do centro, onde a sua plateia é simultaneamente
assistente e participante.

De facto, o sucesso do comício está ligado ao nível de participação daqueles que estão pre-
sentes. A genuinidade do comício faz parte do seu sucesso, quer enquanto festa vitalizante da
comunidade, quer enquanto expressão da força da organização partidária. Sem o apoio da co-
munidade, o comício cai no vazio. E mesmo que se crie uma grande encenação à sua volta, a
questão que se coloca é se estamos diante de um comício? Sem a sua verdadeira natureza de
festa, a encenação esvazia o seu significado e o cenário que é montado apenas pode ser conside-
rado como um pseudo-comício, como algo que tenta passar por aquilo que não é.

É neste sentido que um dos aspectos principais do verdadeiro comício é o seu aspecto emo-
cional e que se deteriora com a sua artificialização. Entende-se a emoção do comício como algo
que está intrinsecamente ligada a uma intencionalidade comunicativa da partilha de valores e
uma identificação com a identidade da organização que ali se faz representar. Não se entende o
lado emocional como uma mera alienação do eu, mas como um aspecto característico da festa,
onde se libertam impulsos que se encontram coibidos na vida quotidiana, em sociedade, que
encontram no espaço total do comício, e na identificação de um interesse comum naqueles que
compõem o grupo, um local de expressão pela via de identificação com os valores que represen-
tam a sua vontade.

Entendendo o comício como uma festa, onde os valores da identidade partidária são expres-
sos, os resultados das entrevistas encaram-se com naturalidade. A ideia de comunhão liga-se
directamente à ideia de identificação com o outro e à noção de tribo, que corresponde a comu-
nidade partidária. É esta noção de comunhão que permite que o eu se dissolva no nós e que a
multidão aja de acordo com uma psicologia de massa no comício, onde as diferenças são abo-
lidas e o elemento comum contagia o sentimento. Este é, talvez, o elemento mais importante e
a partir do qual as outras emoções decorrem. A ideia de celebração liga-se facilmente à ideia
de festa, fruto da comunhão de valores e do momento de celebração daquilo que une os pre-
sentes, ou seja, o partido. Neste sentido, o comício é um momento de expressão da identidade
partidária, ligando a identificação dos presentes com o centro e proporcionando um momento de
festa, que gera o entusiasmo e a motivação, que permitem vitalizar a comunidade, na lógica de
renovação do tempo, característico dos eventos festivos.

A questão da crença e do êxtase pode ser enquadrada na noção de sagrado e de uma certa
“religiosidade” característica dos comícios. Compreende-se o comício enquanto um espaço que
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faz a diferença entre o puro e o impuro, ou seja, que demarca o nós e o eles na vida política.
Existe, no comício, uma noção de dentro/fora do grupo, revestindo o local de características que
demarcam o espaço sagrado e o demarcam do profano, proporcionando aos presentes o contacto
com aquilo que é fundador da sua vontade e total, no sentido em que estão “em contacto” com
um futuro idealizado, pela comunidade, através as palavras do líder, ligando o comício liga-se à
ideia de obra de arte do futuro, no sentido em que o líder, representante da comunidade, anuncia
um futuro idealizado, tornando-o presente no momento do comício e ligando-o ao passado da
comunidade. O aspecto de crença liga-se à ideia de êxtase, sendo este o clímax da exaltação.
Todo o comício aparenta ser construído nesta base, como uma ritualização de um caminhar para
o êxtase, sendo o líder o ponto máximo antes da chegada do todo, ou seja, do hino nacional.

Este clima emocional deve ser compreendido como uma forma de motivar as pessoas e
lhes mostrar um caminho, que está presente em diversas formas religiosas ao longo da história,
tal como foi referido por diversos entrevistados. No entanto, este fenómeno deve ser enten-
dido como uma libertação de uma emoção pré-existente, que funciona apenas naqueles que são
“crentes” na vitória e que a desejam genuinamente. Este facto remete-nos para a ideia de que
o comício é uma acção de campanha para aqueles que já estão convencidos, que não se destina
a convencer, mas a ampliar a crença e a motivação dos membros da comunidade para a vitória,
tendo os seus efeitos na mobilização para a participação na campanha, quer directamente nas
acções oficiais, quer por iniciativa própria de convencer aqueles que lhes são próximos. Neste
sentido o comício, enquanto acção de relações públicas, numa campanha eleitoral, não visa a
convencer, mas a reforçar os laços comunitários, que são essenciais para a vitória eleitoral.

Por o público já ter uma relação com a organização e se identificar como parte da comuni-
dade é que o comício representa a relação com o sagrado. E neste sentido, os aspectos ceno-
gráficos não podem ser compreendidos como mera decoração. Os elementos cénicos permitem
reforçar a identidade do partido e os seus valores, recriando o centro, não só pelas palavras do
líder, mas por todo um contexto que permite criar um momento total. Entender os elementos
cénicos como um mero cenário seria redutor da sua importância. A cenografia reforça a iden-
tidade, materializando-a através de símbolos e ritos que são representantes do centro, permite
que os membros da comunidade se revejam e sintam que estão num espaço e num momento
extra-quotidiano. Sendo o comício um espaço de manifestação do sagrado, necessita dos ele-
mentos cénicos para o demarcar da vida mundana. Os elementos cénicos quebram a noção de
tempo e de espaço, trazendo os indivíduos para o momento do tempo mítico, onde os valores do
sagrado se manifestam e líder revela o mito do futuro 5. A teatralização do comício, não deve
ser entendida como uma noção de inverdadeiro da vida política, mas como a ritualização de um
momento que funciona como um portal entre o mundo do sagrado e a vida profana. O elemento
cénico dos símbolos é importante para a expressão da identidade partidária, não só por tornar
presente os elementos identificadores da candidatura, mas porque representam a passagem da
parte para o todo. Por um lado, o líder fala em nome da comunidade, tendo os seus símbolos
presentes para identificar em nome de quem se fala e que valores estão a ser representados, por

5. Entende-se a ideia de mito do futuro como uma adaptação do mito arcaico à condição da vida política moderna,
em que o homem deixa de ser contemplativo de um modelo exemplar passado, mas projeta-o no futuro em função do
seu interesse.
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outro, a presença dos símbolos nacionais faz a ligação da comunidade à nação, identificando que
a comunidade não está isolada, mas que os seus valores lhe permitam representar o interesse de
todos.

Que futuro para o comício?

Muito provavelmente vamos continuar a ter comícios na vida partidária já que estes são
parte constituinte da vida política moderna. No entanto, os argumentos contra a sua sobrevivên-
cia apontam que estes são dispensáveis se não foram compreendidos como uma acção de relação
entre os dirigentes políticos e a comunidade que dirigem. A continuidade de utilização do co-
mício como uma montra mediática, que esvazia o seu significado, terá pouca relevância para o
futuro das relações públicas na política. No entanto, enquanto festa, terá sempre o seu carácter
vitalizante da relação da comunidade com o centro, que, então “voz da organização”, tem um
poder de influência sobre aqueles que lhe são próximos. O comício pode ser considerado inútil
enquanto acção de esclarecimento, mas tem um papel epidíctico que não deve ser ignorado. No
entanto, a sua utilidade relaciona-se também ela com o reconhecimento do centro do partido
enquanto o representante legítimo do interesse da massa.

A necessidade de repensar os processos de comunicação na política, atribuindo à actividade
das relações públicas a sua dimensão de função política é fundamental, não só para o comício,
mas para todo o processo de comunicação na política. Relegar as relações públicas, e as suas
acções e instrumentos, para um plano meramente promocional, é retirar-lhe o carácter político
que têm na construção da legitimidade dos partidos políticos. O comício, enquanto acção de
campanha, não deve ser compreendido como uma mera promoção eleitoral, mas enquanto evento
político, reforça os laços da comunidade, com o seu efeito epidíctico, no qual o discurso do
líder aparece como o representante dos valores que revelam o futuro idealizado através das suas
palavras. Entende-se o comício como um lugar simbólico, que materializa visual e fisicamente
a crença dos indivíduos, que deve ser compreendido enquanto espaço sagrado, que permite
que a comunidade se diferencie da sociedade e se reconheça como parte de um centro comum.
Defende-se que a artificialização deste processo, do ponto de vista estratégico, não só se torna
inconsequente, como pode contribuir para um maior afastamento dos cidadãos da vida partidária.

Do ponto de vista estratégico, o comício deve ser compreendido como um marco que assi-
nala um ponto de passagem. Não é, nem um ponto de partida, nem um ponto de chegada. É
um momento simbólico que faz a transição entre o que já se passou e aquilo que se vai passar
no futuro. Deverá ser sempre um ponto de transição para a comunidade, um reforçar da sua
ligação, motivação e identificação entre os seus membros, durante o período de campanha. Se a
vida política é feita em comum, o comício é o tempo dessa comunhão, colocando a comunidade
em contacto directo com aquilo que lhe é mais sagrado e fundador da sua identidade colectiva:
os valores que a constituem e que a une em torno de um interesse comum. E, neste sentido, o
comício continua a ser tão importante como sempre foi, provavelmente, ainda mais importante
em tempos em que a legitimidade dos partidos políticos atravessa uma crise de reconhecimento
por parte da sociedade civil.
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Resumo

Este trabalho se propõe a estudar de que forma indivíduos se relacionam com o debate
político através das redes sociais. Indagamos até que ponto as pessoas consideram
as redes sociais online como espaço público de discussão ou como espaço privado
de relacionamento interpessoal mais restrito. Procedemos revisão bibliográfica e de-
senvolvemos uma pesquisa com metodologia quantitativa e qualitativa tendo como
objeto postagens públicas realizadas na rede social Facebook. Nossa amostra se cons-
titui de 477 postagens. Avaliamos, em cada uma, seu posicionamento em relação ao
debate político na rede. Outras três variáveis foram estudadas: motivações para o
posicionamento; elementos midiáticos usados na postagem; e referências a produtos
midiáticos no raciocínio político. Ao todo foram aplicadas 30 categorias de análise
dentro dessas 4 variáveis. Os resultados desta pesquisa apontam para a existência de
predisposição dos atores sociais online ao debate político através das redes.
Palavras-chave: espaço público; internet; redes sociais; mídia e cotidiano; comuni-
cação política.

Introdução

Desde o início de sua implantação, a Internet foi uma rede apropriada para a comunicação.
Diversas ferramentas para esse propósito já foram experimentadas em larga escala na rede. O
correio eletrônico, o IRC (Internet Relay Chat), os sítios de bate-papo, os mensageiros instan-
tâneos, são alguns exemplos dessas ferramentas. No entanto, a organização de comunidades
online através de redes sociais vem provando-se a principal motivação de uso da rede para um
grande contingente de pessoas 1.

O uso destas redes como espaço de discussão política e de organização popular é um tema
controverso. Sem dúvida, elas vem sendo, de forma crescente, apropriadas por movimentos
populares, governos, instituições e lideranças políticas. Alguns interessados na promoção da

1. CGI.BR, Comitê Gestor da Internet no Brasil. Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comuni-
cação no Brasil: TIC Domicílios e Empresas 2012. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2013.

IX Congresso Sopcom. pp. 112-127. Coimbra, novembro de 2015

nascimentoandre@gmail.com
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democracia; outros mais preocupados com a manutenção de privilégios e controle sobre a soci-
edade.

A potencialização de mobilizações populares através das novas ferramentas digitais foi ob-
servado em exemplos como as eleições espanholas de 2004 2, a Primavera Árabe, entre 2010 e
2011 3, o Occupy Wall Street 4, também em 2011 e os protestos de junho de 2013 no Brasil 5.

O uso da rede como instrumento de valores antidemocráticos pode ser exemplificado com
a “Muralha Virtual da China” 6, a repressão às lideranças da Revolução Verde iraniana 7, e a
espionagem do governo americano através da sua Agência de Segurança Nacional 8.

No que tange aos cidadãos comuns, há uma aparente transposição para a Internet de padrões
de comportamento observáveis no plano físico. No entanto, diversos estudos vêm observando
dinâmicas comportamentais específicas da Internet e também mudanças no comportamento so-
cial offline influenciadas pelo uso da rede.

Nossa maior curiosidade, deve-se ressaltar, nunca foi em relação à maneira que os políticos
– que Bauman (2000, p.19) chega a tratar como “operadores profissionais do espaço público”
– utilizam as redes sociais. Este aspecto, que não chegamos a ignorar, tem uma importância
menor para este trabalho. O que nos chama mais a atenção, certamente, é a forma com que os
indivíduos comuns, as pessoas que são direta e indiretamente afetadas pelas ações dos políticos,
pensam e se afirmam a respeito da política enquanto pauta.

Parte da nossa motivação para a escolha do tema foi a indagação a respeito de até que ponto
as pessoas consideram estas redes como espaço público de discussão ou como um espaço privado
de relacionamento interpessoal mais restrito. É por isso que entendemos “falar de política nas
redes sociais” como um dilema entre o público e o privado.

Assim, caminhamos neste trabalho com a intenção de problematizar o que significa para as
pessoas falar de política – um assunto extremamente pertinente ao espaço público – nas redes
sociais. Mais especificamente, formulamos a seguinte pergunta como problema norteador desta
pesquisa: como os indivíduos se sentem em relação à discussão política nessas redes?

Para responder a tal questão, realizamos uma pesquisa quantitativa e qualitativa utilizando
como objeto postagens públicas realizadas na rede social Facebook. Especificamente, buscamos:
a) analisar qual sentimento era encontrado em cada uma destas atualizações; b) verificar de que
formas este sentimento era expressado; c) verificar que elementos eram utilizados para transmitir
tal sentimento.

2. Graeff, A. Eleições 2.0: a Internet e as mídias sociais no processo eleitoral. São Paulo: Publifolha, 2009, p.
12.

3. Carneiro, H. S. Apresentação – Rebeliões e ocupações de 2011. In: HARVEY, David et al. Occupy: movi-
mentos de protesto que tomaram as ruas. São Paulo: Boitempo/Carta Maior, 2012.

4. Ibidem.
5. Otavio, C. Reação em Cadeia. O Globo. País. Rio de Janeiro, 18 de junho de 2013. p. 3.
6. Zanni, F. A muralha virtual da China. Superinteressante. jul. 1998. Disponível em: http://super.abril.com

.br/tecnologia/muralha-virtual-china-437571.shtml. Acesso em 10 jan. 2014.
7. Morozov, E. The net delusion: the dark side of Internet freedom. New York: PublicAffairs, 2011.
8. FANTÁSTICO. Veja os documentos ultrassecretos que comprovam espionagem a Dilma. 2 set. 2013.

Disponível em: http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2013/09/veja-os-documentos-ultrassecretos-que-comprovam-
espionagem-dilma.html. Acesso em 30 dez. 2013.

http://super.abril.com.br/tecnologia/muralha-virtual-china-437571.shtml
http://super.abril.com.br/tecnologia/muralha-virtual-china-437571.shtml
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2013/09/veja-os-documentos-ultrassecretos-que-comprovam-espionagem-dilma.html
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2013/09/veja-os-documentos-ultrassecretos-que-comprovam-espionagem-dilma.html
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Nós partimos da hipótese de que a abordagem de temas políticos desperta um sentimento
negativo nas pessoas, em função do constante desencorajamento promovido pelos meios de
comunicação de massa, como observado anteriormente.

1. Metodologia

Para avaliar como as pessoas se sentem em relação a falar de política nas redes sociais,
escolhemos como objeto as atualizações públicas realizadas por perfis brasileiros no Facebook.
Trata-se das publicações realizadas nas timelines (páginas individuais) sem que o autor tenha
restringido sua visualização, e também as publicações em grupos abertos.

Escolhemos esta plataforma por alguns motivos, que listamos a seguir: a) trata-se da rede
com maior presença na Internet brasileira no momento da pesquisa 9; b) é uma plataforma am-
plamente utilizada para manter contato com pessoas próximas (96,4% dos usuários) e para se
manter informado sobre as novidades (63,8% dos usuários) 10, uma combinação de motivações
que poderia potencializar o debate político; e c) o Facebook era passível de monitoramento
através de ferramentas externas no momento da realização da pesquisa.

A opção por estudar atualizações públicas, e não um grupo específico, ocorreu principal-
mente por que através delas podemos observar de que forma os perfis (representações identitá-
rias no Facebook) conversam com os seus amigos (perfis que se conectaram reciprocamente) de
forma geral, e não apenas com um nicho específico – situação a que estaríamos submetidos caso
nos restringíssemos a um grupo. Dessa forma, acreditamos, é possível observar um espectro
maior de ideias e opiniões diferentes. Além disso, foi a opção por atualizações públicas que
permitiu o monitoramento através de ferramentas externas ao Facebook.

O processo de filtragem das atualizações públicas que interessavam ao propósito desta pes-
quisa foi realizado em duas etapas. Na primeira, foi utilizada uma ferramenta externa ao Fa-
cebook para selecionar, de forma automatizada, através de palavras-chave, postagens relativas
à nossa temática. Além disso, inserimos também um filtro linguístico, de forma que apenas
usuários que assumissem o português brasileiro como idioma padrão fossem monitorados.

A ferramenta utilizada foi o Scup 11. Trata-se de uma ferramenta de monitoramento de
redes sociais que fornece resultados em tempo real ou com um curto delay. É equipada com
mecanismos que permitem a marcação de sentimento em cada um dos resultados coletados,
bem como a inclusão de outros marcadores personalizados por cada cliente. O Scup oferecia, na
época da pesquisa, um plano acadêmico, gratuito, válido por 2 meses, que nós utilizamos.

As palavras-chave empregadas em nossas buscas foram “falar de política”, “falar de político”
e “falar de políticos”. A escolha destes termos para a pesquisa levou em conta a necessidade de
observarmos postagens nas quais as pessoas se posicionassem contra ou a favor da discussão
política no Facebook. Outro ponto importante era que essas publicações alcançassem um espec-
tro abrangente de opiniões para que fosse possível fazer uma análise mais próxima da realidade.

9. E.LIFE. Hábitos e Comportamento dos Usuários de Redes Sociais no Brasil. Brasil, 2013.
10. Ibidem.
11. SCUP. A ferramenta definitiva para redes sociais. Disponível em: www.scup.com.br. Acesso em: 08 jan.

2014.

http://www.scup.com.br
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Uma última preocupação nossa era que os termos escolhidos não gerassem um número muito
elevado de resultados, o que inviabilizaria uma análise pormenorizada dos mesmos no prazo
estipulado para este trabalho. Antes de iniciar a busca no Facebook através do Scup, decidimos
verificar a pertinência das palavras-chave escolhidas. Para isso, realizamos buscas no Twitter
através da ferramenta gratuita Topsy, 12 similar ao Scup, utilizando os mesmos termos. Estando
satisfeitos com o resultado encontrado, procedemos para o trabalho no Facebook. A primeira
etapa de filtragem retornou 1127 postagens.

Na segunda etapa, cada postagem foi analisada sob 2 aspectos: pertinência à temática “falar
de política nas redes sociais” e localização geográfica. Dessa forma, postagens que tratavam de
assuntos políticos, mas que não discutiam o mérito da própria discussão política online, foram
descartadas. O mesmo foi feito com aquelas realizadas por usuários de outros países lusófo-
nos, mas que por algum motivo haviam selecionado o português brasileiro como idioma padrão
no Facebook. Postagens que não estavam mais disponíveis de forma pública no momento em
que realizamos a análise também foram descartadas. Após esta segunda etapa, restaram 477
postagens.

A respeito desse último processo de filtragem, é importante justificar o porquê de descartar
postagens que não discutiam o mérito do “falar de política no Facebook”. Estas postagens –
todas – tratavam de assuntos políticos de forma natural, sem se preocupar com a pertinência
de usar o espaço do Facebook para este fim. Só por este motivo, já seria possível assumir que
em todas havia uma compreensão de que o Facebook configura sim um espaço para discussão
política. Em contrapartida, não teríamos condições de assumir, entre as postagens que não
falavam de política, que as mesmas fossem contrárias ou mesmo indiferentes à discussão política
online – não falar de um assunto certamente não equivale a um posicionamento neste sentido.
Por fim, é importante lembrar, postagens que não incluíam a palavra “política” não foram nem
mesmo coletadas pelos filtros utilizados na primeira etapa. Dessa forma, compreendemos que
incluir na análise postagens que apresentassem um posicionamento político qualquer, mas que
não abordassem o mérito da discussão política online, criaria uma tendência mais favorável à
ideia de que o Facebook configura sim um espaço adequado ao debate político.

Encerrado o processo de filtragem, procedemos a avaliação, em cada postagem, do posici-
onamento dela em relação ao debate político na rede, aplicando em seguida um marcador de
sentimento: “FAVORÁVEL” para as postagens favoráveis ao debate político na rede, “CON-
TRÁRIO” para as postagens contrárias ao debate político na rede e “NEUTRO” para as posta-
gens cujo posicionamento fosse dúbio.

Ao longo desta primeira avaliação, foram identificadas outras categorias de análise que fo-
ram aplicadas posteriormente. Inicialmente, 30 categorias foram organizadas dentro de 4 variá-
veis. Em todos os casos, foi aplicada apenas uma categoria dentro de cada variável. Além disso,
uma postagem marcada dentro de uma categoria da variável “POSTAGENS FAVORÁVEIS” não
poderia receber uma marcação da variável “POSTAGENS CONTRÁRIAS”. As postagens con-
sideradas neutras também recebiam a marcação de apenas uma categoria dessas variáveis. Ao

12. TOPSY.COM. Twitter Search, Monitoring & Analysis. Disponível em: www.topsy.com. Acesso em: 08 jan.
2014.

http://www.topsy.com
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final, portanto, cada postagem recebeu exatamente 4 marcações. Após o processo de marcação
de cada postagem, algumas categorias foram unificadas, como pode ser observado na Tabela 1.

Tabela 1. Categorias de postagens quanto ao seu posicionamento

Tabela 2. Categorias de postagens favoráveis a falar de política no facebook
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Tabela 3. Categorias de postagens contrárias a falar de política no facebook

Tabela 4. Categorias quanto à referência a produtos midiáticos no raciocínio político

Tabela 5. Categorias quanto ao principal elemento utilizado na postagem

O processo de aplicação de marcadores levou em conta não apenas a postagem em si, mas
também o contexto em que ela estava inserida. Quando o posicionamento de uma postagem
não era imediatamente discernível, buscamos identificá-lo observando, no perfil do autor, outras
postagens e comentários que se relacionavam com aquela que estava sendo analisada.
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Os dados referentes a essa pesquisa foram coletados entre 12 de dezembro de 2013 e 8 de
janeiro de 2014. As postagens recolhidas e avaliadas nesta pesquisa foram publicadas entre os
dias 3 e 31 de dezembro de 2013.

2. Cenário observado

A imensa maioria das publicações avaliadas foi marcada como favorável ao debate político
no Facebook. Foram 412 enquadradas nesta categoria, com 31 neutras e 34 negativas. Tal fato se
deveu à avalanche de postagens relativas à aprovação, pelo Senado, de dispositivo combatendo
“comentários ofensivos à honra” de políticos 13 publicados em redes sociais. Esse dispositivo,
incluído na minirreforma política aprovada em fins de novembro, influenciou significativamente
os resultados da pesquisa, particularmente no início de dezembro.

Tabela 6. Debate político no Facebook

É por esse motivo que, entre as postagens favoráveis, a categoria mais frequente foi justa-
mente a defesa do direito de expressão política, com 297 menções. Outra categoria influenciada
por um evento externo foi a categoria “mobilização para ações offline”, com 37 menções em
decorrência de mobilizações de rua em Sorocaba. Em 34 ocasiões, a defesa da importância do
debate político foi observada.

13. Barrocal, A. Minirreforma criminaliza ação política virtual. Carta Capital. 27 nov. 2013. Disponível
em: www.cartacapital.com.br/politica/minirreforma-criminaliza-acao-politica-virtual-9860.html. Acesso em: 08 jan.
2014.

http://www.cartacapital.com.br/politica/minirreforma-criminaliza-acao-politica-virtual-9860.html
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Tabela 7. Postagens favoráveis por categoria favorável

Entre as postagens contrárias à discussão política no Facebook, as situações mais frequentes
foram a exposição de raiva em relação à política e aos políticos, com 9 menções, e a ideia de
que o foco das conversas no Facebook deve se fundar mais em valores espirituais, também com
9 menções.
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Tabela 8. Postagens contrárias por categoria contrária

Entre as postagens neutras, o mais frequente foi a discordância do falar em política de uma
forma geral, mas abrindo uma exceção para aquela postagem específica. Foram dez menções
com essa característica.
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Tabela 9. Postagens neutras por categoria favorável ou contrária

Em relação ao principal elemento utilizado na postagem, em 295 casos o principal elemento
era uma imagem. Link foi o principal elemento em 91 postagens e o texto era o principal em 89
situações. O grupo Anonymous 14, que foi a principal fonte de compartilhamento das críticas à
decisão do Senado, utilizou imagens e links em suas publicações.

14. ANONYMOUS BRASIL. Mais censura na Internet: falar de político é crime. Disponível em: www.anony
mousbrasil.com/politica/mais-censura-na-internet-falar-de-politico-e-crime. Acesso em: 10 jan. 2014

http://www.anonymousbrasil.com/politica/mais-censura-na-internet-falar-de-politico-e-crime
http://www.anonymousbrasil.com/politica/mais-censura-na-internet-falar-de-politico-e-crime
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Tabela 10. Principal elemento usado na postagem

Por fim, em relação às referencias a produtos midiáticos, a quase totalidade das publicações
analisadas não possuía este tipo de referência

Tabela 11. Referências a produtos midiáticos

3. Discussão de resultados

As informações publicadas em redes sociais são frequentemente influenciadas pelos aconte-
cimentos do cotidiano. Com o assunto política não poderia ser diferente. A aprovação da “mi-
nirreforma eleitoral” pelo Senado brasileiro, com a inclusão de dispositivo restringindo ações
de grupos políticos através da rede impactou de forma significativa os resultados desta pesquisa,
sendo responsável por 297 menções em um total de 477, o equivalente a 62,3% do total de
publicações coletadas. Quando analisados frente às publicações consideradas favoráveis, que
totalizaram 412, o percentual sobe para 72,1%.

Estas publicações foram as principais responsáveis pela grande diferença entre a quantidade
de postagens favoráveis e de postagens contrárias ao debate político online. Como observado, a
maioria dos itens coletados posicionava-se de forma favorável ao debate político na Internet. No
entanto, se isolarmos as postagens relativas à aprovação da “minirreforma eleitoral”, chegaremos
ao seguinte quadro:
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Tabela 12. Debate político no Facebook (após isolar postagens marcadas com o cód. AP10)

Como pode ser observado na Tabela 15, o isolamento da categoria AP10 reduziu bastante,
em valores absolutos, o peso da categoria “favorável”. Em valores relativos, contudo, o de-
créscimo foi menor. Mesmo sem as postagens sobre a “minirreforma”, a categoria “favorável”
continuou representando a maioria absoluta da amostra.

Este resultado aponta para um entendimento de que a maioria das postagens reconhece o
Facebook como espaço público de discussão política. Uma observação interessante é que apenas
as postagens categorizadas como “Questionamento à alienação política / importância de falar
de política” somam 34 menções – o mesmo número do total de postagens contrárias a falar
de política. Este entendimento contraria a hipótese firmada antes da realização da pesquisa,
segundo a qual haveria uma distribuição mais paritária entre menções favoráveis e contrárias.

Uma nova hipótese que desenvolvemos durante a pesquisa é que a opção por seguir apenas
atualizações marcadas como “públicas” no Facebook pode ter influenciado o resultado de ma-
neira favorável ao debate político online, se for comprovado que as pessoas que participam de
debates públicos nas redes sociais tendem a ter um posicionamento mais favorável ao debate
político do que as pessoas que participam apenas de debates restritos a “amigos” ou “amigos de
amigos”. Para comprovar esta hipótese, será necessário realizar dois monitoramentos de forma
paralela: uma baseada em atualizações públicas e outra baseada em atualizações de visualização
restrita.

O tipo de elemento mais utilizado para apresentar ou referendar argumentos através do Fa-
cebook foi a imagem. Este resultado é consistente com o de outras pesquisas similares. Links
e textos tiveram, ao fim das contas, uma quantidade muito similar de menções. Cumpre ressal-
tar, no entanto, que parte significativa das postagens com link era relativa a compartilhamentos
influenciados pela votação da “minirreforma”. Os textos eram pouco compartilhados e em geral
tratavam de posicionamentos diferentes – o que implica em uma maior variedade de conteúdos.

Esta pesquisa nos levou a observações interessantes sobre os diferentes tipos de elementos
utilizados. Embora não tenhamos chegado a aplicar categorias de análise neste sentido – e,
por consequência, também não pudemos quantificar o resultado –, tivemos a oportunidade de
observar que as postagens com imagens, de uma forma perceptível, eram em geral compartilha-
mentos de uma única fonte. O que queremos dizer com isso é que, através de imagens, poucas
fontes originais foram responsáveis por uma grande quantidade de compartilhamentos. Os tex-
tos, de forma inversa, eram posicionamentos individuais apresentados em postagens originais.
Os links, na maior parte dos casos, eram de fato compartilhamentos, mas também foi observado
uma quantidade razoável de postagens originais utilizando este tipo de elemento.
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No que tange às referências a produtos midiáticos, o resultado mostrou que, apesar das
observações que apresentamos no segundo capítulo, e particularmente das colocações de Jenkins
(2009) e Canclini (2010), ao menos no que tange ao debate sobre “falar de política no Facebook”,
elas definitivamente não são instrumentos frequentes.

É interessante observar que todas as variáveis estudadas geraram gráficos que seguem uma
lei de potência nos mesmos moldes descritos por Barabási (2003), ou seja, com poucos itens
alcançando um número muito elevado de menções e mais itens alcançando um número limitado
de menções. A forma com que a distribuição deste conteúdo se deu através da rede reforça
outra ideia apresentada por este autor (Ibidem): o conceito rich get richer. Os resultados su-
gerem que postagens compartilhadas, ao ganharem maior visibilidade, possuem também maior
probabilidade de serem novamente compartilhadas.

Castells (2003) refere-se às redes sociais como a nova ágora virtual, referência esta que,
como vimos, é rechaçada por Bauman (2000). Os resultados desta pesquisa são insuficientes
para nos posicionarmos em uma direção ou outra. Por um lado, ficou claro que há o desejo de
parcela da população em participar da política através do Facebook. Por outro, é fundamental
levar em conta que o conceito de ágora refere-se a um espaço com características peculiares que
não puderam ser testadas nesta pesquisa, como, por exemplo, o seu caráter deliberativo.

Uma coisa que observamos ao analisar os dados brutos da pesquisa é que quem não desejava
falar de “política” na Internet, na maioria dos casos, não queria mesmo era falar de “disputas
eleitorais”. Para essas pessoas, “política” parece ser um processo de disputa de poder e não um
processo de construção da sociedade. Esta é uma particularidade do estudo que merece uma
atenção especial no futuro, quando tivermos a oportunidade de aprofundar a compreensão sobre
o significado de debater política nas redes sociais.

É interessante também chamar a atenção para a conexão entre discussão política online e
ação política offline. Mesmo a amostra sendo colhida num período em que tradicionalmente há
pouca mobilização política no país, pudemos observar a presença de uma mobilização de rua
na cidade de Sorocaba convocada para o dia 19 de dezembro. A temática da convocação era
muito similar e parecia decorrente dos protestos que aconteceram por todo o Brasil em junho de
2013. Em nossa amostra, contudo, não identificamos nenhuma postagem comentando o evento
a posteriori.

A respeito do tamanho da amostra coletada, é fundamental observar que se trata de uma
ínfima fração do total de publicações no Facebook. A E.LIFE (2013) afirma que esta rede social
possui 73 milhões de usuários cadastrados no Brasil. Mesmo sem possuir dados atualizados
a respeito do total de publicações que são feitas diariamente nesta rede, é possível inferir que
este número supere sem dificuldade a casa dos milhões. Num espaço de 28 dias, nossa amostra
coletou 477 postagens sobre o assunto, o que nos leva a crer na necessidade de uma amostra
maior para chegar a conclusões mais consistentes.

Por fim, acreditamos também que uma extensão do período de observação é importante
para observar a dinâmica deste debate ao longo de momentos distintos. A concentração desta
pesquisa no último mês do ano certamente gera um resultado pertinente a este momento. A re-
alização do mesmo trabalho, sendo cumpridas exatamente as mesmas etapas, na mesma ordem
em que foram executadas, em meses como maio num ano comum ou setembro num ano eleitoral
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certamente trará resultados distintos do observado em nosso trabalho. Com uma amostra distri-
buída ao longo de um período maior torna-se possível observar a influência de fatores sazonais
neste debate.

Conclusões

No dia 13 de junho de 2013, um ato político contra o aumento da tarifa de transporte público
reuniu 5.000 pessoas em São Paulo, de acordo com estimativas da Polícia Militar 15. Uma mo-
bilização com 5.000 participantes não é algo fora do comum. Quem se acostumou a participar
de passeatas do movimento estudantil ou do movimento sindical sabe que este é um número de
pessoas relativamente difícil de mobilizar em situações de normalidade, mas que vez ou outra,
de acordo com “ganchos” (repetindo a expressão utilizada por Bauman) momentâneos, pode
tornar-se mais fácil.

Nossa história política recente demonstra que manifestações políticas deste tamanho não
costumam alcançar grande repercussão. No Brasil, em geral, costumam ser tratadas pela mídia
tradicional de forma negativa, como a intromissão de um pequeno grupo no cotidiano da imensa
maioria das pessoas. Um “atraso de vida”, poderíamos dizer. No dia 13 de junho de 2013,
contudo, algo diferente aconteceu e fez com que aquela manifestação tivesse uma cobertura
midiática diferenciada: a repressão violenta da polícia tratou jornalistas da mesma forma que
tratava manifestantes: com prisões e balas de borracha 16.

A súbita “iluminação midiática” (Sodré, 2013) da manifestação serviu como um gatilho para
a comoção popular. Naquele momento, ainda repercutiam as imagens do prefeito e do governa-
dor de São Paulo, políticos de partidos considerados “opostos”, juntos em Paris, posicionando-se
contra o movimento popular e em defesa da ação da polícia 17. O que era um questionamento
ao aumento da tarifa de transporte público, deixou oficialmente de ser “só por 20 centavos” 18 e
tornou-se uma coisa muito maior.

Esta é uma de muitas histórias possíveis sobre como pequenas mobilizações se transforma-
ram numa série de protestos que mobilizou todo o país. Diferentes leituras trazem diferentes
interpretações para explicar o que motivou aquelas pessoas primeiro a se posicionar sobre polí-
tica nas redes sociais e, em seguida, a se deslocarem do ciberespaço para o espaço público das
ruas e avenidas das principais cidades brasileiras. Em algum momento, essas pessoas passaram

15. Garcia, J.; Carvalho, M. PM e manifestantes voltam a entrar em confronto em ato contra aumento da
tarifa em SP; mais de 60 são detidos. UOL Notícias. Cotidiano. São Paulo. 13 jun. 2013. Disponí-
vel em: http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/13/policia-detem-cerca-de-40-manifestantes-
em-protesto-contra-aumento-da-tarifa-em-sp.htm. Acesso em: 11 jan. 2014.

16. UOL NOTÍCIAS. Repórter da TV Folha é atingida no olho por bala de borracha durante protesto em SP.
São Paulo. 13 jun. 2013. Disponível em: http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/13/reporter-
da-tv-folha-e-atingida-no-olho-por-bala-de-borracha-durante-protesto-em-sp.htm Acesso em: 11 jan. 2014.

17. SPRESSOSP. Alckmin defende polícia e Haddad critica violência em protesto do Movimento Passe Livre.
São Paulo. 12 jun. 2013. Disponível em: http://revistaforum.com.br/spressosp/2013/06/alckmin-e-haddad-criticam-
novo-protesto-do-movimento-passe-livre. Acesso em: 11 jan. 2014.

18. Mori, L. ’Não são só 20 centavos’, dizem manifestantes na avenida Paulista. Folha de São Paulo. Cotidi-
ano. São Paulo, 19 jun. 2013. Disponível em: www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1297985-nao-sao-so-20-
centavos-dizem-manifestantes-na-avenida-paulista.shtml. Acesso em: 11 jan. 2014.

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/13/policia-detem-cerca-de-40-manifestantes-em-protesto-contra-aumento-da-tarifa-em-sp.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/13/policia-detem-cerca-de-40-manifestantes-em-protesto-contra-aumento-da-tarifa-em-sp.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/13/reporter-da-tv-folha-e-atingida-no-olho-por-bala-de-borracha-durante-protesto-em-sp.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/13/reporter-da-tv-folha-e-atingida-no-olho-por-bala-de-borracha-durante-protesto-em-sp.htm
http://revistaforum.com.br/spressosp/2013/06/alckmin-e-haddad-criticam-novo-protesto-do-movimento-passe-livre
http://revistaforum.com.br/spressosp/2013/06/alckmin-e-haddad-criticam-novo-protesto-do-movimento-passe-livre
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1297985-nao-sao-so-20-centavos-dizem-manifestantes-na-avenida-paulista.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1297985-nao-sao-so-20-centavos-dizem-manifestantes-na-avenida-paulista.shtml


i
i

i
i

i
i

i
i

126 Andre Luis do Nascimento Ferreira & Ana Paula Bragaglia

a entender que o que estava acontecendo nas ruas era algo diretamente relacionado a elas e, com
isso, começaram a participar da conversa e, mais importante, a se posicionar sobre ela. Quando
a mobilização online apareceu na televisão, ela explodiu e atingiu um tamanho inesperado, dei-
xando atônitos políticos de todas as colorações ideológicas.

As redes sociais têm funcionado como plataforma de mudanças significativas na configura-
ção do espaço público. Consideramos que compreender de que forma elas podem ser apropri-
adas para potencializar seus efeitos democratizantes é uma tarefa importantíssima para aqueles
que defendem um país mais igualitário. Buscamos utilizar a oportunidade ensejada pela conclu-
são do curso de graduação para oferecer uma contribuição a este esforço.

Após problematizar como os indivíduos se sentem em relação à discussão política nas redes
sociais, realizamos uma pesquisa que identificou a adesão da maior parte da amostra ao debate
político online. Como alguns dias antes do início da coleta o Senado Federal aprovou uma legis-
lação mais restritiva para a ação política na Internet, pudemos observar uma ampla manifestação
de pessoas em defesa do direito à livre expressão de opinião na rede.

Algumas perguntas ainda permanecerão. Uma delas é o que motiva indivíduos que, durante a
maior parte do tempo, tratam seus perfis nas redes sociais como espaços privados, a transformá-
los em espaços de mobilização para a concretização de mudanças na esfera pública? Este é o
tipo de transformação que possibilita eventos como os protestos de junho de 2013.

Outros questionamentos que continuaremos a fazer têm origem em ponderações como a de
Jenkins (2009, p.318) e a de Pinho e Morais (2012, p.76), no sentido de que a Internet permite
uma desagregação do debate público. Quais espaços na rede são apropriados pelos indivíduos
que tomam parte neste assunto? Para os atores sociais online, o “debate público” deve ser tratado
no espaço público no sentido mais amplo, ou num espaço privado compartilhado com pessoas
mais próximas?

É fundamental ressaltar que, mesmo identificando avanços significativos nos últimos anos,
o problema da exclusão digital permanece atual. A pesquisa TIC Domicílios (CGI.BR, 2013),
que citamos anteriormente, apontou que apenas 51% da população brasileira se encaixa em sua
definição de “usuário de Internet” – definição que podemos considerar bem elástica, uma vez
que contempla qualquer indivíduo que se conectou à rede pelo menos uma vez nos três meses
anteriores à pesquisa. Um indivíduo que fique online apenas uma vez a cada três meses terá, no
mínimo, muita dificuldade de se manifestar ativamente na esfera pública através do ciberespaço.
Como discutimos anteriormente, não basta tampouco que este indivíduo tenha acesso aos meios
tecnológicos necessários, é preciso que ele seja capaz de compreender, manusear e se apropriar
dos mesmos.

Jenkins, a respeito do fim do processo de mobilização política ocasionado pelas eleições
norte-americanas de 2004, incluiu em seu livro a seguinte reflexão:

O que acontecerá agora? Precisamente pelo fato de esses esforços terem sido tão li-
gados a uma eleição em particular, a participação política foi tratada como um evento
especial, e não ainda como parte da vida cotidiana. O próximo passo é pensar na
cidadania democrática como um estilo de vida. (Jenkins, 2009, p. 316)

“Pensar na cidadania democrática como um estilo de vida” é sem dúvida uma ambição das
grandes. Mas, se sonhar é de graça, por que não caminhar nessa direção?
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Resumo

O escândalo político na democracia contemporânea está atrelado aos conceitos de
transgressão e midiatização. O ato de romper com normas legais ou com sistemas
de valores de uma sociedade, alinhado à veiculação dos acontecimentos em esfera
global, consolidam o escândalo político-midiático. Nas eleições de 2014, as denún-
cias de um esquema de corrupção envolvendo a Petrobras mobilizaram atores políti-
cos, sobretudo a Presidente Dilma Rousseff (PT), que disputava o segundo mandato
presidencial. Nesse sentido, o artigo tem por objetivo estudar o enquadramento do
escândalo político da Petrobras no Jornal Nacional durante o período da campanha
eleitoral e a sua possível repercussão na candidatura de Rousseff (PT).
Palavras-chave: jornalismo; produção; escândalo político-midiático; Jornal Nacio-
nal.

Introdução

A campanha eleitoral para escolha do presidente do Brasil, no ano de 2014, reproduziu uma
das conjunturas eleitorais mais turbulentas, desde o período de redemocratização, após 21 anos
de ditadura militar (1964-1985). A campanha pela reeleição da Presidente Dilma Rousseff (PT),
em um cenário de crise política, inflamou o discurso da oposição e da opinião pública em torno
de mudanças.

As manifestações sociais que ocorreram em junho de 2013, alavancadas inicialmente para
questionar o aumento das passagens de transporte público em diversos estados brasileiros, ga-
nharam adesão nacional, com reivindicações populares que passaram a aclamar por melhorias
nas prestações dos serviços públicos e se estenderam à cobrança de ética na política.

Diante das inúmeras ondas de protestos, no final do mês de junho, a popularidade da Presi-
dente Rousseff (PT) despencou de 57% para 30%, com aumento da reprovação do governo de
9% para 25% dos entrevistados 1. Aliado ao fato de que a disputa política, segundo esclarece
Gomes (2004), transformou-se em um espaço de competição pela produção e imposição de uma
percepção de imagem pública positiva dos atores políticos, a reeleição da candidata Dilma já
indicava infortúnios um ano antes da corrida presidencial.

1. Conforme pesquisa Datafolha, publicada em 29 de junho de 2013. Disponível em: www1.folha.uol.co
m.br/poder/2013/06/1303541-popularidade-de-dilma-cai-27-pontos-apos-protestos.shtml. Acesso em: 17 dez. 2014.

IX Congresso Sopcom. pp. 128-141. Coimbra, novembro de 2015

Carla_montuori@ig.com.br
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No âmbito partidário, o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), maior partido
de oposição ao governo, que polarizou como o Partido dos Trabalhadores (PT) as últimas seis
eleições presidenciais, vislumbrava na figura do candidato Aécio Neves (PSDB) a possibilidade
de retornar ao poder. Não obstante, o Partido Socialista Brasileiro (PSB), forte aliado do PT, que
disputou ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da presidente Dilma Rousseff as
eleições presidenciais de 2002, 2006 e 2010, rompia a aliança partidária e lançava a candidatura
de Eduardo Campos (PSB) à Presidência do país.

A par dos desajustes econômicos e partidários, um escândalo político-midiático agitava o
cenário eleitoral já durante a campanha. Denúncias de desvios de verbas, fraudes e transações
ilícitas envolviam a Empresa Brasileira de Petróleo (Petrobras), uma das maiores petrolíferas de
capital aberto do mundo. Entre os citados no escândalo, estavam os executivos de alto escalão
do Governo Federal, políticos e partidos da base governista da presidente Rousseff (PT). Ao
ocupar o cargo mais alto do poder executivo, as denúncias recaíam sobre o governo Dilma, com
probabilidade de impactar a imagem da candidata à reeleição.

Thompson esclarece (2002) que os acontecimentos representados pela mídia sob a forma de
escândalos midiáticos geralmente se mostram avassaladores para os indivíduos que se encontram
no centro do evento, sobretudo pelo tempo e energia despendidos para administrar um processo
que, por vezes, se mostra incontrolável. Nesse sentido, o escândalo pode atuar no esvaziamento
do capital simbólico de qualquer ator político.

O escândalo midiático veiculado durante o período de campanha eleitoral tornava a possi-
bilidade de reeleição de Rousseff (PT) no primeiro turno mais distante a cada nova pesquisa.
Entretanto, a corrida presidencial de 2014 ensejou novos rumos com a morte de Eduardo Cam-
pos (PSB). Desde a oficialização das candidaturas, em 6 de julho de 2014, o cenário da cam-
panha veiculado por diversos órgãos de pesquisa, como Instituto Brasileiro de Opinião Pública
e Estatística (IBOPE), Datafolha, e outros, mostrava uma polarização em torno da Presidente e
candidata à reeleição Rousseff, do PT, e do candidato Aécio Neves, do PSDB.

A candidata do PT aparecia nas pesquisas com aproximadamente 36% das intenções de voto,
seguida de 20% do segundo colocado, o candidato Aécio Neves. O candidato Eduardo Campos,
do PSB, estava na terceira colocação e oscilava entre 6% e 8% na preferência do eleitorado 2.
Em quase todos os cenários previstos pelos institutos, Rousseff (PT) se reelegeria no segundo
turno.

A morte precoce de Campos (PSB), no dia 13 de agosto, em um acidente aéreo, quando
seguia para um compromisso de campanha em Guarujá (SP), mobilizou diversos setores da
mídia jornalística em uma cobertura que se transformou em espetáculo político-midiático. Após
a morte de Campos, o cenário eleitoral tornou-se emblemático diante da possibilidade real de
Marina Silva (PSB), que assumiu o lugar de Campos (PSB) na corrida presidencial, derrotar
Rousseff (PT) nas urnas.

Permeada por estratégias agressivas de marketing, a cobertura dos candidatos à presidência
do Brasil obteve extensa visibilidade nos veículos de comunicação do país, que atuaram como

2. Com 36% Dilma lidera após início oficial da Campanha Eleitoral. Disponível em: http://datafolha.folha
.uol.com.br/eleicoes/2014/07/1487860-com-36-dilma-lidera-apos-inicio-oficial-da-campanha-eleitoral.shtml.
Acesso em: 10 out. 2014.

http://datafolha.folha.uol.com.br/eleicoes/2014/07/1487860-com-36-dilma-lidera-apos-inicio-oficial-da-campanha-eleitoral.shtml
http://datafolha.folha.uol.com.br/eleicoes/2014/07/1487860-com-36-dilma-lidera-apos-inicio-oficial-da-campanha-eleitoral.shtml
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verdadeiros porta-vozes do discurso político. Nesse sentido, entender como se efetivou a cober-
tura do escândalo da Petrobras no Jornal Nacional, durante o período da campanha presidencial,
é o objetivo deste estudo, que pretende responder como foi representada a imagem da Presidente
e candidata à reeleição Dilma Rousseff (PT) nas reportagens que retrataram a temática. Como
amostra, pretende-se estudar o desdobramento do escândalo político midiático envolvendo a Pe-
trobras desde a oficialização da campanha, em 6 de julho de 2014, até o fim do segundo turno
da eleição presidencial, em 27 de outubro do mesmo ano.

O referencial teórico do enquadramento da mídia será utilizado como aporte para a interpre-
tação das reportagens. Para auxiliar na análise das notícias, optou-se pela perspectiva da análise
de conteúdo da pesquisadora Bardin (2006). O procedimento metodológico será detalhado ao
longo do artigo.

Escândalo político-midiático e a construção da imagem pública

O desenvolvimento dos meios de comunicação no decorrer do século XX alterou o ambiente
das práticas políticas, principalmente a relação de contato dos líderes com as suas bases e a
ligação da ação política com os cidadãos. No âmbito das modificações, merece destaque a
imbricação constante entre esfera pública e privada, em especial no que se refere às figuras de
autoridade e poder.

O espaço midiático tornou-se não apenas o meio, mas o local onde passou a se desenvolver
a cena política. A visibilidade trazida pelas mídias alterou toda a noção de publicidade dos
acontecimentos políticos. Na mediação dos indivíduos com a esfera política, a mídia assumiu o
papel antes relegado aos partidos e tornou-se substituta de algumas de suas funções tradicionais,
como a fiscalização e o fornecimento de informações das ações governamentais nas diversas
instâncias de poder.

Nesse sentido, merecem atenção os escândalos que engendram no espaço político contem-
porâneo. Jiménez Sánchez (2004) define o escândalo político como “uma intensa reacção social
de indignação logo que existe um conhecimento público da ocorrência de certo comportamento
levado a cabo por um actor desempenhando um cargo público investido com confiança social”
(Rosa, 2011, p. 1167). Com o surgimento da imprensa, os escândalos políticos assumem uma
nova constituição, uma vez que facilmente ganham os holofotes da mídia.

Thompson (2002) debruça-se sobre essa temática, ao elucidar que as formas de abertura de
comunicação constituem o modo principal de propagação dos escândalos políticos, que possuem
capacidade de se deslocar facilmente do universo local e nacional para acontecimentos com
visibilidade global. O autor descreve tais escândalos como eventos midiáticos, ao identificar que
“a apresentação através da mídia, e o comentário na mídia, não são características secundárias
ou acidentais dessas formas de escândalos: elas são parte constitutivas deles” (Thompson, 2002,
p. 91).

É diante desse universo virtual com vida e leis próprias de funcionamento, no qual se in-
corporam a imprensa, a propaganda e as demais formas de representação midiática, que são
construídas, tal qual elucidou Sodré (2002), as imagens públicas dos personagens políticos. Es-
sas imagens constituem o poder simbólico (Bourdieu, 1998), um tipo de capital de extrema
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relevância para o campo, que os agentes políticos lutam constantemente por acumular e preser-
var. Qualquer ação que afete a imagem dos atores políticos pode incidir na diminuição desse
capital.

Um ato de corrupção possui todos os ingredientes para se transformar em escândalo político
midiático, já que transgride os valores morais, ao violar regras e infringir convenções ou leis,
mas, sobretudo, pelo interesse dos veículos de comunicação na produção de bens simbólicos
que tenham caráter sensacionalista e despertem a atenção do público (Thompson, 2002). Ainda,
atrelados a propósitos políticos, os escândalos são eficazes na capacidade de desgastar os capitais
simbólicos de reputação e confiança dos envolvidos.

Apoiadas em sofisticadas tecnologias de comunicação, as informações escandalosas são
veiculadas por meio de evidências relativamente duráveis, como filme fotográfico, áudios de
gravação, sistemas digitais de informação etc. Tais conteúdos conferem maior veracidade ao
acontecimento e inviabilizam a capacidade de negar o ocorrido.

Além disso, a importância de uma evidência fixada em meios duráveis permite que o desen-
rolar do escândalo seja reproduzido em inúmeras ocasiões e por inúmeros veículos de comuni-
cação, consolidando o processo que Thompson (2002) denominou de midiatização ampliada, no
qual a evidência do escândalo circula de maneira rápida e abrangente, alimentando um processo
que, apesar das tentativas de limitar o prejuízo de imagem para os indivíduos envolvidos, pode
facilmente fugir do controle.

Na política de imagem, Gomes (2004) aponta que diante da crise de representatividade que
os partidos e as lideranças políticas enfrentam no mundo contemporâneo, a participação dos
meios de comunicação torna-se cada vez mais importante em toda arena da disputa eleitoral –
do jogo político à conquista da hegemonia. Ao entender que parte fundamental da virtú dos
líderes políticos tem sido frequentemente construída pela mídia por meio de uma poderosa e
abrangente coleção de técnicas sociais (Ianni, 2000), a produção de enquadramentos midiáticos
tem se convertido em um poderoso instrumento para o controle e a determinação da imagem de
indivíduos e instituições participantes da práxis política.

O enquadramento da mídia: uma metodologia para analise da pro-
dução jornalística

A primeira sistematização sobre o conceito de enquadramento, denominado framing analy-
sis foi realizada por Erving Goffman, em sua obra Frame analysis: na essay on the organization
of experience 3, publicada em 1974. A ideia de enquadramento (frames) derivava da preocupa-
ção de Goffman em entender como cada sujeito particular classificava e organizava uma dada
situação social e atribuía sentido à realidade ao seu redor. Para o autor, “enquadramentos são
entendidos como marcos interpretativos mais gerais, construídos socialmente, que permitem às
pessoas dar sentido aos eventos e às situações sociais” (Goffman, 1986, as cited in Porto, 2004,
p.78).

3. A versão traduzida para o português chegou às livrarias em 2012 sob o título Os quadros da experiência
social: uma perspectiva de análise.
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Durante o período de pesquisa, Goffman atentou para a questão da audiência, com o in-
tuito de verificar como o público recebia e interpretava as informações enquadradas pela mídia.
Entretanto, a primeira aplicação do conceito de enquadramento no campo de comunicação foi
publicada em 1978 pela socióloga Gaye Tuchman, no livro Making news. A pesquisa buscou
demonstrar como o enquadramento de uma informação pode atuar no sentido de reforçar o poder
político, auxiliando a construção ou a definição de uma determinada realidade (Porto, 2004).

Mais adiante, após o surgimento de inúmeros estudos que ampliaram as noções de enqua-
dramento com análises do discurso da mídia nas esferas sociais e políticas, o sociólogo Eatman
propôs uma revisão sistemática do conceito, ao definir que enquadrar envolve seleção e saliência:
“Enquadrar é selecionar alguns aspectos de uma realidade percebida e fazê-los mais salientes no
texto comunicativo de modo a promover uma definição particular de um problema, interpretação
causal, avaliação moral e/ou um tratamento recomendado para o item descrito” (Eatman, 1993,
p.52).

Reconhecido como importante instrumento de poder informativo, Porto (2004) aponta que,
para mapear os diferentes tipos de enquadramento utilizado nos relatos jornalísticos, faz-se ne-
cessário adotar um modelo sistemático de análise que permita maior criticidade na aplicação da
metodologia. Com o objetivo de romper com a retórica funcionalista, em que os meios de co-
municação orientam-se a partir de um enquadramento dominante, Porto (2004) estabeleceu uma
classificação para análise das mensagens televisivas, cuja proposta busca sistematizar a presença
ou ausência de mais de um enquadramento nos segmentos do conteúdo da mídia.

Assim, o autor denomina segmento restrito as mensagens que possuem um único enqua-
dramento interpretativo sobre determinado tema político e nomeia de segmentos plurais os que
possuem mais de um enquadramento. Os segmentos plurais se dividem em plurais fechados,
nos quais é possível identificar certo privilégio ou ênfase a um determinado aspecto da notícia,
e plurais abertos, em que nenhum enquadramento é apresentado como válido ou verdadeiro. Os
segmentos que adotam forma episódica não incluem enquadramentos interpretativos, adotando
um estilo mais descritivo de reportagem (Porto, 2001b).

O passo seguinte para a correta aplicação metodológica reside na identificação das principais
controvérsias e enquadramentos presentes nas notícias, com o intuito de averiguar quais atores
sociais distintos possuem capacidade para influenciar o processo de enquadramento, além dos
grupos dominantes e influentes, já que é imprescindível, segundo Porto (2004, p. 94), “incluir
as interpretações promovidas por movimentos sociais ou de oposição, inclusive aquelas que são
excluídas pela mídia”, explicitando, quando possível, “as razões que levam ao predomínio de
certos enquadramentos, em detrimento de outros”.

Por fim, a definição de uma análise sistemática de conteúdo aparece como item fundamental
para identificar as práticas de enquadramento. Independente do método adotado, Porto (2001)
alerta para a importância de eleger um enfoque integrado que inclua uma análise de conteúdo
quantitativa e uma análise textual de teor qualitativo.

Na aplicação do método ao conteúdo jornalístico do Jornal Nacional, foram selecionadas
apenas as matérias com enquadramento interpretativo, a fim de entender a seleção e a ênfase
atribuída pelas reportagens ao retratar o escândalo da Petrobras e a relação com a Presidente e
candidata à reeleição Rousseff (PT), durante o período de campanha eleitoral.
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Para compreender o conteúdo veiculado pela narrativa jornalística, recorreu-se à análise de
conteúdo (Bardin, 2006) e às três etapas que compõem essa metodologia. Na primeira etapa,
denominada pré-análise, foi realizada a seleção das reportagens que serviram como objeto do
estudo. Nesse caso, foram privilegiadas apenas as matérias que retrataram o escândalo da Petro-
bras. Após a visualização do conteúdo jornalístico, na etapa nomeada de exploração do material,
as unidades de análise foram agrupadas, com base nos formatos episódico, restrito, pluralaberto
e pluralfechado. Na terceira e última etapa, os resultados obtidos foram interpretados e compa-
rados às luzes do contexto político e do cenário eleitoral.

O enquadramento do escândalo da Petrobras no Jornal Nacional

O escândalo da Petrobras alcançou visibilidade midiática com a investigação de um esquema
de lavagem de dinheiro que teria movimentado ilegalmente 10 bilhões de reais. Denunciado em
março de 2014, o esquema, nomeado de operação Lava Jato pela Polícia Federal, era chefiado
por Paulo Roberto Costa, que atuou como Diretor de Abastecimento e Refino da Petrobras, de
2006 a 2012.

O esquema abrangia inúmeros atos de corrupção, como o desvio de recursos da estatal para
intermediar negócios com fornecedores, por meio de recolhimento e pagamento de propina da
ordem de milhões de reais e repasses de verbas à base aliada do governo e partidos políticos,
sobretudo em períodos de campanhas eleitorais. A transação financeira era comandada pelo
doleiro Alberto Youssef, acusado de organizar o esquema bilionário de lavagem de dinheiro,
cuja função era gerenciar os recursos para que chegassem aos políticos de diversas legendas
partidárias, entre as quais se destacam o Partido dos Trabalhadores (PT), o Partido do Movimento
Democrático Brasileiro (PMBD) e o Partido Progressista (PP), todos mencionados pela mídia
no decorrer das denúncias.

Presos pela Polícia Federal, Costa e Youssef concordaram em realizar um acordo de delação
premiada, em agosto e setembro de 2014, com o intuito de atenuar a pena. Os depoimentos dos
acusados realizados na esfera do Ministério Público e da Polícia Federal ocorreram sobsigilo
jurídico. Entretanto, o escândalo político alcançou maior repercussão quando os áudios dos
depoimentos de Yousseff e Costa, com trechos das denúncias, vazaram na mídia.

No centro do escândalo político, a presidente Rousseff (PT) era também acusada de favore-
cer, por meio de um parecer falho, a aquisição da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos, que
acarretou um prejuízo da ordem de US$ 792 milhões para a Petrobras e foi aprovada em 2006,
no período em que a candidata à reeleição presidia o Conselho Administrativo e atuava como
Ministra da Casa Civil do governo Lula (PT). Na lista dos desacertos, o não cumprimento do
acordo firmado em 2005, entre o então presidente da Venezuela Hugo Chaves e o ex-presidente
do Lula (PT), para a construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, obrigou a Petrobras
a bancar sozinha o investimento de mais de U$S 18 bilhões, quando a parceria estabelecia que o
Brasil garantiria 60% da refinaria, enquanto a petroleira venezuelana PDVSA ficaria com 40%.

Nesse cenário, as denúncias de corrupção envolvendo a Petrobras fomentavam diariamente
a agenda dos noticiários, sobretudo durante o período de campanha eleitoral.Durante o período
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oficial de campanha, o Jornal Nacional divulgou 53 reportagens sobre a Petrobras, conforme
aponta a tabela 1.

Tabela 1. Reportagens do Jornal Nacional – Escândalo Petrobras (6 jul. a 27 out.)
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Na primeira classificação, de teor quantitativo, verifica-se a predominância de 17 enqua-
dramentos com formato episódico. A característica principal do enquadramento episódico é a
ausência de entrevistas ou reportagens externas, uma vez que geralmente as notícias são lidas
pelos apresentadores do telejornal, em formato de notas.

O formato restrito apareceu em maior quantidade, com 18 reportagens em que se privilegiou
apenas um enquadramento interpretativo sobre o escândalo da Petrobras, ao lado de 12 matérias
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veiculadas no formato plural fechado. As matérias plural fechado comportaram maior número
de entrevistas, em que prevaleceu mais de um enquadramento sobre o escândalo, porém com
maior ênfase e destaque para fontes de oposição ao governo. O formato plural aberto reuniu
cinco reportagens, com matérias que comportaram mais de um enquadramento, com espaço
compatível do noticiário ocupado por entrevistas da base governista, dos membros da Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado e Mista, líderes da oposição e políticos citados nas
denúncias.

Para realizar a análise interpretativa das reportagens veiculadas pelo Jornal Nacional, optou-
se por selecionar a quantidade de uma a duas matérias, nos formatos restrito, plural fechado e
plural aberto, veiculadas nos meses de agosto, setembro e outubro, momento em que o escândalo
obteve maior repercussão na mídia. Tal medida foi adotada diante da impossibilidade de analisar
todas as reportagens, em função da extensão que o artigo ganharia.

De maneira semelhante, apesar de apresentar um número significativo de chamadas, a análise
das notícias com formato episódico foi desconsiderada, já que se trata de um formato em que
geralmente o conteúdo jornalístico é exibido de maneira breve e descritiva, conforme indica a
nota “CPI da Petrobras aprova quebra do sigilo de doleiro e de ex-diretor”, publicada no dia 16
de julho, em que a apresentadora Patrícia Poeta faz referência à quebra de sigilo bancário do
ex-doleiro Youssef e do ex-diretor da Petrobras, Costa.

Já o enquadramento restrito ficou demarcado por notícias que deram ao escândalo da Petro-
bras, na voz da oposição e da revista Veja, maior visibilidade, atuando, por vezes, como fontes
exclusivas das matérias. Para exemplificar, a reportagem com a chamada “Oposição quer novo
depoimento de Paulo Roberto Costa no Congresso”, veiculada no dia 9 de setembro, apontava a
pressão da oposição para que o presidente da CPI no Senado, Vital do Rego (PMDB), convocasse
um novo depoimento do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa.

Segundo a matéria, o senador Vital do Rego (PMDB), que preside a CPI da Petrobras no
Senado, não havia se pronunciado sobre os dados da reportagem da revista Veja com revelações
de Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras entre 2004 e 2012, sobre um esquema de
corrupção ocorrido durante os governos Lula e Dilma. Entre as denúncias exibidas pelo noti-
ciário, o apresentador do JN, William Bonner, apontava que o ex-diretor indicou para a Polícia
Federal um esquema de pagamento de propina e de caixa paralelo para financiar partidos aliados
do governo, que envolvia três governadores, um ministro, pelo menos 25 deputados federais e
seis senadores – parlamentares do PT, PMDB e PP. A reportagem do JN não mencionou que
os dados da revista Veja eram baseados em fontes extraoficiais, uma vez que os depoimentos de
Costa à Polícia Federal ocorreram sob sigilo da justiça.

Ainda sem mencionar a fidedignidade da fonte, o Jornal Nacional revelou na matéria “Paulo
Roberto Costa diz que recebeu R$ 1,5 milhão em compra de refinaria”, exibida no dia 18 de se-
tembro, trechos do depoimento em que o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, apontou
um esquema de corrupção na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, em que ele
recebeu R$ 1,5 milhão para favorecer a transação. Para conferir maior veracidade ao escândalo
político-midiático, um trecho do depoimento em que Costa aponta o financiamento das cam-
panhas de partidos políticos, referenciando em especial o Partido dos Trabalhadores e a base
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aliada do governo, obteve destaque na reportagem “Paulo Roberto e Youssef deram detalhes de
esquema na Petrobras”, exibida pelo JN do dia 10 de outubro.

Nas reportagens com enquadramento restrito 4, o escândalo da Petrobras foi agendado com
ênfase e destaque para as denúncias de corrupção, com base em depoimentos e vazamentos de
áudios e textos, além de entrevistas com líderes da oposição, sem qualquer espaço para vozes
dissonantes.

As reportagens com enquadramento plural fechado, de maneira semelhante, obtiveram como
fonte dados extraoficiais da revista Veja, em que as interlocuções da oposição e da Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dispuseram de maior visibilidade, em detrimento de en-
trevistas com aliados da base governista e aqueles mencionados nas denúncias, que por inúmeras
vezes foram retratadas ao fim das reportagens, com esclarecimentos lidos pelos apresentadores
William Bonner ou Patrícia Poeta. Para exemplificar esse tipo de enquadramento, a reporta-
gem veiculada em 9 de outubro, com a chamada “Paulo Roberto e Alberto Youssef citam PT,
PMDB e PP em depoimentos”, exibiu trechos dos depoimentos de Paulo Roberto Costa e de
Alberto Youssef, concedidos à Polícia Federal, com relatos sobre os envolvidos no esquema de
corrupção.

Entre as denúncias exibidas no vídeo, prevaleceu parte dos depoimentos em que os delatores
citaram o esquema de corrupção envolvendo políticos e os partidos PT, PMDB e PP. Entre as
revelações, o ex-diretor indicou que existia um cartel na Petrobras, formado em 2006, durante
o governo do ex-presidente Lula. Ao alternar áudios e entrevistas, a reportagem deu ênfase às
supostas declarações de Youssef e de Costa, em que eles apontam a participação de treze em-
preiteiras no esquema, entre elas: Camargo Corrêa, Odebrecht, OAS, Queiroz Galvão, Andrade
Gutierrez e Mendes Júnior.

Os relatos dos depoentes indicaram que a aprovação da compra da Usina de Pasadena en-
volveu transações ilícitas, com pagamento de propinas, entre outras irregularidades de desvio de
verbas vinculadas à petrolífera. A resposta dos citados no escândalo, por outro lado, ocupou um
espaço restrito no final da matéria, com breves considerações sobre o tema, lidas por William
Bonner, conforme indica o trecho citado em mais duas reportagens de formato plural fechado:
“O Palácio do Planalto e o ex-presidente Lula declararam que não vão se manifestar sobre o
assunto”.

A revista Veja foi usada como fonte para quatro das reportagens com enquadramento plural
fechado. A matéria com o título “Gravação revela que investigados na CPI da Petrobras podem
ter ficado sabendo de perguntas que seriam feitas”, exibida em 2 de agosto, apontava, com base
em denúncias da revista, que os investigados do esquema de corrupção da Petrobras, o ex-diretor
da estatal, Nestor Cerveró, e a atual presidente Graça Foster, ouvidos em 21 de maio de 2014, na
CPI do Senado, receberam as perguntas com antecedência e foram treinados para respondê-las.
Ao veicular prioritariamente os dados da revista e a suposta gravação do chefe do escritório da
Petrobras em Brasília, alertando para o esquema, a reportagem do JN não conferiu a veracidade
da fonte, retransmitindo na íntegra dados da revista que apontavam o governo e a liderança do
PT no Senado como autores de uma fraude.

4. A pesquisa não identificou reportagens de enquadramento restrito em agosto de 2014.
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Ainda embasada em dados da revista Veja, a reportagem exibida no dia 4 de agosto, com
a chamada “CPI da Petrobras vai investigar denúncia de vazamento de perguntas”, reafirmou
os depoimentos divulgados no dia 2 de agosto, com a inserção da entrevista do relator da CPI
da Petrobras, senador Vital do Rêgo (PMDB/PB), que anunciou a formação de comissão para
investigar a denúncia publicada pelo periódico. Durante a matéria, foi concedido um espaço para
que os candidatos à presidência comentassem as denúncias. Nesses comentários, o candidato
Eduardo Campos (PSB) lançou críticas diretas ao governo federal, fomentando o discurso de
mudança.

No dia 8 de setembro, a revista Veja foi mencionada na reportagem “PF investiga vazamento
de depoimento de ex-diretor da Petrobras”. A matéria apontava as investigações da Polícia
Federal em torno dos vazamentos dos depoimentos e, na sequência, exibia novas denúncias
publicadas pela revista, indicando o tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, como o operador
encarregado de fazer a ponte entre a Petrobras e as empreiteiras que contribuíam para um caixa
paralelo de partidos e políticos governistas.

Entre os entrevistados, o discurso de Rubens Bueno (PPS), líder do partido da oposição no
Congresso, endossava a necessidade de investigar os esquemas de corrupção para que a Petrobras
não seguisse como alvo de um aparelhamento, acabando por favorecer partidos e parlamentares.
Como voz dissonante, a matéria trazia apenas a entrevista do deputado Marco Maia (PT), rela-
tor da CPMI, que indicava a necessidade de cautela nas acusações, por se tratar de denúncias
importantes, que demandavam as respectivas provas e relatórios produzidos pela Polícia Federal.

Na matéria intitulada, “Ex-diretor da Petrobras repete 18 vezes que não tinha nada a decla-
rar”, veiculada no dia 17 de setembro, o JN aponta que o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto
Costa, preso na Operação Lava-Jato da Polícia Federal, repetiu 18 vezes que não tinha nada a
declarar no depoimento realizado à CPMI. A reportagem retoma o depoimento concedido por
Costa à Polícia Federal e ao Ministério Público, publicado pela revista Veja, em que ele indicava
a participação de três governadores, um ministro e pelo menos 25 deputados federais e seis se-
nadores, parlamentares do PT, PMDB e PP, partidos da base aliada do governo nos desvios de
dinheiro da Petrobras.

Nesse sentido, ainda que as reportagens com formato plural fechado comportassem mais de
um enquadramento, a ênfase dada ao escândalo da Petrobras privilegiou a voz da oposição, uma
vez que tanto a CPMI de investigação quanto os citados nas denúncias obtiveram espaço restrito,
por vezes com respostas às acusações narrada pelos âncoras do telejornal.

Por fim, as matérias com formato plural aberto ocuparam espaço reduzido no JN e foram
marcadas por reportagens em que foi possível identificar um equilíbrio entre as denúncias de
corrupção, as entrevistas da oposição e da CPMI e os mencionados no escândalo. Como exem-
plo, tem-se a reportagem “Senado arquiva processo sobre vazamento na CPI da Petrobras”, vei-
culada no dia 12 de setembro. A matéria relata que após realizar sindicância, o Senado resolveu
arquivar o processo de vazamento da CPI da Petrobras, por não haver indício de garantias e infor-
mações privilegiadas, de documentos internos da comissão ou de resumos de questionamentos
que seriam formulados aos depoentes.

A reportagem reafirma que as informações partiram da revista Veja e concede espaço uni-
forme para o presidente da CPI, Vital do Rêgo (PMDB), que apontou a ausência de irregulari-
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dades nos depoimentos, ao lado das críticas da oposição, veiculadas por Rodrigo Maia (DEM),
que se mostrou indignado com o resultado das investigações da CPI do Senado.

De maneira semelhante, a matéria exibida com a chamada “Presidente e ex-diretor da Pe-
trobras doaram imóveis após escândalo”, exibida em 20 de agosto, informava que o Tribunal
de Contas da União havia suspendido a discussão sobre o possível bloqueio dos bens da presi-
dente da Petrobras, Graça Foster, e do diretor da área internacional da estatal, Nestor Cerveró.
Investigados pela Polícia Federal na transação que envolveu a compra da Refinaria de Pasadena,
a reportagem apontava que os acusados efetuaram movimentação de parte do patrimônio, do-
ando os imóveis para familiares próximos um dia antes de a presidente Rousseff (PT) dizer que
apoiou a compra da refinaria de Pasadena, quando era presidente do Conselho de Administração
da Petrobras, por causa de um “parecer falho” elaborado por Cerveró.

De maneira equânime, a reportagem veiculou a entrevista do advogado-geral da União, Luís
Inácio Adams, que apontou não ter identificado irregularidades no ato, uma vez que as doações
dos imóveis, por usufruto, não seriam tentativas de esconder patrimônio, como também con-
cedeu espaço para o relator do processo, José Jorge, ministro do Tribunal de Contas da União
(TCU), que alegou que as doações de imóveis configuram atos graves e, se comprovadas, podem
caracterizar uma burla ao processo de apurações de irregularidades.

Já a reportagem “Delações de Paulo Roberto e Youssef provocam reações de candidatos”,
veiculada em 10 de outubro, exibiu a opinião dos candidatos que disputavam o segundo turno das
eleições à Presidência, Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB), a respeito dos depoimentos
de Costa e Youssef. Na entrevista concedida ao noticiário, Dilma Rousseff (PT) foi incisiva ao
alertar que o país foi surpreendido com gravações de depoimentos à Justiça de dois indivíduos
presos pela Polícia Federal.

A candidata indicou que era muito estranho e estarrecedor que no meio de uma campanha
eleitoral viesse à tona esse tipo de divulgação, de maneira leviana e incompleta, em pleno pe-
ríodo eleitoral. Já o candidato Aécio Neves (PSDB) indicou a necessidade de aprofundar as
investigações e reafirmou que, se fosse eleito presidente do Brasil, todos os responsáveis seriam
processados e punidos. O discurso de Rousseff (PT) trouxe indicativos de que a mídia atuou
para fomentar as denúncias de corrupção da Petrobras, justamente em um momento decisivo da
campanha eleitoral, quando se buscava a reeleição. Entretanto, ainda que imputando um viés
tendencioso aos veículos de comunicação, a reportagem do JN exibiu a entrevista da candidata
petista.

Breves considerações: o escândalo da Petrobras e a imagem de Dilma
Rousseff (PT) no Jornal Nacional

O escândalo político-midiático da Petrobras envolveu aliados da base governista, outros par-
tidos e políticos em denúncias de fraudes e esquemas de corrupção. As reportagens veiculadas
pela mídia associavam, ainda que indiretamente, Dilma Rousseff (PT) ao escândalo, mesmo que
não existisse prova da participação da Presidente nos atos ilícitos. Durante o período analisado,
o Jornal Nacional publicou nove reportagens nas quais relatou que o esquema de cartel e pa-
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gamento de propina funcionou na Petrobras entre os anos de 2006 e 2012, nos governos Lula e
Dilma. Tal vínculo inevitavelmente resulta em prejuízo de imagem para a candidata Rousseff
(PT), sobretudo no período de campanha eleitoral, em que as estratégias do marketing político
se voltam para enaltecer os feitos e realizações dos candidatos no exercício de cargos públicos.

Ao mencionar que os desvios de verba na Petrobras se encerraram em 2012, com a saída
do ex-diretor de Abastecimento, Paulo Roberto Costa, as reportagens do JN associavam ainda
que indiretamente a gestão de Rousseff (PT) ao esquema, ao afirmar que os atos de corrupção
finalizaram somente no segundo ano do seu primeiro mandato presidencial. Além disso, como
candidata à reeleição pelo Partido dos Trabalhadores, a imagem de Rousseff ficou enfraquecida
diante das acusações realizadas contra o partido e políticos associados à legenda.

Outro dano à imagem da candidata Rousseff (PT) esteve ligado às denúncias de que parte
do dinheiro desviado da Petrobras serviu para financiar as campanhas eleitorais do ano de 2010,
ocasião em que a presidente petista disputou seu primeiro mandato. Apesar de não indicar
claramente que a campanha de Rousseff (PT) foi beneficiada, a reportagem do JN mencionou
que os delatores Costa e Youssef citaram o PT, o PMDB e o PP entre os partidos favorecidos
pelo esquema.

Nesse sentido, o escândalo político-midiático veiculado pelos meios de comunicação, em
particular pelo Jornal Nacional, objeto deste estudo, incidiu na imagem de Rousseff (PT) e,
possivelmente, atuou como um dos fatores para perda do seu capital simbólico ao longo da
disputa eleitoral.
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Resumo

Esta é uma investigação sobre a atuação dos telejornais goianos como representantes
da população desassistida pelo poder público, sobrepondo-se ao papel que deveria
ser exercido pelos mandatários políticos eleitos pelos cidadãos para lutarem por suas
demandas. Foi feita uma análise do formato dos telejornais JA1 e JMD, veiculados
pelas duas principais emissoras de televisão do Estado de Goiás, observando a di-
visão dos quadros e meios de interação oportunizados aos telespectadores-cidadãos.
Posteriormente procedemos a uma quantificação das matérias relativas ao tema cida-
dania, no programa JA1, a fim de verificar o espaço dado aos assuntos que deveriam
ser de incumbência dos representantes políticos, mas podem estar sendo usados como
elemento ressignificador do papel dos telejornais.
Palavras-chave: cidadania; jornalismo; representação política; demandas.

Introdução

As mudanças ocorridas nos meios de comunicação, em grande parte motivadas pela emer-
gência da internet no século XXI, alteraram significativamente a relação entre os espectadores e
suas fontes de informação mediada, com ênfase para os telejornais. Sem a primazia da notícia,
surrupiada pela capacidade infinita de cobertura dos não jornalistas – aqueles que de posse de
smartphones pululam imediatamente nas cenas dos acontecimentos dispostos a produzir sua pró-
pria “versão” dos fatos e postá-las nas mídias sociais –, as estruturas informativas tradicionais
não mais podem ser consideradas a principal fonte de informação dos membros das sociedades
hodiernas, o que lhes obriga a ressignificar seu papel midiático a fim de manter a audiência.

Ainda de posse de considerável credibilidade e poder de alcance, aparentemente as empresas
tradicionais de informação decidiram migrar e ocupar uma lacuna deixada aberta pelas estruturas
de representação popular, as políticas, e se puseram a disputar com os representantes eleitos pela
população o posto de defensor e porta-voz oficial dos oprimidos e desassistidos. Os veículos
então decidiram se valer de algo que os políticos já usam há tempos para manutenção de seu
eleitorado, o assistencialismo.

IX Congresso Sopcom. pp. 142-155. Coimbra, novembro de 2015
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Ao praticar a cooptação dos não jornalistas que estavam a disseminar a factualidade co-
tidiana na internet, a maioria dos telejornais goianos optou por criar algum tipo de “lugar de
fala” para que os cidadãos expusessem suas demandas sociais, quando sonegadas pelo poder
público. Neste espaço tais reclamações eram potencializadas pela força “cobradora” da em-
presa midiática, a qual se postava ao lado destes cidadãos em confronto com o poder público,
transfigurando-se em defensora do povo e promotora da justiça social – papel que devia ser
executado pelos mandatários eleitos pelo voto direto.

Surgiram então as iniciativas de aproximação entre telejornais, personificados por seus apre-
sentadores e apresentadoras carismáticos, e os cidadãos subjugados pelos governos que não lhes
atendiam às carências básicas. Lançando mão de suas estruturas tecnológicas, e números de au-
diência, os telejornais passaram a fazer frente aos executivos municipais e estadual em busca de
intermediar e resolver os apelos recebidos de seus companheiros e companheiras espectadores.

Encontramos valia na pesquisa sobre as estratégias aditadas por esses jornalísticos na busca
pela preferência e audiência dos telespectadores goianos por entender que há uma parcela de
risco para o sistema político-democrático imbricada nesta situação. Na tentativa de se legitimar
perante a população como sua representante midiática-política, as empresas de mídia podem
criar uma sobreposição de imagem ao papel que deveria ser ocupado pelos mandatários e parti-
dos políticos. Essa sobreposição pode se valer claramente do obscurecimento do entendimento
popular quanto ao papel do mandatário político, por meio da representação midiática, ou au-
sência dela, feita sobre estes parlamentares através de recortes selecionados pelos editores dos
telejornais, os quais geralmente são negativos e pejorativos.

Entre as questões que margeiam o interesse no aumento da participação dos telejornais no
arcabouço referencial que os goianos utilizam para significar sua realidade, há a necessidade
financeira promovida pela queda do número de anunciantes, imbricada na perda de audiência.
Com os mercados em crise, manter a audiência é fator vital para os projetos institucionais das
redes de tv.

Cidadania, Política e Comunicação – um imbricamento de sentidos e
realidades

Inicialmente é importante falarmos da perspectiva do cidadão enquanto agente político,
como alguém atuante dentro da polis sobre todas as questões inerentes à manutenção desta,
pois assim se está a adotar uma outra, porém totalmente imbricada, mirada sobre o papel do
indivíduo em sociedade, que se opõe a do cidadão passivo às determinações do Estado.

A cidadania é um conceito com uma longa história na tradição ocidental, que tem
em sua origem uma dupla raiz, a grega e a latina. Essa dupla raiz, mais política no
primeiro caso, mais jurídica no segundo, pode ser acompanhada até nossos dias na
disputa entre diferentes tradições, como a republicana e a liberal, a própria de uma
democracia participativa e de uma democracia representativa. (Cortina, 2005, p. 28)

O cidadão necessita do reconhecimento do Estado para existir, através de leis que lhe atri-
buem direitos e deveres, mas também do reconhecimento por parte dos outros cidadãos e do
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auto reconhecimento como pertencente à determinado espaço social. Assim o cidadão, então,
assume o papel de político, caracterizado na raiz grega polis, similar ao da raiz latina civita,
quando atua para transformação e/ou consolidação de sua comunidade, do seu espaço de perten-
cimento. Cortina (2005) afirma que o reconhecimento do cidadão perpassa o reconhecimento
oficial desse indivíduo na comunidade política.

Com isso, porém, ainda dizemos muito pouco sobre a natureza da cidadania, por-
que o vínculo político em que consiste constitui um elemento de identificação social
para os cidadãos, é um dos fatores que constituem sua identidade. E nesse ponto
têm origem a grandeza e a miséria do conhecimento de que tratamos, em princípio,
porque a identificação com um grupo supõe descobrir as características comuns, as
semelhanças entre os membros do grupo, mas, ao mesmo tempo, tomar consciência
das diferenças com relação aos de fora. Desse modo, a trama da cidadania é urdida
com dois tipos de fios: a aproximação dos semelhantes e separação em relação aos
diferentes. (Cortina, 2005, pp. 31-32)

Assim pode-se perceber que, invariavelmente, quando falamos de cidadania também falamos
da não cidadania, daquele que não é reconhecido como semelhante, seja por questões étnicas,
políticas, econômicas, religiosas, de orientação sexual ou qualquer outra coisa que destoe da-
quilo que o grupo hegemônico usa como referencial identificador de seus membros.

Bastante clara nas obras de Carvalho (2002) e Cortina (2005) está a noção de cidadania
ancorada no pertencimento. Pertencimento a um grupo surgido através de laços de parentesco
ou reunido em ideologias políticas, crenças religiosas, poderio econômico, vizinhança, causas ou
o algum outro motivo traveste-se em fato fundante da significação que pode ser dada à cidadania,
pois implica em critérios de identificação e reconhecimento.

Ao exaltar a participação política como gesto natural da cidadania, o que tem como referên-
cia neste texto a democracia ateniense dos séculos V e VI a.C, faz-se necessário uma definição
do termo, aqui colhida na obra de Bobbio:

[...] definida como governo dos muitos, dos mais, da maioria, ou dos pobres (mas
onde os pobres tomam a dianteira é sinal de que o poder pertence ao pléthos, à massa),
em suma, segundo a própria composição da palavra, como governo do povo, em
contraposição ao governo de uns poucos”. (Bobbio, 2000, p. 31)

Ainda aqui faz-se importante ressaltar – pois relaciona-se diretamente com as noções de
participação e reconhecimento do indivíduo na polis – o fato de que a democracia durante o
transcorrer da história assumiu duas vertentes que podem ser descritas como direta e indireta, ou
participativa e representativa.

De modo bastante sucinto pode-se adotar a diferenciação a partir da significação dos termos,
onde a democracia direta ou participativa denota a atuação do próprio indivíduo nas questões
políticas e a indireta ou representativa caracterizada pela figura de um intermediário, um repre-
sentante – geralmente escolhido pelo voto –, que tomará para si a representação das demandas e
anseios daqueles que lhe outorgaram o direito e, mais, a responsabilidade, de falar por eles.

Outro ponto que deve ser ressaltado neste trabalho é a evolução da significação da cidadania,
o que é feito por Cortina de modo bastante claro:
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Embora as raízes da cidadania sejam gregas e romanas, o conceito atual de cida-
dão procede sobretudo dos séculos XVII e XVIII, das revoluções francesa, inglesa
e americana e do nascimento do capitalismo. A proteção dos direitos naturais da
tradição medieval exige a criação de um tipo de comunidade política – o Estado na-
cional moderno – que se obriga a defender a vida, a integridade e a propriedade de
seus membros. Com o surgimento do Estado moderno, passa a se configurar o atual
conceito de cidadania[...] (Cortina, 2005, p.44)

Com o surgimento do Estado como gestor, censor, concessor e reconhecedor da cidadania,
e sendo a condição do cidadão entremeada por questões normativas, jurídicas e sociais no que
tange à identidades e reconhecimento, fica consolidada a polifonia do termo.

Como já referenciado nesta pesquisa, a cidadania dá seus primeiros passos na Grécia dos
séculos V e IV a.C, no período em que os homens gregos, livres e maiores de 21 anos, reuniam-
se na ágora para deliberar sobre os assuntos que impactavam o convívio de todos dentro da
pólis.

Tal espaço caracterizava, certo modo, o espaço destinado à afirmação da cidadania grega,
uma cidadania que conferia a seus membros liberdade de expressão e participação na gestão de
sua cidade. Através da apropriação da cidadania política, apresentada neste trabalho por Cortina
(2005), em associação ao reconhecimento do direito político, referenciado por Marshall (1967),
Carvalho (2002) e também Meksenas (2002), o grego participava ativamente, de forma direta e
usual da democracia participativa, das discussões sobre o alcance da solução das demandas da
coletividade, dando sentido ao seu papel enquanto cidadão.

Vista a atuação dos cidadãos gregos é possível afirmar que toda cidadania apenas se confi-
gura plena no momento em que o sujeito faz uso de suas prerrogativas. Também a partir dos gre-
gos é correto considerar que só pode se apropriar de tais prerrogativas aquele que é reconhecido
pelos demais como membro e igual dentro da comunidade. Aqui reforçamos o reconhecimento
e a participação como situação sine qua non para se caracterizar um cidadão.

Se outrora o lugar de fala do cidadão era a ágora, com o crescimento das cidades, o au-
mento da aglomeração de pessoas, a expansão do reconhecimento da cidadania para mulheres
e crianças, bem como o fim da escravidão, a possibilidade da reunião de cidadãos para delibe-
ração sobre todos os assuntos da polis deixa de ser possível, ao menos no modelo tradicional.
Ainda que se mantenham as ágoras físicas, hoje travestidas em câmaras, assembleias, reuniões
de conselhos, sindicatos ou qualquer outro grupo que pense e atue sobre a polis, reuni-los todos
ao mesmo tempo e no mesmo espaço torna-se impraticável.

A democracia brasileira adotou a forma representativa, onde alguns são eleitos para repre-
sentar grupos sociais nas discussões sobre a gestão dos recursos do Estado que serão utilizados
em benefício dos cidadãos. É fato que tais discussões são permeadas por conflitos de interesses,
batalhas e articulações em prol da consecução da melhor resposta para a demanda apresentada
pelo parlamentar em prol de seus representados. Por ser a verba disponibilizada pelo Estado,
em todas as suas esferas, limitada, ocorre que as demandas apresentadas pelos representantes
políticos são amplamente superiores ao orçamento disponível, tornando os embates constantes
entre executivo e legislativo. Aqui faz-se necessário levantarmos algumas questões: como são
definidas as demandas apresentadas pelos parlamentares junto ao Executivo? Como é a proxi-
midade e interatividade entre representantes e representados? Os cidadãos podem dar voz às
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suas queixas e reivindicações de modo direto caso seus eleitos não os estejam a representar a
contento?

O que se quer evidenciar com estes questionamentos, e certo modo se vê reforçado pela
argumentação exposta acima quanto à premência de participação ativo do cidadão dentro da
polis, é o fato de que o debate sobre os temas concernentes à gestão da cidade, da manutenção
do bem-estar de seus habitantes, das expectativas e pauras com relação aos acontecimentos
cotidianos em que o Estado precisa se fazer presente, não pode cessar nem ficar restrito a alguns
ambientes elitizados. O debate sobre estas questões deve, em função de sua complexidade e
abrangência, encontrar eco nos mais variados espaços públicos para que efetivamente o cidadão
se ponha a par dele, engajando-se na defesa de seu ponto de vista, de suas demandas individuais
e coletivas.

Sob essa perspectiva, a res pública o é por ter como assunto o bem público, mas
também por preconizar como procedimento para alcança-lo a criação de um espaço
no qual os cidadãos possam deliberar publicamente sobre o que lhes diz respeito. A
existência dessa esfera pública é conditio sine qua non da ilustração da cidadania e da
crítica ao poder político; conditio sine qua non, portanto, da moralidade do político,
ou seja, daquele âmbito que, por suas implicações públicas, precisa de legitimação.
(Cortina, 2005, p. 130)

A autora deixa claro que a atuação política, ainda que amparada na outorga do voto, precisa
ser diuturnamente legitimada pela população sob pena de não ser aceita ou acatada por esta. As
decisões políticas devem sempre passar pelo escrutínio dos cidadãos que dela serão objeto ou
alvo.

Diferente dos representantes políticos, eleitos, que possuem seu espaço para fala regulamen-
tado pelas leis que regem os parlamentos e certo modo lhes garante a possibilidade de serem
ouvidos, os cidadãos fazem da rua, das praças, dos espaços públicos, com pouca ou nenhuma
regulamentação, o seu lugar de manifestação para anuência ou confronto com o que está lhe
sendo impelido pelo Estado.

Importante destacar que há uma herança histórica e evolutiva desse processo, que
nasce na composição das cidades, anteriormente abrigando as pessoas nas calçadas
e nas ruas, como a própria extensão de suas residências, algo como uma extensão
da polis grega, onde as discussões eram feitas em grupo, com cadeiras nas calçadas
e crianças a brincar nas ruas enquanto os pais falavam de religião, família, política
e educação. A rua era o palco das interações e não era algo abstrato, pública no
sentido de todos, mas o local de existência de uma determinada comunidade que se
apropriava da rua para desenvolvimento e compreensão social. (Tuzzo, 2014, p. 165)

A cidade é o espaço da cidadania e as ruas são o espaço de manifestação dos cidadãos. O
debate cotidiano entre vizinho, amigos, colegas de trabalho ou demais grupos sociais é de fato
uma forma de exercício da atividade política, da ação interessada do indivíduo sobre os assuntos
que impactam sua vida e sua comunidade. No entanto, como já foi referenciado nesta pesquisa,
a condição de participação na polis demanda reconhecimento em sentido de igualdade, coisa que
não necessariamente ocorre de maneira pacífica por causa das diferenças que acabam desrespei-
tadas, fragmentando e até antagonizando grupos. Segundo Santos (2011, p. 179) “diferentes
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categorias sociais coabitam na urbe provocando uma atmosfera em que os conflitos existenci-
ais impõem permanentes ciclos de crise”. Também na perspectiva das diferenças dentro das
sociedades e as possibilidades de interação e atuação cidadã, Canclini rememora que

Sabemos que o âmbito do público, como cenário em que os cidadãos discutem e de-
cidem assuntos de interesse coletivo, formou-se a partir do século XVIII em países
como Alemanha e França, com um alcance restrito. Aqueles que liam e participavam
de círculos ilustrados estabeleceram uma cultura democrática centrada na crítica raci-
onal. Mas as regras e os rituais de ingresso aos salões da burguesia democratizadora
limitavam o debate sobre o interesse comum àqueles que podiam informar-se lendo,
compreendendo o social a partir das regras comunicativas da escrita. (Canclini, 2008,
pp. 37-38)

Em meio às crises de identidade, de legitimação da ação dos representantes políticos, dos
choques entre interesses de grupos sociais distintos, e, principalmente, da tendência de se rejeitar
o diferente – quando da oposição entre hegemônicos e minorias – surgem os meios de comuni-
cação para, além de dar visibilidade à toda celeuma social, integrar profundamente os processos
de realização da cidadania. Seja tornando acessível aos iletrados as informações que lhes pos-
sibilitariam significar o cotidiano, reproduzindo “realidades” desconhecidas pela maioria das
pessoas ou, ainda, em alguns casos, criando entendimentos que coadunassem com interesses
particulares, os meios de comunicação passaram a ter relevância neste cenário.

A atuação política precisa ser constantemente repensada pelo cidadão, e no processo de
significação e ressignificação de seu papel político a informação e o conhecimento sobre as va-
riáveis imbricadas nesta questão passam a ser preponderantes. Nesta esteira, pensar sobre a
evolução dos meios de comunicação e interação, em sua relação com a evolução das próprias
sociedades, é crucial para este trabalho pois aborda uma situação sine qua non ao empodera-
mento dos cidadãos, o acesso à informação. Sair da ignorância, do desconhecimento das coisas
que acontecem e impactam o cotidiano dos viventes nas cidades, é prerrogativa para participar
ativamente delas. Como afirmou Cohn (2014, p. 17), “o homem que ignora a notícia só passa a
existir para a sociedade maior na qual vive, no mundo permeado pelos meios de comunicação,
quando essa própria condição o converte em notícia”.

Podendo ser observados como mecanismos que ampliaram a exposição e, talvez, o debate
sobre os assuntos da polis, os veículos de mídia de massa passaram a reconfigurar os espaços
políticos e, em boa medida, os políticos e seus discursos. Muito além de meros expositores
dos acontecimentos, os meios de comunicação se configuraram em participantes do contexto
social, capazes até mesmo de, através de suas formas de edição e “interação”, ocupar espaços
anteriormente destinados ao Estado e seus representantes nas relações com os cidadãos. Sobre
isso, Canclini retoma que

Não foram tanto as revoluções sociais, nem o estudo das culturas populares, nem
a sensibilidade excepcional de alguns movimentos alternativos na política e na arte,
quanto o crescimento vertiginoso das tecnologias audiovisuais da comunicação, o que
tornou patente como vinha mudando desde o século passado o desenvolvimento do
público e o exercício da cidadania. Mas estes meios eletrônicos que fizeram irromper
as massas populares na esfera pública foram deslocando o desempenho da cidadania
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em direção às práticas de consumo. Foram estabelecidas outras maneiras de se infor-
mar, de entender as comunidades a que se pertence, de conceber e exercer os direitos.
Desiludidos com as burocracias estatais, partidárias e sindicais, o público recorre à
rádio e à televisão para conseguir o que as instituições cidadãs não proporcionam:
serviços, justiça, reparações ou simples atenção. (Canclini, 2008, pp. 38-39)

Alcançando grande relevância no dia a dia dos cidadãos, o impacto do rádio, cinema e TV
foi, e ainda é, fator considerável para a evolução das percepções sobre cidadania, e da evidenci-
ação do espaço de manifestação desta. Canclini (2008, p. 129), analisando o século XX, afirma
que “o rádio e o cinema contribuíram na primeira metade deste século para organizar os relatos
da identidade e o sentido de cidadania nas sociedades nacionais”. Fazendo uma referência ao pa-
pel deslocador das mídias em relação à cooptação dos indivíduos que deixaram suas atividades
interpessoais nas ruas, locais onde se conversava e significava os assuntos da polis, e partiram
para frente de monitores que lhes traziam pré-prontas essa significação, Tuzzo afirma que,

Sobre isso, podemos então pensar que a relação de cidadania foi transferida das ruas,
da cidade para uma relação existencial transmitida pelos meios de comunicação, o
que nos faz refletir sobre a possibilidade do reconhecimento que seja ser cidadão ser
recriado pela mídia, que redefine o conceito e reapropria de valores o cidadão atual.
(Tuzzo, 2014, p. 166)

A autora ainda reforça que o papel da mídia na ressignificação da cidadania passa pela
representação do real, projetada pelos meios de comunicação que servirão como base para o
entendimento e significação dos cidadãos-espectadores. O discurso midiático passa então a
legitimar o cidadão, diferenciando-o, subjetivamente, do não-cidadão, papel que até então era
concernente ao Estado e aos próprios cidadãos.

Tuzzo (2014) afirma que o discurso midiático é feito para o subcidadão, pois retrata sempre
uma cidadania ausente, incompleta. Ao evidenciar uma cidadania precária, apresentando um
distanciamento entre o que deveria estar de posse de todos, mas está sob a posse de alguns,
o discurso midiático desnuda a perspectiva de que há outros critérios a serem analisados para
a concessão da cidadania plena, além daqueles ora citados. Ainda que se tenha apresentado
neste trabalho as perspectivas de Carvalho (2002), Canclini (2008) e Cortina (2005), o discurso
midiatizado consegue ganhar mais espaço entre os distintos públicos que configuram as massas
de indivíduos do que as definições acadêmicas que ficam restritas aos poucos que a elas tem
acesso. Queda-se assim o discurso midiático como força opressora e dissuasora sobre aqueles
distantes do conhecimento científico.

O cidadão é aquele que está na sociedade economicamente privilegiada e pode pagar
pela cidadania, comprando saúde, educação, segurança, lazer, por exemplo, ou seja,
a cidadania é comprada, é privada, disponível e acessível para quem pode pagar por
ela. Assim, cidadania tem a ver com o privado e a busca da cidadania tem a ver com
o que é público. Cidadania é a plenitude de existência do rico e a busca constante do
pobre. (Tuzzo, 2014, p. 177)

Acreditamos que quem não é reconhecido como cidadão acaba também não se reconhecendo
como tal, e é possível verificar essa situação nos comportamentos interpessoais, nas relações
com o espaço público, com o processo político-eleitoral, em suma, vê-se que a ausência de auto
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identificação do indivíduo enquanto cidadão acaba por afastá-lo ainda mais de sua cidadania.
Sonegado em seus direitos, alheio aos deveres, esse não cidadão ou, segundo Souza (2012) e
Tuzzo (2014), “subcidadão”, não é capaz de reconhecer seu espaço na polis, não contempla nas
ruas e espaços públicos um lugar que lhe possibilita a manifestação política, de luta em prol do
resgate de sua identidade, de sua cidadania.

O telejornalismo Goiano: a busca pelo cidadão-expectador

A fim de suportar os questionamentos quanto a relação entre mídia e política no contexto da
cidadania goiana, apresentados neste artigo, optou-se por analisar dois telejornais transmitidos
pelas principais empresas midiáticas do Estado de Goiás: Tv Anhanguera (afiliada Rede Globo)
e Tv Serra Dourada – TVSD (afiliada SBT).

Os programas selecionados foram Jornal Anhanguera 1ª edição – JA1 (Tv Anhanguera)
e Jornal do Meio Dia – JMD (TVSD), por serem transmitidos simultaneamente em horário
próximo ao meio-dia, momento em que, geralmente, as famílias goianas estão almoçando e
também consumindo a mídia televisiva. Para este estudo optou-se por uma orientação a partir da
análise de conteúdo (AC), na perspectiva de Bardin (2011). Sobre o método, segundo a própria
autora:

A análise do conteúdo (seria melhor falar de análises de conteúdo) é um método muito
empírico, dependente do tipo de “fala” a que se dedica e do tipo de interpretação que
se pretende como objetivo. Não existe coisa pronta em análise do conteúdo, mas
somente algumas regras de base, por sua vez dificilmente transponíveis. A técnica
de análise de conteúdo adequada ao domínio e ao objetivo pretendidos tem de ser
reinventada a cada momento, exceto para usos simples e generalizados, como é o
caso do escrutínio próximo da decodificação e de respostas a perguntas abertas de
questionários cujo conteúdo é avaliado rapidamente por temas. (Bardin, 2011, p. 36)

As técnicas desenvolvidas para realização de uma análise de conteúdo prezam pela menor
interferência do pesquisador nas respostas coletadas nas comunicações dos pesquisados. Não se
busca o direcionamento das respostas, mas “alcançar uma pretensa significação profunda, um
sentido estável, conferido pelo locutor no próprio ato de produção do texto” (Rocha; Deusdará,
2005: 307). Finalizando a definição do processo de AC, toma-se a fala de Bardin a respeito do
método:

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por procedi-
mentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens indicadores
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às con-
dições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens. (Bardin, 2011,
p. 48)

Para esta análise primeiramente foi feita uma apresentação dos dois telejornais estudados, e
uma identificação de suas características como: quadros e canais de interação com os telespecta-
dores. Posteriormente, a fim de verificar o espaço concedido aos temas políticos e de cidadania,
procedemos uma contagem das matérias veiculadas no programa JA1, em um recorte temporal
de 5 programas durante o mês de outubro de 2015, usando como codificação das unidades de
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registro e temáticas os termos: cidadão; cidadania; comunidade; reivindicação; direitos; e te-
mas correlatos. Também foi observada a distribuição dos programas, e seus canais de interação,
quanto à possibilidade de oferta de “espaços de fala” para os cidadãos.

JMD – Jornal do Meio Dia: o jornalístico é apresentado de segunda a sábado, no horário de
11:52h às 13h. No site da emissora há a seguinte descrição:

Comunitário, interativo e desde 1991 sempre presente nos grandes acontecimentos do
Estado de Goiás. O Jornal do Meio Dia é feito com personalidade para dar voz ao te-
lespectador. Com Jordevá Rosa e Luciana Finholdt, você fica sabendo dos principais
fatos do dia, denuncia problemas e cobra soluções. A participação popular é a grande
marca do telejornal. Pelo site, telefone, e-mail e twitter você é quem faz o Jornal do
Meio Dia. Fique bem informado. (Disponível em: www.tvsd.com.br/programas/jor
nal-do-meio-dia – acessado em 07/11/2015.)

Apresenta os quadros:
— Repórter Cidadão – O telespectador envia vídeos e fotos com curiosidades, flagrantes

diversos e denúncias. É um dos principais quadros do JMD, anualmente é realizado o
prêmio Repórter Cidadão com sorteio de diversos prêmios.

— Show de Bola – Apresentado por um experiente comentarista esportivo, aborta temas
polêmicos da crônica esportiva atual de forma leve e bem-humorada. Virou tradição o
envio de abraços para os telespectadores

— Aqui Você faz a Notícia – O telespectador é quem faz a notícia, ele chama o JMD para
mostrar um problema e pede uma solução para os responsáveis

— Promessa é Divida – O poder público promete a resolução de um problema e na data
especificada a produção do JMD verifica se foi resolvido ou não

— Oferta de empregos – 4 vezes por dia sempre na abertura dos blocos, o JMD oferece ao
telespectador informações sobre as vagas de emprego disponíveis no mercado goiano.

— Bem Viver – Este quadro do Jornal do Meio Dia, aborda duas vezes por semana a questão
alimentos e atitudes que ajudam a viver melhor. O tema reflete a necessidade premente
da sociedade de redescobrir o prazer de viver bem e ter qualidade de vida acima de tudo.

— Desaparecidos – Mostra apelo de pessoas que perderam contato com a família, focado
no reencontra de pai, mãe e irmãos. (Vai ao ar apenas às terças-feiras)

— Espaço Cultura – Este quadro do Jornal do Meio Dia, oferece as dicas mais quentes para
o fim de semana descolado. A programação de eventos da cidade, com as mais variadas
opções de lazer, seja do cinema, teatro, festas ou shows da cidade. (Vai ao ar apenas às
sextas-feiras)

— INSS – Contamos com a presença de um superintendente do INSS que responde a dúvi-
das sobre aposentadorias, pensões e perícias médicas. (Vai ao ar apenas às sextas-feiras)

JA1 – Jornal Anhanguera 1ª edição: o programa vai ao ar de segunda a sábado entre 12h e
12:52h. Geralmente possui um apresentador em estúdio, atualmente a jornalista Lilian Lynch,
que interage com repórteres e convidados via links ao vivo e/ou presencialmente no estúdio.
Normalmente dividido em 4 blocos de duração variável, o programa transcorre entre factuais,
matérias e séries de matérias temáticas produzidas. Possui os quadros Tv Trabalho – temas re-
lativos às oportunidades de emprego -; “Apitou começou” – matérias sobre esportes; JÁ comu-
nidade – apresenta o cotidiano de bairros que carecem da atuação do poder público; Programão

http://www.tvsd.com.br/programas/jornal-do-meio-dia
http://www.tvsd.com.br/programas/jornal-do-meio-dia
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– Dicas e agenda cultural da cidade (vai ao ar às sextas-feiras); O bairro que eu quero – mostra
ações de moradores em prol de melhorias para o bairro em que residem, mas também demandas
desses moradores; e mais recentemente, Quero ver na Tv (QVT) – um quadro que expõe par-
ticipações dos telespectadores abordando vários temas como: reclamações, problemas sociais,
curiosidades e cotidiano. Este quadro possui um aplicativo próprio por onde os telespectadores
podem enviar conteúdos e sugestões de pautas.

O programa disponibiliza números de telefone e endereço de correio eletrônico para que os
telespectadores interajam consigo, mas há grande esforço para que ocorra a adoção do aplicativo
QVT, disponível para smartphones de sistemas operacionais Android e IOS e que podem ser
descarregados gratuitamente nos aparelhos, afim do envio dos materiais.

Ainda sobre os programas jornalísticos decidimos categorizar as temáticas trabalhadas divi-
dindo-as em quatro tópicos gerais e identificando sua participação dentro dos editoriais enquanto
fixas ou factuais.

Temáticas trabalhadas nos telejornais:

Figura 1. Marcos Marinho

Ao categorizarmos os temas abordados pelos jornalísticos e analisarmos a distribuição feita
pelos editores do tempo de veiculação destes chegamos à constatação de que tanto no JMD
quanto no JA1 o foco está direcionado para os assuntos pertinentes às demandas da população.
Na categoria “Demanda Social”, que reúne assuntos como: solicitações ao poder público e
reclamações da população, concentra-se 60% do tempo do JMD e 67% do horário do JA1.
Outro ponto importante a salientar é o fato de em ambos os programas não existir algum quadro
fixo que dê cobertura aos temas políticos, nem aos seus atores.

Aprofundando nossa investigação partimos para a análise do JA1 em relação à distribui-
ção das matérias veiculadas durante o período de uma semana do mês de outubro de 2015.
Realizamos uma nova categorização temática onde pudemos classificar as matérias veiculadas
dividindo-as em 10 categorias. O período coletado foi entre os dias 26 e 31/10/15, somando
um total de 71 matérias veiculadas. Abaixo segue um quadro temático com a distribuição das
mesmas:
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Figura 2. Marcos Marinho
*(Assuntos referentes às demandas, carências e críticas da população ao poder público).

Ao observarmos a distribuição das matérias realizadas durante o período selecionado cons-
tatamos que praticamente não houve alguma cobertura política ou espaço destinado aos manda-
tários para exposição de sua atuação executiva ou legislativa. Dentre as 71 matérias veiculadas
no período apenas uma tratava deste tema. É válido ressaltar que esta única matéria tratava do
desvio de verba pública por parte de um prefeito de uma cidade do interior de Estado, fato que
impacta negativamente na imagem dos atore políticos. Em contrapartida mais de 40% do tempo
do jornalístico foi dedicado às matérias onde a figura do jornalista, do próprio JA1 e/ou da emis-
sora podia ser exposto como representante dos cidadãos, mais especificamente subcidadãos, em
questões frente ao poder público.

O impacto dos conteúdos veiculados pelas redes midiáticas é sensível na significação que os
telespectadores fazem do mundo à sua volta, o que fatalmente lhes direcionará as ações. Por se
tratar de áreas que podem ser consideradas como pilares da sociedade, comunicação e política
permeiam, se não todas, as principais disputas ocorrentes na atualidade. O domínio dos meios
de comunicação por grupos de poder, quando não em consonância com os grupos de poder
político, é motivo da grandes embates político-midiáticos, do qual os cidadãos são expectadores
“inocentes” que acabam por tornarem-se massa de manobra de ambas as partes. Segundo Rubim,

Em suma, a comunicação – associada às conformações e possibilidades de mídia,
lógica capitalista, campo social e rede – (re)constitui-se como mônada gravitacional
específica, como esfera da poder especializado que se defronta com outros poderes
e, dentre eles, a política, ressignificando não apenas essas relações, mas a própria e
singular circunstância societária. (Rubim, 2000, p. 29)

O papel da mídia é sobremaneira importante para a manutenção e evolução da sociedade,
da disseminação e apropriação da cidadania, mas em contrapartida também pode adotar função
diametralmente oposta nos casos de decidir alienar e doutrinar sua audiência de acordo com
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seus interesses particulares. Deve ser função dos veículos midiáticos dar espaço para que a
classe política se conecte com a sociedade em direção à formação/manutenção de sua imagem,
pois sem este espaço para dar visibilidade às suas ações em prol do eleitorado, pode ocorrer um
vácuo representacional na mente dos cidadãos, já que não existirá a “materialização” das ações
do político.

Um ato vale politicamente não só pele efeito induzido nas suas circunstâncias convi-
venciadas, mas primordialmente pelas repercussões que produz à distância na reali-
dade-mundo, através da mediação operada pela comunicação midiática. Em outras
palavras: ele vale, em boa medida, pelo “efeito mídia” que se consegue “introduzir”
no ato político. (Rubim, 2000, p. 58)

Ao observar a necessidade de espaço midiático para exposição dos feitos dos políticos, fica
evidente a existência de uma relação de poder estabelecida entre a classe política e os grupos
de mídia. Se a primeira tem a condição para atender demandas sociais, dispondo de verbas,
emendas parlamentares e orçamentos municipais, estaduais e da União advindos dos impostos
pagos pela população, a segunda tem o poder para dar visibilidade, e assim “existência” ou
inexistência a essas ações. Há clara manifestação de um complexo jogo de interesses a ocorrer
no espaço entre a ação política e repercussão, ou não, midiática.

Ainda que não seja prevista da atividade dos comunicadores a ação de governar, é fato que
sua atuação influencia sobremaneira nos meios e métodos como isso será feito. Como afirma
Rubim (2000), através de exposição ou omissão, críticas ou elogios, sugestões, entrevistas com-
binadas ou incursões surpresa, a ação da mídia é poderosa tanto na construção como descons-
trução da imagem do ator político.

Como já dito neste trabalho, faz parte da significação feita pelo cidadão, de sua condição e
de seu universo, tudo aquilo que ele acessa através dos canais midiáticos. Em um país carente
de tantas coisas, principalmente de direitos básicos e recursos primários de conforto, atenção
e assistência do Estado, há ânsia pelo povo por encontrar um herói que lhes ajude e proteja.
Quando essa imagem não é reconhecida naqueles que teoricamente os deveriam proteger e cui-
dar, como os políticos e o Estado, este vácuo suscita o aparecimento de pessoas e instituições
que o completarão, à custa de seus interesses.

Considerações finais

Segundo a análise da amostra selecionada é inequívoca a tendência do telejornal em se po-
sicionar como representante das demandas e carências dos cidadãos. 43,66% das matérias abor-
dam assuntos onde é evidenciada alguma inação do poder público, críticas à gestão municipal
ou ausência de acesso aos direitos básicos concernentes à cidadania.

Não há da parte do telejornal alguma cobertura sobre as atividades parlamentares ou do
executivo em prol dos cidadãos. Uma única matéria pôde ser relacionada à temática política,
mas tratava de um crime de improbidade cometido por um prefeito de uma cidade do interior.

A omissão do telejornal sobre a atuação dos atores políticos, somada ao único recorte nega-
tivo da figura de um mandatário, a nós reforça a premissa de que pode existir uma ação delibe-
rada que vise descredibilizar os atores políticos, e por outro lado atribuir um papel positivo ao
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trabalho da emissora, através do jornalístico, alçando-a ao posto de representante, advogada e
amiga dos cidadãos, capaz de lhes garantir o acesso àquilo que o poder público lhes nega ou se
omite.

Consideramos que a relação entre mídia e política deve continuar sendo alvo de mais inves-
tigações onde seja possível apresentar à sociedade uma visão mais descortinada de interesses
particulares e mais apropriada para que o próprio cidadão consiga entendê-la de forma a com-
preender o seu real papel neste cenário onde, a nosso ver, até o momento, tem sido manipulado
por ambos os lados.

Nesta conjuntura nos parece difícil que evolua algum tipo de cidadania ativa entre os indiví-
duos que dividem a polis. Não é possível, em nossa ótica, que alguém busque por algo do qual
não sabe a existência, e neste sentido, ao confrontarmos a atuação dos representantes políticos
que se distanciam dos seus eleitores, e também da mídia que se coloca como solução, e não
como ferramenta, para as demandas dos cidadãos, estes ficam sem o conhecimento e o reco-
nhecimento de sua própria capacidade de ação direta em prol de seus interesses, ficam como
subcidadãos tutelados ora pela mídia e ora pelos atores políticos, ambos esvaziando o poder do
indivíduo em busca da manutenção de sua importância para o indivíduo.
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Resumo

Neste trabalho busca-se compreender as especificidades da comunicação em rede e a
lógica de articulação das insurgências sociais no contemporâneo sob à luz do rizoma,
conceito cunhado por Félix Guattari e Gilles Deleuze, e da multidão como pregam
Michael Hardt e Antonio Negri. Para tanto, levanta-se os processos e as práticas
dos corpos políticos, chegando a linhas e estratégias comuns de operação. Salvo as
especificidades, é possível traçar uma comunicação contínua e rizomática que per-
corre tanto os corpos inscritos na democracia institucionalizada, como o movimento-
partido espanhol Podemos e a coalização grega Syriza, quanto os coletivos autô-
nomos, como o Movimento Passe Livre, que luta pelo transporte público universal,
gratuito e de qualidade, e a iniciativa de mídia livre Mídia NINJA, disposta a compre-
ender os movimentos sociais. O aditivo constituinte deste modelo de comunicação
em rede parece ser a noção de desejo de radicalização da democracia, no viés de
Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, como uma luta estratégica e comum.
Palavras-chave: rizoma; comunicação; política; democracia.

Introdução

Nesta elaboração que leva em consideração a práxis política busca-se evitar um viés dema-
siadamente histórico, ou genealógico, assim substitui-se uma perspectiva diacrônica para outra
sincrônica, consubstanciada no conceito de rizoma. Portanto, a noção evolucionista, que co-
loca, por exemplo, a malta e massa frente à multidão como rudimentar e menos organizada,
será desconsiderada. Deleuze e Guattari (1996) constroem crítica sob a perspectiva da História
puramente molar, isto é, linear e rígida. Para os autores, o historiador deve compreendê-la sob
um aspecto molecular, isto é, realizada em mutações e fluxos; isso contribui para que aqui sejam
assinalados momentos de coexistência ou simultaneidade dos dois movimentos, um de desco-
dificação, desterritorialização, outro de sobrecodificação, reterritorialização, diante da operação
dos corpos políticos e do desejo destacados.

Da intenção de elaborar uma teoria das multiplicidades por elas mesmas, “em que o múltiplo
passa ao estado de substantivo”, e “mostrar como as multiplicidades ultrapassam a distinção
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entre a consciência e o inconsciente, entre natureza e história, o corpo e a alma” (Deleuze e
Guattari, 1995, p. 8), o conceito de rizoma se apresenta como o modelo de realização das
multiplicidades.

1. Rizoma e comunicação

Em Mil platôs, Gilles Deleuze e Félix Guattari constroem um ponto de vista bastante es-
pecífico 1 para a compreensão tanto das multiplicidades quanto de questões mais amplas. Com
efeito, o rizoma trata o múltiplo como substantivo à medida que não o julga relativo ao Uno
como sujeito ou como objeto, como imagem ou mundo. Nesta perspectiva, Scarlett Marton
afirma que para Deleuze, a concepção de sujeito está sustentada na ambiência de sociedade, os
termos são, assim, indissociáveis. Então, para que haja uma ruptura nesta perspectiva de refle-
xão deve-se criar uma nova terminologia, o que faz Deleuze quando “ao invés de indivíduo, ele
usa o termo singularidade”; e completa Marton 2 “somos todos seres singulares, diferentes uns
dos outros e somos singulares na nossa multiplicidade”. Assim, Deleuze e Guattari escrevem:
“Eu sou legião” (2012, p. 20), pois consideram que cada sujeito traz em si uma multiplicidade
infinita e deve ser compreendido em meio a uma natureza inteira. Assim, acabam por tensionar
os conceitos de agrupamentos, como multidão, por estarem persuadidos que um sujeito em si
já é uma multiplicidade. Percepção sobre o sujeito que deriva de Friedrich Nietzsche e da sua
influência na filosofia francesa especialmente no período de 1960 e 1970.

É essa noção de multiplicidade, que o modelo árvore parece disposto a esmagar, assim como
também fazer cessar o desejo que somente circula em rizoma, valendo-se da lógica binária (um
que se torna dois). Trata-se de um pensamento fundado numa raiz pivotante ou uma raiz di-
cotômica que operam no sujeito e no objeto, enclausurando a multiplicidade numa estrutura de
pensamento dependente de uma unidade central rigorosa. Ao contrário, articulando-se em ra-
mificações numerosas, o rizoma pretende acolher as multiplicidades a partir de sua formação
diversa, distinguindo-se das raízes e radículas.

Com seus princípios de conexão e heterogeneidade, o rizoma implica construir um mapa,
isto é, compreender e dispor as coisas de tal forma que a conexão entre elas seja plena e in-
cessante, construindo um continuum, pensar o heterogêneo em cadeia; com seu princípio de
multiplicidade, isto é, pensar esta apenas como detentora de grandezas e dimensões, que não
tem sujeito nem objeto; com seu princípio de ruptura assignificante, apesar do rizoma compre-
ender também as linhas de segmentaridade, que são capazes de estratificá-lo e organizá-lo, são
as linhas de desterritorialização que dão a tônica mais específica de seu modelo. Num rizoma, há
ruptura “cada vez que as linhas segmentares explorem numa linha de fuga, mas a linha de fuga
faz parte do rizoma” (Deleuze e Guattari, 1995, p. 26), portanto, inviabilizando qualquer forma
de dualismo ou dicotomia, bem ou mal; com seu princípio de cartografia e decalmania, o rizoma
não reconhece qualquer modelo estrutural, pois prefere a experimentação no real ao decalque e

1. Marton, S. Anticlímax das sociedades contemporâneas – Foucault, Deleuze e Derrida frente à crise. CPFL
Cultura. Disponível em: www.cpflcultura.com.br/wp/2010/07/01/anticlimax-das-sociedades-contemporaneas-fou
cault-deleuze-e-derrida-frente-a-crise/. Acesso em: 20 fev 2015.

2. Idem.

http://www.cpflcultura.com.br/wp/2010/07/01/anticlimax-das-sociedades-contemporaneas-foucault-deleuze-e-derrida-frente-a-crise/
http://www.cpflcultura.com.br/wp/2010/07/01/anticlimax-das-sociedades-contemporaneas-foucault-deleuze-e-derrida-frente-a-crise/
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à reprodução do mundo. É pela natureza movente e mutável do mapa, pela sua capacidade de
construção incessante, pela sua tendência à numerosas conexões, que o rizoma o escolhe.

Os sistemas centrados, derivados do modelo árvore, parecem ignorar, ao menos, parcial-
mente, o movimento e a velocidade dos elementos, distribuindo centros de significância e de
subjetivação preocupados com a atribuição, organização, hierarquização do que se apresenta.
Em oposição, os sistemas acentrados propõe uma comunicação de um vizinho a um vizinho
qualquer, levando em consideração seu constante movimento e onde as hastes ou canais não
estão prontamente existentes e “as operações locais se coordenam e o resultado final global
se sincroniza independentemente de uma instância central” (Deleuze e Guattari, 1995, p. 37).
Como o rizoma, as multiplicidades são planas, visto que elas preenchem todas as dimensões,
assim, faz-se necessário pensar num plano de consistência das multiplicidades. Consistência ex-
pressa à medida do número de conexões estendidas no plano, responsável por abrigar somente
linhas e não pontos.

Como já foi adiantado, em citação de Peter Pál Pelbart, o rizoma oferece referência para
compreensão da geografia imaterial da Internet, bem como a exemplo de Mil platôs disposto
em platôs de intensidade, e não em capítulos, podendo ser lidos de forma fortuita, salvo sua
conclusão no quinto volume, oferece via estratégica para apreensão da natureza do múltiplo.
Tendo em vista a operação do plano de consistência:

[...] As multiplicidades definem-se e transformam-se pela borda, a qual determina
a cada vez o número de suas dimensões, concebemos a possibilidade de estendê-las
num mesmo plano onde as bordas se sucedem traçando uma linha quebrada. [...]
Longe de reduzir a dois o número de dimensões das multiplicidades, o plano de con-
sistência as recortas todas, opera sua intersecção para fazer coexistir tantas outras
multiplicidades planas com dimensões quaisquer. O plano de consistência é a inter-
secção de todas as formas concretas. (Deleuze e Guattari, 2012, p. 36).

O rizoma ou multiplicidades em seu plano de consistência proporciona aliança e intersecção
entre os elementos, as coisas, pois nele não existem mais formas nem substâncias, tampouco
conteúdo e expressão, ele constrói um contínuo de intensidades, este extrai formas e substâncias
distintas. De certo modo, o rizoma elabora uma rebelião contra as formas, pois as entende como
extensão do código, operando através e sobre modos de codificação e decodificação. Com efeito,
o rizoma alia-se à rede na medida em que comporta em sua trama fluxos e linhas, negando-se ao
teor hierárquico dos pontos e das posições.

Nesta comunicação plena, neste continuum que se forma em rizoma, parece descreditar a
organização, na forma, ou tomar os seus subsídios como a hierarquia, a subordinação. A am-
pliação das dimensões das multiplicidades em fluxo avança a tal ponto que sucumbe a qualquer
forma de organização ou aponta para uma radicalização da forma. A propagação sobrepõe a or-
ganização? Para Deleuze e Guattari, creditar a autoria de, por exemplo, um livro é um equívoco,
pois entendem o livro como um agenciamento, ou seja, é concebido pelo trabalho de “matérias
diferentes formadas, de datas e velocidades muito diferentes” (1995, p. 11) e a exterioridade de
suas correlações. Reflexão que provavelmente seria confirmada por Gabriel Tarde. Com efeito,
prestaram homenagem a Tarde a respeito de sua microssociologia.

A teoria tardeana da opinião admite que a origem das ideias ou opiniões não se verifica
num autor bem determinado, pois elas são descobertas e não inventadas exatamente. Portanto, é
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como se “as idéias ou opiniões já estivessem lá, presentes, potencialmente constituídas, prontas
a completar-se ou a realizar-se numa revelação que as objetiva, mas que não as cria exatamente,
e que se chama “invenção”’, afirma Dominique Reynié (2005, p. IX-X). Assim, Tarde relaciona
invenção à descoberta de uma informação preexistente ao autor e que o atravessa. Seguindo esta
linha, problematiza-se a autoria individual.

Como parte das demandas do rizoma, as articulações revelam certa indefinição do modelo
de realização das multiplicidades, já que “as árvores têm linhas rizomáticas, mas o rizoma tem
pontos de arborescência” (Deleuze e Guattari, 1995, p. 72). A relação que concebemos entre
rizoma e comunicação, com seus respectivos desdobramentos, é digna de uma comunicação que
age em rede. Rede tão bem compreendida a partir do rizoma, num viés que percebe as ações
periféricas, interpreta suas virtudes mutáveis e não dependentes de um centro único. Comuni-
cação empreendida em rede que como rizoma, não começa tampouco conclui, proveniente das
bordas mas, ao mesmo tempo, se encontra no meio, entre as coisas, fazendo da velocidade sua
realização.

Desse modo, o rizoma oferece não só uma alternativa para a ideia de modelo de comunica-
ção, mas ganha viés político com suas premissas, que parece verificável enquanto estratégia de
ação de alguns corpos políticos contemporâneos, investindo seus processos e práticas. O aditivo
motivacional deste modelo de comunicação em rede, no contexto de um ciclo de lutas, que entre
nós encarna no movimento de mídia livre, parece ser a noção de desejo que, nesse caso de des-
centralização do poder midiático no Brasil, pode qualificar para o início de um debate acerca da
radicalização da democracia.

2. A democracia radical como desejo comum

Devemos desde o princípio assinalar as ideias de multidão e seu projeto político determi-
nante de democracia absoluta como reflexos da filosofia de Baruch Spinosa (1632-1677) ao
pensamento de Antonio Negri. Spinosa foi um dos poucos do seu tempo a investir na ideia
de democracia, visto que ainda no século XVII foi capaz de identificar problemas da filosofia
política ainda por vir, o que Negri tratou de revisitar e atualizar suas condições e adequá-los à
paisagem contemporânea de lutas globais fomentadas por circuitos sofisticados de comunicação
e informação em rede. Tal característica permeia a práxis, os processos e a própria "disposi-
ção"desses movimentos.

O projeto de democracia absoluta ou radical parece repousar numa determinação do sujeito
que deve ser também mais arejada. Para Marilena Chaui (2011), que fala a partir da análise da
Teoria Crítica da Escola de Frankfurt, numa democracia não há massa, pois esta acepção nega as
singularidades e também a constituição individualizada e o papel social e político que os sujeitos
tem a desempenhar. O que Ernesto Laclau e Chantal Mouffe irão mais a fundo, rompendo com
o essencialismo filosófico de Karl Marx, ao passo que viabilizam a ideia de democracia radical
a partir da crítica ao dito antropológico de uma "natureza humana"e de um sujeito unificado.
Assim:

El rechazo de los puntos privilegiados de ruptura y de la confluencia de las luchas
en un espacio político unificado, y la aceptación, por el contrario, de la pluralidade
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e indeterminación de lo social, nos parecen ser las dos bases fundamentales a partir
de las cuales un novo imaginario puede ser construido, radicalmente libertario e infi-
nitamente más ambicioso em sus objetivos que el de la izquierda clásica 3. (Laclau e
Mouffe, 1987, p. 250).

A partir do trecho, Laclau e Mouffe inscrevem como ponto de ruptura a Revolução Fran-
cesa, identificada como revolução democrática. Para eles, o evento histórico se distingue de
outras manifestações de mesma estirpe, como a Revolução estadunidense ou inglesa, por ter re-
alizado a descontinuidade e, sobretudo, ponto de origem. De uma sociedade hierárquica e não
igualitária, fundada numa lógica teológico-política, para uma onde o imaginário social atende
aos princípios democráticos de igualdade e liberdade. Se a política investia-se de hierarquia e
desigualdade, pois no social não encontrava outras nuances, e, portanto, reproduzia relações de
poder e implicava a cada atividade a subordinação dos sujeitos, pode reconhecer e fazer uso, a
partir do rechaço à ideia de sujeito unificado, de uma circunstância mais plural. Com efeito, a
renúncia ao sujeito unificado também faz crítica à posição privilegiada de algumas classes sobre
outras para fins de revolução. Contudo, este imaginário emergente da revolução democrática,
segue a prerrogativas de imprecisão e incerteza do social, e não reconhece nenhuma determina-
ção prévia, o que resulta numa perspectiva ambígua e complexa, visto a polissemia de vozes que
se realiza, pode abrir caminho para a democracia radical, mas também apontar para a instalação
de governos totalitários ou populismos de direita.

Um dos traços mais constitutivos da revolução democrática é a proeminência da lógica da
equivalência, processo que acontece de forma mais nítida a partir dos anos 1960, com as lutas
cada vez mais imbricadas entre, por exemplo, movimento antirracismo, antisexismo e antica-
pitalismo. Tal equivalência a medida que avança no acolhimento das multiplicidades, parece
disposta a constituir um projeto de democracia radical, isto é, a partir de um sistema acentrado,
elaborando rizoma, que não dá posição ou incumbência privilegiadas a determinados sujeitos ou
classe, mas, pelo contrário, compreende a pluralidade do social como potência.

Para Laclau e Mouffe (1987), chegar ao mais perto de uma lógica da equivalência total deve
ser objetivo da esquerda socialista, isto é, aglutinar as mais diferentes demandas não atendidas
e objetivar um comum, que pode ser entendido aqui como a democracia radical, visto que as
lutas pedem uma democracia mais aberta e plural. A questão de garantir um aprofundamento
das bases da política democrática não passa pela ruptura ou descarte total do liberalismo. Mas,
pelo contrário, aproveita o discurso sobre as bases comuns entre democracia e liberalismo, de
igualdade e liberdade, para adentrar num processo radical, de aprofundamento dessas. Assim,
não cabe o teor clássico do conceito de revolução, que aconselha ter-se concentração de poder
numa instituição central para dar-se um processo de ruptura total. Algo que se relaciona em
larga escala com a mudança radical do processo de revolução, ou até a insipiência desta, como
pregam Hardt e Negri (2005), observado a recomposição social das classes, a hegemonia do
trabalho imaterial e a estratégia de operação e articulação em rede dos corpos políticos. A

3. O rechaço dos pontos privilegiados de ruptura e a confluência das lutas em um espaço político unificado, e a
acepção, pelo contrário, da pluralidade e indeterminação do social, nos parecem ser as bases fundamentais a partir
das quais um novo imaginário pode ser construído, radicalmente libertário e infinitamente mais ambicioso em seus
objetivos que o da esquerda clássica. (Tradução nossa).
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democracia radical exige um esforço contrário ao centro de poder, que cultiva em seu âmago
a hierarquia e a burocracia, prefere, assim, a autonomia, possível em rizoma, das esferas de
luta e multiplicação dos espaços políticos, tendo em vista a equivalência. Na consistência da
democracia radical está o socialismo, como apenas um de seus vários elementos, mas elementar
para sua profícua operação.

Para uma democracia radical é necessário a equivalência das forças sociais e não determiná-
las a priori, dando incumbências relevantes a determinados sujeitos ou classes. Neste sentido, a
democracia deve ser ideada, prática e aperfeiçoada constantemente, e localmente, não como se
faz com a lógica transnacional das mídias, que por isso, só entendem politica como algo virtual
e consensual, convergente, visto a imposição de métricas econômicas, vide, por um lado, o Con-
senso de Washington ou, mais recentemente, os planos de austeridade coordenados pela Troika
(Banco Central Europeu, Comissão Europeia e Fundo Monetário Internacional) e, por outro, as
pautas dos Congressos parlamentares de países de capitalismo avançado, como a legalização do
uso medicinal, se impõem também nos de outros países, o que demonstra o curso da política
transnacional. Aqui, a política não é espaço de conflito.

A socialização dos meios de produção não pode significar a gestão apriorística dos trabalha-
dores e sim que os sujeitos interessados, independentes de posição ou classe social, participem
e decidam os estágios e distribuição do produto. Nesta perspectiva, o princípio de pluralismo
deve acompanhar e ser decisivo para o projeto de democracia radical. Inclusive, abre via de
relação estreita entre democracia plural e liberalismo, tendo em vista, segundo Laclau e Mouffe,
o problema não é o liberalismo, já que sua premissa é dotar de liberdade as posturas humanas,
conduzindo a uma auto percepção para além do individualismo burguês. Para o casal de teóricos
políticos, a questão que efetivamente se coloca é a geração de outro indivíduo, longe do indivi-
dualismo possessivo, que aparece investido de um social não dicotômico, indivíduo e sociedade,
mas que vale da ideia de que a liberdade e os direitos individuais dependem de uma equivalência
e, portanto, só pode ser conseguidos de forma coletiva e colaborativa.

Tal circunstância assinala a premissa da democracia, no seu caráter mais radical e plural, a
partir da compreensão e reconhecimento da multiplicidade das lógicas sociais num movimento
de articulação (que fecunda o comum), que é contingente, sempre recriada e renegociada. Com
efeito, a lógica democrática possui limites naturais, mesmo sendo baseada nos princípios de
ruptura da revolução democrática e, assim, quer a eliminação de relações de subordinação, não
é uma lógica de positividade do social e, portanto, incapaz de fundar um cerne de onde o social
possa ser constituído.

Aceitar a democracia radical como um projeto hegemônico, parte da noção dessa contingên-
cia, e, sobretudo, da tensão e integração que se dá entre ambos. Aceitar o caráter precário do
social, ou seja, sua feitura sempre incompleta e parcial, é aceitar também a tônica proeminente
da democracia no exercício da hegemonia, a contingência de sua realização, que de tão aberta
pode sucumbir num totalitarismo, que nega veementemente seu pluralismo. Assim: “Toda po-
sición hegemónica se funda, por tanto, en un equilibrio inestable: se construye a partir de la
negatividade, pero sólo se consolida en la medida en que logra constituir la positividade de lo
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social 4.” (Laclau e Mouffe, 1987, p. 312). Assim, apesar de entender que o projeto de demo-
cracia radical abre vão amplo para o socialismo, já que é preciso eliminar desde o começo as
relações capitalistas de subordinação, Laclau e Mouffe defendem que apenas essa medida não é
capaz de deter as desigualdades de outras estirpes. Com efeito, avaliam, para fins hegemônicos,
a incapacidade de um discurso unificado de esquerda, abarcar a contingência e a parcialidade da
paisagem sociopolítica contemporânea, mas também apontam como necessidade a mudança de
imaginário e de ação deste espectro político.

A radicalização da democracia rejeita a ideia de um sujeito e um discurso universal, traços
tão aguçados no discurso da esquerda socialista clássica, e aceita como seus ingredientes im-
prescindíveis: a parcialidade do social, a polifonia de vozes, o acentramento dos discursos e
lutas, a multiplicação dos espaços políticos. À esquerda socialista cabe compreender que numa
democracia radical, representa apenas uma parte, bem como nesta perspectiva não deve compre-
ender aprioristicamente sujeitos ou classes, e, sim, de uma percepção da verdadeira participação
de todos. O trato que a esquerda deve dar a esse projeto, não pode permanecer retido no rechaço
total da ideologia, para usar os termos de Laclau e Mouffe, liberal-democrática, mas maximizá-
la, visto que a hegemonia se baseia em condições instáveis e, por vezes, ambíguas, que não cabe
no projeto do início ao fim apenas transgressão.

3. A incursão da práxis dos corpos políticos contemporâneos em di-
reção à democracia radical

Aqui cartografamos os processos e práticas de dois corpos políticos, o Syriza e o Podemos,
inscritos à esquerda do espectro político. Além disso, traçam-se linhas comuns de atuação entre
eles e os coletivos autônomos brasileiros, como o Movimento Passe Livre (MPL), que luta pelo
transporte público gratuito e de qualidade para todos, e a iniciativa de mídia livre Mídia NINJA,
disposta a compreender a operação dos movimentos sociais.

O conceito de esquerda que adotamos é cunhado por Deleuze em O abecedário de Gilles De-
leze (2001), explicado parcialmente, dessa vez em conjunto com Guattari em Mil platôs (1995a,
1997, 2012) quando falam das noções de maioria e minoria. No Abecedário, Deleuze fala que
não há nenhum governo de esquerda, pois a esquerda deseja a expansão criativa da vida e isso
não se dá na forma governo. Assim, o que existe são governos que atendem algumas demandas
da esquerda. Para ele, ser de esquerda, primeiro, é um exercício de percepção, isto é, compre-
ender o mundo a partir de suas bordas, da periferia, que aqueles problemas aparentemente longe
desempenham função de alerta para que o estado das coisas seja alterado. Em segundo, ser de
esquerda é uma questão de devir-minoritário. Seria entender que a maioria nunca é ninguém,
é um padrão vazio. No Ocidente, o padrão majoritário da cultura por excelência é: homem-
adulto-branco-macho-racional-europeu, e quem o efetuar atinge a maioria. Dessa forma, não há
devir homem, pois este é uma entidade molar, instituindo uma espécie de ponto central, de onde
parte as organizações binárias. Com efeito, minoria nada tem a ver com quantidade numérica,

4. Toda posição hegemônica se funda, portanto, num equilíbrio instável: se constrói a partir da negatividade,
mas só se consolida a medida que consegue constituir a positividade do social. (Tradução nossa).
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mas, ao contrário, é inumerável, pois é, sobretudo, conexão, não dependendo o número de seus
elementos.

Mesmo possuindo peculiaridades, os países do sul europeu vêm sofrendo com a política
econômica imposta pela União Europeia (UE), desde a crise de 2008. Grécia, Espanha e Por-
tugal são exemplos mais evidentes do fracasso das políticas austeras coordenadas pela Troika.
O primeiro conta com 50% dos seus jovens desempregados, 30% da população vive abaixo do
limite da pobreza, 40% passaram o inverno sem nenhuma aquecimento, embora acumule pro-
blemas sociais graves sua dívida chega a 320 bilhões de euros 5. A resposta política veio com a
eleição do Syriza – Coalizão da Esquerda Radical, em 2014, estabelecendo Alexis Tsipras como
premier e tendo 149, dos 300 possíveis, deputados.

Mas até chegar a hegemonia, o Syriza teve de construir um momento equivalencial, um co-
mum, entre as mais diferentes manifestações da esquerda. Assim, pode-se chamar frente, como
intitula Vladimir Safatle 6, vide a multiplicidade que escapa a forma partido e dá vez ao corpo,
uma coalizão composta por treze grupos e partidos políticos que compreende maoistas, trots-
kistas, comunistas, ambientalistas, social-democratas e populistas de esquerda. A despeito dos
partidos comunistas, que defendem prontamente a saída da Grécia da zona do euro, o Syriza
prefere a negociação e parte para um pragmatismo que baseia suas ações, as alianças são fun-
damentais o projeto, tendo em vista a aliança com o partido Gregos Independentes (Anel) para
adquirir mais 13 assentos entre os deputados 7. O que a primeira vista parece como um desvio
político, dado o caráter direitista e populista do Anel, sobressai-se como astúcia e estratégia para
o combate comum contra a política de austeridade.

O que Alexis Tsipras, líder do Syriza e agora premier eleito, levou a cabo na eleição num
discurso populista, a partir de seu sentido em Laclau (2005), de anti-austeridade, em que a
soberania grega fosse fortalecida frente às políticas de austeridade impostas pela UE. Nesta
perspectiva, traz-se à luz não só a difícil missão da coalização em negociar a dívida helênica com
as mais diferentes instâncias, visto a intransigência sinalizada pela Angela Merkel, chanceler
alemã e líder da UE, mas também a posição da fragilizada democracia num mundo globalizado.
O que nos faz refletir sobre a estetização da política, como reflete Walter Benjamin (2012), onde
se constrói prontamente um acordo, neste caso beneficiando muito mais os países do Centro e
Norte Europeu em detrimento dos do Sul, ao conflito digno da política, preservando as relações
de poder existentes.

Na vereda aberta à esquerda pela eleição do Syriza, corrobora com a operação de outro
corpo, também disposto a oxigenar a democracia contemporânea a partir de processos e práticas
diferentes, o espanhol Podemos, fundado em 2014. Este realiza-se com forte apelo ao cidadão
comum para que interfira nas suas instâncias, através mesmo de listas abertas, a sua disposição
procura escapar das formas tradicionais da política democrática-liberal. Por isso, foi denomi-
nado por Boaventura de Sousa Santos (2014) de partido-movimento ou, melhor, movimento-

5. Lambert, R. Dívida pública, um século de queda de braço. Le Monde Diplomatique Brasil. Ano 8, nº 92.
Março, 2015.

6. Safatle, V. Fluxo com Vladimir Safatle. Disponível em: www.youtube.com/watch?v=NPJLnPqGurY. Acesso
em: 13 mai 2015.

7. Carta, G. Grécia: entenda a crise e conheça o novo governo. CartaCapital. Disponível em: www.cartacapi
tal.com.br/internacional/grecia-entenda-a-crise-e-conheca-o-novo-governo-6117.html. Acesso: 13 mai 2015.

https://www.youtube.com/watch?v=NPJLnPqGurY
http://www.cartacapital.com.br/internacional/grecia-entenda-a-crise-e-conheca-o-novo-governo-6117.html
http://www.cartacapital.com.br/internacional/grecia-entenda-a-crise-e-conheca-o-novo-governo-6117.html
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partido, creditando à sua emergência ao movimento dos Indignados do 15M, a uma aprendiza-
gem a partir do Sul com os governos populistas da América Latina e a experiências do Fórum
Social Mundial.

Como nega qualquer contribuição do mercado financeiro e também prefere abster-se de em-
préstimos bancários, o Podemos utiliza a internet como ferramenta de angariação de recursos
advindos de pessoa física, utilizando também crowdfunding, através da rede também pretende
dar transparência aos gastos, dispondo em um site Portal da Transparência, despesas que vão das
despesas com propaganda à transporte ou locomoção. Assim, as eleições primárias on-line e as
formas de arrecadação e transparência dos fundos gozam das virtudes da internet, correspondem
a uma certa desburocratização, mesmo parcial, que é capaz de dar agilidade aos processos e
colocar o Podemos em vantagem. Outra apropriação dos meios de comunicação diz respeito ao
programa La Tuerka, exibido na televisão, transmitido pela TV pública de Madri, e na Internet.
É apresentado por Pablo Iglesias, líder do Podemos, que entrevista personalidades da política,
em seu sentido amplo. Tomando a política como espaço de inovação e criação, assim, adotando
processos e práticas mais democráticos, o Podemos elegeu cinco deputados para o Parlamento
Europeu, tendo 1,2 milhões de votos, mesmo com pouco tempo de atuação. Criação levada a
cabo na Islândia, em 2010, quando a população a partir de dois referendos disse não à conversão
de dívidas privadas dos bancos em dívida soberana do Estado 8.

Syriza e Podemos convergem mais uma vez ao realizar um discurso anti-austeridade, o que
lhes dão aspecto despótico visto a convicção do consenso econômico da EU. Com base na inves-
tigação intensiva de casos de corrupção e fraude, ambos pretendem financiar programas sociais
mais amplos, que incluem desde readmissão de profissionais da educação e da saúde prejudica-
dos pela crise de 2008 à gratuidade da energia e do transporte para os mais pobres. Ao adotarem
processos e práticas diferentes, chegam ao que Laclau e Mouffe (1987) inserem no projeto de
democracia radicalizada, quando se critica e procura abolir as relações capitalistas de produção,
multiplicando os espaços políticos, dando vazão à pluralidade. Ambos escapam do discurso
unificado de esquerda, que institui aprioristicamente qual classe ou sujeito que resguarda a in-
cumbência final. Ao buscarem a diversidade e a pluralidade do social, seja por uma frente ampla
de esquerda ou agenciamento de movimento e partido, abre-se via para compreensão da de-
mocracia radical que faz do caráter instável e contingente sua positividade. Pois a democracia
radical apenas pode ser pensada a partir de um social envolto de multiplicidades.

Apesar de sua emergência reportar às instâncias de movimentos sociais diversos, como os
Indignados, o Podemos deve estar atento para a pluralidade, pois não se pode eleger ou excluir
a priori outras possíveis esferas de luta. Portanto, com a feitura de um espaço político plural,
pode-se conceber a democracia radical.

Como aponta Marton, em curso citado anteriormente, falando agora especificamente em De-
leuze, diz que este opera transgressão ao propor que a filosofia se abra para fluxos de desejo. Ao
elaborar sua filosofia do desejo imprime também novas percepções do sujeito, do fazer político,
do papel do intelectual, bem como a possibilidade de experimentar políticas, práticas e proces-
sos de transgressão. Na ineficiência de um receituário já elaborado, a postura ou posição deve

8. Safatle, V. Seminário de pesquisa do CCSA-UFRN. Notas de aula. Maio de 2015.
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ser tomada de maneira pontual segundo um diagnóstico da circunstância a qual se está inscrito,
como afirma ainda a filósofa.

Práxis e processos transgressores que elaboram corpos que possivelmente considerem me-
nos a revolução, mas que, ao mesmo tempo, se apresentam capazes de construir novos espa-
ços políticos. Novos espaços dotados de liberdade e condicionados pela experimentação. A
elaboração pode privilegiar ou exigir ações colaborativas, que a partir desses espaços possam
desenvolver crítica ou até mesmo colocar em crise o que está estabelecido. Nesta perspectiva,
podemos observar no mundo a insurgência de corpos, como o Syriza e o Podemos, ambos im-
plicados numa conjuntura de luta global e que de certo modo tensionam as formas institucionais
da política. Por isso, os tratamos como corpos e não como simplesmente partidos. Mesmo que
atuem desde dentro da política institucional, problematizam suas formas.

A utilização do termo corpo acompanha o raciocínio da Terra desterritorizalida de outrora,
problematizando a estratificação. Quer-se percorrer caminhos nos quais as noções de organiza-
ção, burocratização e hierarquização são insipientes, mesmo que algo esteja possa esteja se mo-
vendo neste sentindo, e sim que as linhas e dimensões das multiplicidades sigam se estendendo,
que haja um aproveitamento melhor da potência e do desejo. Assim, aponta-se em direção a
construção de um Corpo sem Órgãos, a partir de uma recusa inflexível à estrutura digna do orga-
nismo e que prefere o rizoma a uma estrutura de conformação de seus organismos. Com efeito,
a procura de traçar uma linha de fuga, assimilada aqui como uma circunstância de liberdade e
igualdade plenas, dar-se por meio de tentativa e erro, mas viável a partir da crise e da crítica ao
estabelecido, e da disposição de compreender as multiplicidades.

Considerações finais

Na reconfiguração das formas políticas tradicionais e numa perspectiva futura de ação, a co-
municação assume papel elementar, visto o avanço da informática e a intensa presença das novas
tecnologias no cotidiano. O engajamento, a filiação ao partido e a militância estão passando por
transformações e também vão em direção à mídia. Ao passo que o fenômeno da globalização
e da informática sucumbem noções de espaço e tempo, bem como a percepção de identidade
do sujeito, também podem ser capazes de conectar pessoas em torno de agir comum. Não por
coincidência, cidades nos mais diferentes continentes tiveram manifestações de rebeldia. Não
por coincidência, Syriza e Podemos surgem das manifestações contra as medidas econômicas
que incidiam e incidem ainda nesses territórios, e que tem a ver com a formação de uma opinião
planetária, como nos fala Tarde (2005), bem com a ideia de construção de redes de colaboração
e solidariedade, como afirmam Hardt e Negri (2005).

Fazendo-se valer de um novo modelo de comunicação proposto pelo rizoma ao compreender
as multiplicidades a partir de suas características aproximativas, especialmente a que diz respeito
a conexão e heterogeneidade, implicada na construção de um mapa, no qual se dá a comunicação
incessantes e mutação das coisas. Desse modo, é inviável estabelecer simplesmente um corte
rigoroso entre os regimes de signos e códigos. Assim, como afirmam seus cunhadores (1995,
p.16) “um rizoma não cessaria de conectar cadeias semióticas, organizações de poder, ocorrência
que remetem às artes, às ciências, às lutas sociais”.
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O sistema nascente é capaz de desestabilizar a divisibilidades das coisas, de uma organiza-
ção hierárquica, que procede sempre por dicotomia, para, então, chegar a não divisibilidade do
trabalho, como querem Hardt e Negri, que justificam que a evolução do capitalismo em termos
econômicos para um âmbito cognitivo condiciona a aparição de uma classe global de pessoas
envolta na lógica do trabalho afetivo e interessadas na radicalização da democracia. Antes povo,
massa, agora uma multidão de singularidades postas, também através da media, em comunica-
ção contínua e fluente. Da imaterialidade do produto (comunicação, imagem, conhecimento,
conceitos, informação) e da circulação surge encadeamentos, sobretudo, políticos. A comuni-
cação em continuum que desfruta a multidão, permite a ela um movimento desejante contrário,
fomentado graças às suas multiplicidades em fluxo, a qualquer estrutura de domínio. O modelo
árvore é uma política e o rizoma quer combatê-la.

Mas o rizoma, assim como a forma disseminada em rede, proporciona não só a afirmação
das multiplicidades, mas, sobretudo, sua disposição ideal. São neles que as multiplicidades ad-
quirem velocidade, se transformam, se precipitam, fazendo proliferar um conjunto que não está
disposto em camadas sobrepostas. Se as estruturas arborescentes operam através de instâncias
burocráticas e hierárquicas, bem como através de cadeias de significância e de subjetivação bem
determinadas, o rizoma e a rede atuam justamente numa reversão dessa conjuntura, colocando
os indivíduos e a comunicação como agentes intercambiáveis, em velocidade, dispondo-os de
formas autônomas, num sistema acentrado, e o produto desse conjunto não depende de uma or-
ganização central. Isso encontra solo fértil na prática, no momento em que o Movimento Passe
Livre São Paulo decide partir não mais de um princípio excludente, o da tarifa gratuita apenas
para estudantes, e passaram a compreender demandas mais amplas de desejo. Levou-se em conta
as multiplicidades das lutas sociais e as anexou no seio das manifestações de rua. Aliança em
detrimento da divisão. Com efeito, como observa o próprio MPL (2013), a Revolta do Buzu, na
Salvador de 2003, estabelece vínculo com relação à sua manifestação acentrada, com as mani-
festações em São Paulo e no Brasil, dez anos depois. O desejo parece circular, mas somente em
rizoma.

Num rizoma, as comunicações transversais que se inauguram são capazes de comportar o
desejo e a micropolítica. Contudo, tanto o rizoma quanto a rede não são empreendidos em sua
totalidade e, por vezes, visto os “problemas atuais de informática e de máquinas eletrônicas, que
conservam ainda o mais arcaico pensamento, dado que eles conferem o poder a uma memória
ou a um órgão central” (Deleuze e Guattari, 1995, p. 35) ou até mesmo a indisponibilidade de
alguns movimentos sociais que atuam sob uma lógica militar. Levantando os processos e as
práticas dos corpos políticos, pode-se chegar a linhas e estratégias comuns de operação. Mesmo
atuando em meio a tantas especificidades, é possível traçar uma comunicação contínua e rizo-
mática que percorre tanto os corpos inscritos na democracia institucional, como o Podemos e o
Syriza, quanto o MPL e as iniciativas de mídia livre, como Mídia NINJA e Catarina Santos.

O aditivo constituinte deste modelo de comunicação em rede parece ser mesmo o desejo de
radicalização da democracia, capaz não só de dar suporte a imbricação em fluxo da paisagem
política e das iniciativas de mídia livre em questão, mas de abrigar uma luta global estratégica e
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comum. Por fim, a partir do rizoma elaboramos um “modelo 9” ou “racionalização”, termos estes
ainda insuficientes, desses processos e práxis, levando em consideração suas heterogeneidades
e conexões, a fim de compreender os preceitos políticos e estéticos implicados. Assim, são,
pelo menos, três experiências concebidas e engendradas pelo rizoma para este estudo: 1) um
novo modelo de comunicação, em rede, utilizada ou subutilizada pelos corpos da política e
do desejo contemporâneos, no qual se articula uma comunicação contínua capaz mesmo entre
heterogêneos; 2) um modelo de racionalização desses corpos, a medida que torna possível novos
processos e nova práxis, mais flexíveis e talvez mais democráticas, para compreender e auxiliar a
disposição das multiplicidades; e 3) um modelo de análise, vide a atuação do ciclo global de luta,
que independe de um ponto central, mas sim de um devir comum, da comunicação intersubjetiva
que se realiza.
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Resumo

Relata as atividades de um projeto de extensão desenvolvido em Mariana, cidade
mais antiga do Estado de Minas Gerais (sudeste brasileiro), cujo objetivo central é
conscientizar atores sociais a respeito do Direito à Comunicação. Justificados por
tratar-se de um direito fundamental, consagrado pela Constituição Nacional, assim
como por inúmeros tratados internacionais dos quais o país é signatário, e pelo desco-
nhecimento do mesmo pelos cidadãos, procedeu-se a uma experiência piloto voltada
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a jovens moradores de um bairro local, cujas famílias são assistidas por programas
sociais, entre eles o Bolsa Família. Os integrantes do projeto, assim que se famili-
arizaram com a leitura crítica dos jornais, demonstraram não identificar-se com as
informações publicadas sobre o bairro, reconhecendo a criminalização da pobreza e
da negritude, implícitos e explícitos nos textos jornalísticos convencionais. A deci-
são do grupo foi dar visibilidade a temas de seu interesse, por meio da publicação
de veículos próprios: produziram, monitorados por alunos do curso de Jornalismo
da UFOP, um blog 1 e um jornal impresso. A experiência foi muito bem aceita na
comunidade e hoje estende-se a novos bairros de Mariana, agregando, também, Ouro
Preto, uma das principais cidades turísticas do Brasil.
Palavras-chave: democratização da comunicação; jornalismo alternativo; visibili-
dade midiática; politicas públicas de comunicação.

1. Introdução

O desequilíbrio informativo que caracteriza o sistema brasileiro no campo da comunicação,
estimulou o nascimento do Programa de Extensão “Nos Bastidores da Notícia” 2, que se desdo-
bra em dois projetos: Mídia e Democracia e Patrimônio, Identidade e Cidadania. O primeiro, de-
senvolvido em Mariana, em parceria com o Centro de Referência da Assistência Social-Volante
Bairros (vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, da Prefeitura Municipal
de Mariana), à Pró-Reitoria de Extensão e ao Curso de Jornalismo da Universidade Federal de
Ouro Preto (UFOP). O outro em colaboração com a sede ouropretana do Instituto de Patrimônio
Histórico Nacional (IPHAN). A finalidade principal é apresentar às pessoas o Direito à Co-
municação, que se encontra entre os direitos fundamentais dos sujeitos universais, partindo-se
do princípio que sua plena aplicação só ocorrerá pela via da democratização da comunicação,
o que pressupõem, entre outros princípios, pluralidade de vozes e igualdade de oportunidades
comunicativas.

2. Materiais e métodos

Os projetos são voltados a grupos de jovens de bairros periféricos das duas cidades, que
assumem o papel de mediadores em suas comunidades. Trabalha-se para capacitá-los à leitura
crítica da mídia e, desse modo, entender os processos de elaboração de conteúdos, identificar os
interesses econômicos/ideológicos sob os quais os sistemas comunicativos se edificam. Entre as
ações desenvolvidas e em andamento, está a produção de meios de comunicação alternativos,
pautados pelas comunidades envolvidas. Foram implementadas várias plataformas, tais como
blog, jornal impresso, programas de TV e de rádio, pelos quais os moradores das localidades
envolvidas falam de si, de seu bairro, de sua cultura e de seus problemas.

A metodologia empregada agrega uma série de ferramentas didático-pedagógicas, antece-
didas de vivências para despertar a sensibilidade e fortalecer os laços entre os integrantes do

1. http://saopedronarede.wix.com/saopedronarede
2. Além dos coautores desta comunicação, participam do Projeto os estudantes Alessandra Alves, Bruno Arita,

Francine Vilas Boas, Rolder Wangler Oliveira, Tamiris Duarte e Sando Aurélio Alvarado Júnior.

http://saopedronarede.wix.com/saopedronarede
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grupo. Inclui oficinas voltadas para todas as etapas do processo jornalístico: da pauta à edição
de conteúdos.

Ao final de um processo completo, ficou claro para a coordenação do Projeto de Extensão,
e para os estudantes de jornalismo que o monitoram, que os jovens não se reconhecem nas notí-
cias veiculadas nos jornais, muito menos cultivam o hábito de leitura. Nos primeiros encontros
não conseguiam distinguir propaganda de informação jornalística, por exemplo. Convidados a
folear periódicos e escolher uma notícia para comentar, mostraram-se desinteressados até que
se depararam com uma matéria sobre um acontecimento que ficou conhecido como “rolezinho”,
retratando um conflito entre administradores de shopping centers paulistas, adolescentes mora-
dores das periferias da maior cidade de São Paulo, poder judiciário e sociedade civil.

A reportagem do Jornal Diário Catarinense 3 explica o acontecimento e a repercussão que
causou. Em nosso entendimento trata-se de um ato claramente preconceituoso, legitimado pelo
Poder Judiciário. Um verdadeiro apartheid social.

Figura 1. Reportagem do Diário Catarinense sobre o “rolezinho”
Fonte: Diário Catarinense, 2014

3. Matéria intitulada “Entenda o que são rolezinhos e a repercussão que causaram na internet”, publicada
no portal do Diário Catarinense no dia 15 de janeiro de 2014. Disponível em: http://diariocatarine-nse.clicrbs
.com.br/sc/geral/noticia/2014/01/entenda-o-que-sao-os-rolezinhos-e-a-repercussao-que-causaram-na-internet-4390
554.html. Acessado em agosto de 2015.

http://diariocatarine-nse.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2014/01/entenda-o-que-sao-os-rolezinhos-e-a-repercussao-que-causaram-na-internet-4390554.html
http://diariocatarine-nse.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2014/01/entenda-o-que-sao-os-rolezinhos-e-a-repercussao-que-causaram-na-internet-4390554.html
http://diariocatarine-nse.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2014/01/entenda-o-que-sao-os-rolezinhos-e-a-repercussao-que-causaram-na-internet-4390554.html
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Figura 2. Linha do Tempo sobre o “rolezinho”
Fonte: Diário Catarinense, 2014

Os jovens do Projeto de Extensão reagiram imediatamente. Relataram fatos semelhantes que
vivenciaram na cidade de Mariana, em um supermercado local, tido como de classe média alta.

Foi a partir deste episódio que o grupo entendeu melhor os propósitos do projeto e passou a
participar com entusiasmo. Sentiram, de fato, a importância de ter veículos de comunicação que
falem sua língua e os reconheça como atores integrantes e importantes da sociedade.

Com auxílio deste tipo de exercício foi possível despertar o senso crítico dos jovens, elevar
sua autoestima, ajudá-los a se perceber enquanto atores sociais, bem como observar as notícias
de outro modo, conforme exemplificado a seguir:
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Figura 3. Chamada de matéria sobre conflito entre menor e polícia no jornal Ponto Final 4

Fonte: Ponto Final, 2015

4. Matéria intitulada “menor cai em precipício após trocar tiros com a polícia”, publicada no Jornal Ponto Final,
edição 996, referente à semana entre os dias 8 a 14 de maio de 2015.
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Figura 4. Matéria sobre conflito entre menor e polícia no Jornal Ponto Final
Fonte: Ponto Final, 2015

A matéria, publicada no jornal Ponto Final, semanário marianense, foi debatida pelos parti-
cipantes do projeto. O rapaz baleado era conhecido por vários deles, que afirmaram: “ele não
é bandido como ´eles´ dizem”. Também foram comentadas questões de ordem técnica, como a
ausência de fontes esclarecedoras do acontecimento, erros de digitação, uso de termos desco-
nhecido, falta de apuração da notícia. Quatro deles se candidataram a redigir um texto que foi
publicado no blog (http://saopedronarede.wix.com/saopedronarede), reproduzidas a seguir.

Análise 1

As Fontes usadas na matéria foram: Guarda Municipal de Mariana, bombeiros de Ouro Preto
e militares.

Em nossa opinião, poderia haver mais fontes, entre elas moradores, familiares, amigos e
pessoas que presenciaram o ocorrido, ou até mesmo a vítima se ela estivesse em condição de
responder às perguntas.

Na edição da matéria, eles fazem o uso de palavras pouco conhecidas pela população como,
por exemplo, a palavra “guarnição” e “sked”.

http://saopedronarede.wix.com/saopedronarede
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Houve erro de digitação na palavra cidadão e efetuando, que foram veiculadas respectiva-
mente: Cida-dão e efetu-ando.

“O jornal informa que eram dez elementos, um deles um caiu do precipício... mas não
informam o que aconteceu com os nove. Será que eles foram presos? Será que eles fugiram? O
que aconteceu realmente?”

Podemos concluir que nesta notícia o repórter ou até mesmo o jornal, não teve a boa vontade
de apurar os fatos ocorridos, sendo que a sua fonte principal foi somente a dos militares. Ana
Carolina (15) e Flávia Poliana (15).

Análise 2

A matéria foi mal divulgada pelo fato de não haver informações sobre os outros indivíduos
que participaram da ação; algumas informações envolvendo o poder de fogo da arma utilizada
pelo menor e, também, se houve algum ferido. Otávio (12) e Israel (19).

Textos como este são comuns nos periódicos locais. Os bairros são notícia quando alguma
obra está sendo realizada pelo poder público, ou nas ocorrências policiais. Há casos de serem
publicados os boletins de ocorrência na íntegra, com jargões do tipo “o meliante evadiu-se”.

2. Contexto Regulatório

A legislação para o campo da comunicação no Brasil está defasada e tem sido considerada,
por acadêmicos, profissionais e ativistas do segmento, como antidemocrática. A Constituição
Federal, promulgada em 1988, dedica um capítulo específico sobre comunicação, apresentando
expressivo avanço na busca por um equilíbrio informativo. No entanto o Congresso Nacional
ainda não regulamentou todas as regras constitucionais. Em acréscimo, o Supremo Tribunal Fe-
deral expurgou do sistema jurídico brasileiro, as regras produzidas antes de 1988 (Napolitano,
2011). Este cenário reforça as desigualdades comunicativas, as quais, por sua vez, acompanham
e naturalizam os desníveis socioeconômicos consolidados. Levou o sistema audiovisual a se-
guir um modelo de exploração comercial/privado e as concessões do espectro eletromagnético a
concentrar-se em poucos grupos de empresários, políticos e religiosos.

2.1 Os donos da mídia nacional

Levantamento realizado pela pesquisa Donos da Mídia 5, indica que dez políticos controlam,
somados, 49 veículos atualmente – sem mencionar as relações indiretas e familiares. Entre eles,
estão Antônio Carlos Martins de Bulhões (PMDB-SP), com outorga de sete veículos, e José
Antônio Bruno (DEM-SP), com cinco veículos. Somente o fato de possuírem essas concessões

5. Vereadores, senadores, prefeitos, governadores e deputados, segundo a Constituição Federal, não devem ter
em seu nome outorgas de rádio e televisão. De acordo com o Artigo 54 da Constituição, é proibido a senadores e
deputados “firmar ou manter contrato” e “aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado” em qualquer
empresa concessionária de serviço público a partir do momento em que tomam posse. O artigo seguinte (Artigo 55)
acrescenta: “Perderá o mandato o deputado ou senador que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo
anterior”.
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é o suficiente para que perdessem seus mandatos, mas essa irregularidade não é um traço novo
na mídia brasileira. Em 2007, por exemplo, quando se discutia a possibilidade de lançamento
de uma rede pública de televisão e de uma rede própria do Poder Executivo, já se constatava que
pelo menos 80 parlamentares controlavam emissoras de rádio ou TV.

No tocante ao setor empresarial, a concentração é ainda maior. São 34 grupos controlando a
transmissão televisiva no Brasil. Somados, eles administram um total de 1.511 veículos. Apenas
as Organizações Globo, que lideram o ranking em todo o país, controlam 22% desse número
(340 veículos). A seguir vem o Sistema Brasileiro de Comunicações (rede do empresário Silvio
Santos, que possui a emissora SBT), controlando 195 veículos. A lista é seguida por Band
(166 veículos), Record (142 veículos), EBC (95 veículos), RedeTV! (84 veículos), MTV (83
veículos) e ainda outros 27 grupos.

O balanço realizado pelo projeto Donos da Mídia com relação ao domínio de emissoras de
rádio aponta a atuação de 20 redes FM e OM no Brasil (totalizando 910 veículos). A lista é
liderada pela rede CBN AM, sediada no Rio de Janeiro e ligada às Organizações Globo. Ela
possui controle de 184 veículos e conta com a afiliação de sete grupos.

Os gráficos a seguir apresentam o ranking das 10 maiores concessões do país, tanto de
televisão quanto de rádio:

Figura 5. Controle de redes de TV no Brasil
Fonte: Donos da Mídia
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Figura 6. Controle de redes de rádio no Brasil
Fonte: Donos da mídia

2.2. Mídia em Mariana

O sistema informativo da cidade segue o modelo que a geografia social dos municípios his-
tóricos brasileiros desenha: a região central abriga um rico patrimônio histórico 6; é alvo de in-
vestimentos em equipamentos urbanos enquanto a periferia é relegada ao abandono, com pouco
ou nenhuma inversão de recursos para saneamento, segurança, iluminação, transporte, espaços
públicos de lazer, entre outros. Esse traço se reflete no jornalismo, cuja representatividade não
alcança a população que não habita o centro abastado e conservado como patrimônio. Em um
arranjo cultural, as pessoas se comunicam por meio de panfletos que anunciam venda, aluguel,
falecimento e festividades, pregados em locais de grande circulação. Não existem jornais diá-
rios e o espaço jornalístico da única emissora radiofônica da cidade é insignificante. Outra forte
característica no cenário da mídia local é o alinhamento partidário dos veículos de comunicação,
em troca de publicidade, eliminando a pluralidade de vozes que as informações deveriam conter.
Tais características, que não são privilégio do jornalismo marianense, não se resumem a temas
políticos. O tratamento editorial dado pela mídia aos direitos humanos, segundo aponta Varejão
(2015), esbarra em inúmeros tipos de violação, arrolados a seguir.

1. Desrespeito à presunção de inocência;

2. Incitação ao crime e à violência;

3. Incitação à desobediência às leis ou às decisões judiciárias;

6. Primeira capital de Minas Gerais – é a única de traçado planejado entre as cidades coloniais mineiras,
distanciando-se, nesse aspecto, das demais vilas que surgiram com a exploração do ouro. O centro histórico, tom-
bado pelo Iphan, em 1945, apresenta um acervo arquitetônico marcado pela riqueza do ciclo da mineração de ouro.
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/637/

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/637/
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4. Exposição indevida de pessoa(s);

5. Exposição indevida de família(s);

6. Discurso de ódio e Preconceito de raça, Os tipos de violações cor, etnia, religião, condi-
ção socioeconômica, orientação sexual ou procedência nacional;

7. Identificação de adolescentes em conflito com a lei;

8. Violação do direito ao silêncio;

9. Tortura psicológica e desumano ou degradante.

2.3. A criança e o adolescente na mídia

Em 2012, um minucioso levantamento realizado pela Agência de Notícias dos Direitos da
Infância (ANDI) 7 revelou os principais aspectos da cobertura da mídia impressa brasileira à
agenda dos direitos de crianças e adolescentes. Por meio de análise de conteúdo, investigou ten-
dências da cobertura sobre infância e adolescência em 53 jornais impressos de todas as regiões
do Brasil e quatro revistas de circulação nacional. A agência constatou que 34% da amostra
total de jornais (47.904 notícias) e 47% da amostra total de revistas (462 notícias) fazem men-
ção à primeira infância. Nessas notícias, os temas abordados com maior frequência são saúde,
violência e educação.

No tocante à qualidade da informação, ou seja, na efetivação de seu compromisso social e
político para com o público, a ANDI constatou que apenas 7% dos jornais pesquisados, e 8,60%
da amostra de revistas mencionam a legislação (e um percentual ainda menor menciona o Es-
tatuto da Criança e do Adolescente e leis específicas para seus cuidados). Outra conclusão da
agência é de que de 2% a 3,9% dos veículos analisados não apresentam teor de denúncia em seus
textos. O percentual na amostra total de revistas e jornais que não possuem ótica investigativa
varia entre 93,9% e 96,05%. A pesquisa constatou, ainda, que o debate reflexivo sobre a violên-
cia ainda parece ser um desafio na mídia brasileira, especialmente quando se trata de crianças
e adolescentes: 91,8% dos jornais analisado não apresenta reflexões sobre o tema, assim como
66,8% das revistas.

Outro estudo realizado pela ANDI, este sobre o adolescente em conflito com a lei, apresentou
uma análise da cobertura opinativa de 34 jornais brasileiros entre junho de 2006 e julho de 2011.
Foram analisados 290 textos, dentre os quais 55,2% são artigos assinados, 17,6% são editoriais,
16,9% são colunas ou notas de colunas assinadas e 10,3% são entrevistas. Um dado interessante
é o percentual de editoriais contrários ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): a opinião
institucional dos jornais é desfavorável em 64,7% dos casos. Os artigos assinados, por sua vez,
que em muitas situações possuem mais visibilidade que outros gêneros jornalísticos, são menos
contrários ao ECA (43,1%), enquanto as entrevistas são o estilo mais favorável, com percentual
de 63,3%.

7. www.andi.org.br

http://www.andi.org.br
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2.4. O adolescente na internet

O Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CE-
TIC.br 8) lançou, em julho de 2015, os resultados obtidos pela pesquisa TIC Kids Online Brasil
2014 9, os quais revelaram que a faixa etária que mais faz uso da internet atualmente é de nove a
17 anos. Ou seja, em média 20,5 milhões de crianças e adolescentes acessam, frequentemente, a
rede mundial de computadores. A pesquisa, realizada em 129 municípios do Brasil por meio de
entrevistas presenciais, apontou que 81% dos usuários dessa faixa etária usam a internet todos
ou quase todos os dias e que 82% o fazem por meio de um aparelho de telefone celular.

Com relação ao objetivo desse uso, a pesquisa indicou que o mais comum é para acesso
a redes sociais (73%). Além disso, de 67% a 68% dos entrevistados utilizam a internet para
realizar trabalhos escolares e pesquisar. Além disso, todas as classes sociais têm acesso à rede:
85% dos entrevistados de classe A e B, 80% de classe C e 69% de classes E e D manejam um
perfil em sites de relacionamento, a se destacar o Facebook. Entre as crianças e os adolescentes,
o índice chega a 95% de adesão a contas sociais.

Uma reportagem do Observatório da Imprensa 10 esclarece sobre o acesso à internet entre as
categorias socioeconômicas:

Entre as classes sociais, enquanto a penetração em domicílios de classe A passou de
91% para 97% em quatro anos, na classe B foi de 58% a 78%, enquanto na C mais que
dobrou – de 16% em 2008 para 36% em 2012. “A principal barreira ainda é o custo”,
diz Alexandre Barbosa, do NIC.br, responsável pelo estudo. Segundo ele, 44% dos
usuários não possuem o serviço no domicílio por não ter como pagar, enquanto 25%
acessam de algum outro local e 11% simplesmente não têm a habilidade necessária
(Funke, 2013, s/p).

É oportuno ter presente que a tecnologia oferece oportunidades comunicativas inéditas, mas
não carrega, em si, poder transformador alheio à políticas públicas que estimulem sua apropria-
ção pelos usuários.

É possível inferir, portanto, que os usuários jovens e os das classes sociais menos favore-
cidas ainda não tenham descoberto ou reconhecido a web como uma plataforma comunicativa
com potencial para exercer a liberdade de expressão e buscar conteúdos informativos diferenci-
ados. O que podemos observar entre os próprios participantes do projeto, é que não demostram
familiaridade com os computadores. Muitos apresentam dificuldades até mesmo no uso do te-
clado. Como a maioria não possui o equipamento em casa, o enxergam como um instrumento
de lazer, se envolvem com redes sociais e jogos virtuais, não usufruindo de todas as ferramentas
disponíveis na web.

8. www.cetic.br
9. www.cetic.br/pesquisa/kids-online

10. Matéria com o título “Internet bate recordes e cresce nas classes C, D e E”, escrita por Martha Funke. Foi
publicada no portal Observatório da Imprensa no dia 22 de outubro de 2013. Disponível no link: http://observatorio
daimprensa.com.br/interesse-publico/_ed769_internet_bate_recordes_e_cresce_nas_class-es _c_d_e_e/. Acessado
em setembro de 2015.

http://www.cetic.br
http://www.cetic.br/pesquisa/kids-online
http://observatoriodaimprensa.com.br/interesse-publico/_ed769_internet_bate_recordes_e_cresce_nas_class-es_c_d_e_e/
http://observatoriodaimprensa.com.br/interesse-publico/_ed769_internet_bate_recordes_e_cresce_nas_class-es_c_d_e_e/
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3. Discussão

A ponderação colocada no parágrafo anterior se fundamenta na experiência do projeto Nos
Bastidores da Notícia, pelo qual foram oferecidas diversas plataformas comunicativas para a
circulação de informações entre os jovens integrantes e a comunidade local. O jornal impresso,
mesmo com uma tiragem minúscula, proporcional aos recursos disponíveis 11, provocou um
impacto imediato, acionando o Poder Público, o que não foi possível perceber na publicação do
Blog.

Em várias atualizações da plataforma online, os moradores do bairro se queixaram do aban-
dono em que estava a quadra de esportes, único local de encontro em São Pedro. Além da prática
de esportes, era lá que as crianças brincavam, que ocorriam bailes e festas populares. Totalmente
destruída, a quadra continuava atraindo moradores, mas desta vez para práticas menos sadias,
como consumo de drogas, encobertos pelas ruínas.

Bastou circular o número zero do São Pedro News, nome dado ao jornal pela comunidade,
que a prefeitura Municipal providenciou a reforma da quadra. Ainda não foi entregue à popula-
ção, mas a obra está em andamento, junto com outro importante equipamento: uma Unidade de
Pronto Atendimento à saúde. A inciativa coincidiu com um período eleitoral, mas não deixa de
ser uma vitória dos moradores do bairro, pela visibilidade conquistada. Esta história nos remete
ao que escreve Christa Berger (1996).

Para a autora, a matéria-prima do Campo do Jornalismo encontra-se, privilegiadamente, no
Campo Político, no sentido bourdieuano, em sua condição de campo de forças e campo de lutas,
onde os agentes dos subgrupos estão em constante disputa para transformar a relação de forças,
já que o capital que está em jogo é o poder.

Como em todos os Campos Sociais, o Campo Político tem seus dominantes e seus
dominados, seus conservadores e suas vanguardas, suas lutas subversivas e seus me-
canismos de reprodução. Os agentes deste campo concorrem produzindo produtos
políticos, tais como: problemas, programas, análises, comentários, conceitos e acon-
tecimentos para sensibilizar seus “consumidores” que devem estar aptos a votar, es-
colher e ter opinião. Ou seja, também o Campo Político está para um mercado - o
mercado da opinião pública - e, por isso, a luta dos agentes (individuais ou coletivos)
gira em torno do capital simbólico acumulado no transcorrer das lutas e no acúmulo
de trabalho e de estratégias investidas, que se consubstanciam no reconhecimento e
na consagração (Berger, 1996, p.7).

Nos permitimos reconhecer, nesta pequena parcela da sociedade marianense, um movimento
com vistas a formação de uma esfera pública, estratégica, desde o momento em que se torna
possível reconhecer o campo político local, que tem como porta-voz a imprensa de referência
da cidade. Ao alcançarem visibilidade, mediados pelo recém fundado jornal do bairro, dá um
primeiro passo e estabelece um diálogo que se materializa no atendimento de parte de suas
reivindicações. Repetindo Berger, a luta dos agentes (...) gira em torno (...) de estratégias
investidas, que se consubstanciam no reconhecimento.

11. Foram impressos 300 exemplares, que circularam em Mariana (60 mil habitantes) e Ouro Preto (70 mil
habitantes).
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Vários outros bairros de Mariana passam, agora, a circular pelos “Bastidores da Notícia”, por
iniciativa própria, em consequência da publicação do jornal, e pelas notícias sobre o projeto que
circulam no formato da comunicação interpessoal, a mais eficiente da cidade. A tarefa presente
é transformar o São Pedro News em um jornal dos bairros de Mariana, com a participação de
escolas públicas, associações de bairro, profissionais de jornalismo voluntários, sempre com o
suporte da UFOP, que oferece a infraestrutura laboratorial para o desenvolvimento das ações.
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Resumo

O objetivo principal deste estudo consiste em compreender a gestão da comunicação
nas organizações, nas suas diferentes perspetivas de atuação e a pertinência da lide-
rança e do sucesso pessoais em toda a dinâmica organizacional. A liderança e sucesso
empresariais serão abordados ao nível da comunicação e liderança pessoal, da estra-
tégia e inovação, da eficácia empresarial, da proatividade e dinâmica empresariais,
do pensamento estratégico e da performance empresarial. Deste modo, propomo-nos
fazer uma entrevista em profundidade a seis personalidades com responsabilidade de
gestão da comunicação, da marca e da administração de empresas ou organizações.
Verificou-se desta forma que o papel do líder nas organizações é de extrema impor-
tância, na mediada em que este deve incutir confiança, ambição, atitude positiva,
compreensão, gestão eficiente de expectativas através do exemplo e, essencialmente,
da capacidade de inspirar e gerar novos líderes com criatividade, inovação e auto
liderança, sem esquecer a visão coletiva da própria organização.
Palavras-chave: comunicação estratégica; eficiência empresarial; gestão da comu-
nicação; liderança pessoal.

Introdução

A escolha deste tema surgiu da necessidade de compreender a gestão da comunicação nas
pequenas e médias empresas ao nível das dinâmicas pessoal e empresarial, do desempenho em-
presarial, da reputação pessoal, da proatividade e dinâmica empresarial, da organização apren-
dente e da motivação e liderança pessoal.

A liderança e sucesso empresariais serão abordados ao nível da comunicação e liderança pes-
soal, da estratégia e inovação, da eficácia empresarial, da proatividade e dinâmica empresariais,
do pensamento estratégico, da performance empresarial e organização aprendente. Abordare-
mos ainda neste ponto a estratégia e a mudança organizacional, a motivação e as necessidades
individuais e empresariais no que diz respeito ao desenvolvimento das capacidades, do desem-
penho dos colaboradores e da sua motivação e melhoria contínua do sucesso empresarial.

Por outro lado, selecionamos uma amostra com preponderância qualitativa, procurando in-
corporar ideias, pensamentos e atitudes de líderes empresariais ou organizacionais relevantes
sobre a gestão da comunicação nas organizações, tendo por preocupação selecionar três empre-
sas de pequena dimensão, mas de grande representatividade ao nível da motivação, coaching,
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desenvolvimento pessoal e dinâmica de equipas, e outras três de grande dimensão e representa-
tividade na sua performance empresarial em Portugal na atualidade.

Deste modo, propomo-nos fazer uma entrevista em profundidade a seis personalidades com
responsabilidade de gestão da comunicação, da marca e da administração de empresas ou orga-
nizações. O objetivo destas entrevistas visa perceber as principais razões que tornam eficiente
a comunicação global da empresa, quais os aspetos relevantes sobre esta matéria, as dinâmicas
de avaliação pessoal e a sua influência na comunicação global da empresa, a importância do
envolvimento dos colaboradores, a satisfação dos mesmos, as competências pessoais para uma
comunicação eficiente, a comunicação estratégica pessoal e a inovação na comunicação. Fo-
ram também incluídos temas relativos aos indicadores de sucesso e eficiência comunicacional
procurando encontrar ideias relevantes nestas matérias.

2. Liderança pessoal e comunicação

Podemos dizer que a liderança tem a ver com a forma como comunicamos o seu valor às
pessoas, ou seja, comunicar aos outros o seu valor, as suas competências, as suas habilidades de
forma simples e clara e consistente permitindo verem-se a si próprios como visionários, atores e
empreendedores do seu próprio destino.

Liderar é a arte de gerar ação com movimento, é também a capacidade de criar uma visão em
comum ou a arte de desenvolver competências, capacidades e habilidades conducentes a uma
gestão eficiente da mudança procurando fazer as coisas certas a todo o momento.

Sobre a temática da construção do processo de liderança, para Sprea (2009, p. 57) “Lide-
rança é o processo de conduzir as ações ou influenciar o comportamento e a mentalidade de
outras pessoa”. A liderança consiste, pois, num processo de condução e influência do com-
portamento e capacidade das pessoas. Assim, podemos dizer que liderar é motivar, conduzir e
aglutinar as pessoas em torno de objetivos comuns, procurando alcançar finalidades específicas.
Neste sentido, liderar é comunicar às próprias pessoas envolvidas todo o potencial, todas as suas
competências e habilidades, para individualmente ou em conjunto, encontrar soluções e energia
para alcançar objetivos previamente definidos.

A liderança é, então, a arte de gerar acção, reforçar a capacidade e controlar as coisas (Covey,
2005), contribuindo para a valorização das pessoas e, consequentemente, da própria organização.
Segundo o autor, liderar é essencialmente, a arte de reforçar a capacidade de valorizar as pessoas,
aprendendo a reconhecer o direito de cada um e potencializar as suas enormes capacidades para
gerar ação em comum. Sendo cada pessoa um todo em si mesmo é fundamental que cada pessoa
escute a sua própria voz interior, seguindo os suas escolhas e projetando a sua capacidade de
influência inspirando os outros a fazer o mesmo.

Todos os seres humanos têm os seus talentos, as suas predisposições características que
os torna únicos e neste sentido, existem na vida momentos em que são chamados a utilizar,
demonstrar a sua habilidade, todavia a verdadeira questão é que, muitas vezes as pessoas não
estão preparadas ou não estão qualificadas para abraçar aquele trabalho ou oportunidade.

Na perspectiva de Santos (2004a, p. 147) a liderança deve ser vista como partilha de conheci-
mento de modo a direccionar as pessoas, de forma organizada e proactiva, para mesmo objectivo
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organizacional. Assim, é necessário pensar as pessoas como geradoras de conhecimento, com
capacidades e competências que proactivamente devem ser organizadas no todo coletivo. Para
que isso aconteça é fundamental orientar, valorizar atribuindo significado às potencialidades de
cada um, utilizando a sensibilidade, a inteligência e a flexibilidade com responsabilidade e a
liberdade necessárias para uma eficiente gestão de pessoas.

Ora, para isso é necessário o desenvolvimento de competências individuais (Santos (2004b,
p. 144). Segundo o autor, desenvolver o capital humano significa desenvolver competências
individuais, todavia para isso não basta ter mais formação, pois é fundamental mudar a atitude,
responsabilizando, orientando, incentivando as pessoas para o cumprimento dos objetivos pre-
viamente negociados. É também necessário atribuir mais autonomia, liberdade de ação com
responsabilidade para que cada pessoa desenvolva as suas próprias habilidades e competências.

Fonte: Adaptação do autor

Podemos dizer que a liderança pessoal consiste na capacidade de persuadir, motivar ou in-
fluenciar as pessoas para a concretização de metas e objetivos comuns a uma equipa, movimento
ou organização.

Como fatores fundamentais para uma liderança pessoal são necessários aspetos cruciais
como: a definição de metas ou objetivos, a organização, a perseverança, a comunicação, a asser-
tividade, integridade, entusiasmo e proactividade.
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Podemos afirmar que o sucesso pessoal ou empresarial começa por ser um sonho de alguém,
que com método e organização aliada a uma verdadeira energia positiva e muita perseverança
consegue na maior parte das vezes alcançar o sucesso.

No entanto, para que o sucesso aconteça é fundamental ser íntegro, entusiasta e proactivo na
interação comunicacional, transmitindo a sua ação influenciadora de acordo com as metas e ao
mesmo tempo obter a empatia dos seus pares e do mundo exterior sempre que possível. Algumas
ideias que podem apoiar as organizações a alcançarem o sucesso são, na perspectiva de Rego
(2010, p. 99), a “liderança partilhada, visão e propósitos nobres, foco na excelência e não ape-
nas na resolução de problemas, ações virtuosas, regras claras, incentivos financeiros realmente
significativos, regras claras, incentivos financeiros realmente significativos, promoção da confi-
ança, mudança cultural assente na mudança dos indivíduos”. Destaca-se aqui a partilha de uma
visão focalizada em propósitos nobres, promovendo a confiança e o desenvolvimento pessoal de
todos os indivíduos de uma organização, a superação de interesses individuais, a representação
mental positiva ou o simbolismo, a confiança e apoio mútuo, a mudança de comportamentos, a
aprendizagem através dos erros e a promoção de comportamentos de integridade e generosidade
coletiva.

Por autoconhecimento e a sua importância para uma liderança bem sucedida, Lowney (2006,
p. 97) considera necessário rever as ideias sobre a liderança e a forma como ajudamos os líderes
a desenvolverem-se, pois “ninguém pode fazer com que outra pessoa se conheça a si própria,
cabendo, em larga medida, aos líderes moldarem-se a eles próprios. Só a própria pode obter a
vontade, coragem e honestidade necessárias para se autoexaminar”. Assim, o autoconhecimento
implica uma autoanálise na descoberta constante dos seus desejos, habilidades, competências,
pontos fortes e fracos e uma adaptação das suas características pessoais às mudanças e desafios
apresentados quer em termos pessoais, quer em termos organizações ou empresariais.

No entanto, uma liderança forte assenta fundamentalmente, na determinação, na força de
vontade, na coragem, na iniciativa, na honestidade e na atitude positiva e construtiva, baseada
na melhoria contínua, bem como, na autorreflexão constante, de forma a enfrentar os desafios e
obter o êxito pretendido.

Nesta perspetiva, numa organização, a verdadeira liderança não se baseia na resolução de
problemas entre os colaboradores ou existentes entre os vários departamentos de uma organiza-
ção, mas acima de tudo, numa partilha comum, baseada na integridade, dedicação e aprendiza-
gem contínua numa busca constante rumo à excelência.

Para Rego (2010, p. 116) a positividade organizacional influencia significativa e positiva-
mente o desempenho pelos seguinte motivos:

— “Melhora o relacionamento interpessoal, o espírito de equipa, os níveis de confiança, o
pendor autentizótico da organização e o bem-estar físico e psicológico dos indivíduos....

— Induz as pessoas a sentirem que o trabalho é valorizado e que realizam trabalho com
significado para as suas vidas...

— Motiva as pessoas a partilharem informação/conhecimentos...
— Incentiva o espírito de entreajuda e incute nas pessoas o sentido de cidadania organiza-

cional.



i
i

i
i

i
i

i
i

186 Manuel Joaquim de Sousa Pereira

— Aumenta o capital social e o psicológico, daí advindo efeitos positivos para os indivíduos
e a organização.”

Podemos facilmente verificar que, segundo o autor, a projeção da positividade nas organi-
zações influencia visivelmente o desempenho ao nível satisfação e realização pessoal dos indi-
víduos, quer ao nível da autoconfiança, criatividade, relacionamento interpessoal contribuindo
para a valorização do esforço pessoal e coletivo, envolvendo as pessoas, partilhando experiên-
cias aumentando desta forma, o capital humano da própria organização. Em contrapartida, o
excesso de negatividade na comunicação organizacional leva a comportamentos de apatia, desâ-
nimo, desinteresse na partilha de informações e experiências, comunicando apenas o essencial e
da forma mais formal possível, procurando dizer aquilo que os seus supervisores querem ouvir
e não aquilo que deveria ser transmitido. Neste contexto, fomentam-se emoções negativas e de
pouca interatividade, onde impera o individualismo, a ocultação do erro, a falta de cooperação e
alguma inércia na tomada de decisão da própria organização.

3. Estudo qualitativo

Tendo em consideração os objectivos do estudo (analisar a influencia da liderança pessoal
na comunicação organizacional), desenvolveu-se uma entrevista semiestruturada (Bogdan & Bi-
klen, 1994; Ketele & Roegiers, 1999) com o objectivo de perceber as principais razões que
tornam eficiente a comunicação global da empresa, quais os aspetos relevantes sobre esta ma-
téria, as dinâmicas de avaliação pessoal e a sua influência na comunicação global da empresa,
a importância do envolvimento dos colaboradores, a satisfação dos mesmos, as competências
pessoais para uma comunicação eficiente, a comunicação estratégica pessoal e a inovação na
comunicação. Foram também incluídos temas relativos aos indicadores de sucesso e eficiência
comunicacional procurando encontrar ideias relevantes nestas matérias.

Segundo Albarello et al. (1997: 89) “a entrevista é o instrumento mais adequado para
delimitar os sistemas de representações, de valores, de normas veiculadas por um indivíduo”,
permitindo ao investigador apreender, a diferentes níveis de profundidade, os distintos esque-
mas culturais manifestos ou latentes nos discursos, pelo que a opção por este método, tendo
em consideração a natureza dos dados a captar (representações, opiniões e valores), se revelou
adequado.

Seis personalidades com responsabilidade de gestão da comunicação, da marca e da admi-
nistração de empresas ou organizações, foram seleccionadas por conveniência (Pestana & Ga-
geiro, 2005): Salvato Trigo (UFP), Paula Arriscado (Salvador Caetano), Paulo Vilhena (Paulo
de Vilhena), Adelino Cunha (I have the Power), José Albuquerque (Auto Sueco), Jorge Sequeira
(Team Bulding).

3.1. Como a comunicação pessoal influencia a comunicação global da empresa

Sobre a comunicação pessoal e a forma como esta influencia a comunicação global da em-
presa Paula Arriscado diz “ O sucesso da comunicação, tal como, da produtividade da empresa,
para mim está muito na qualidade de conduzir homens e mulheres para determinado objetivo co-
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mum, porque são eles que no dia a dia gerem a rotina da empresa, gerem o humor ou a sua falta
nas equipas, são eles que se apercebem que aquele está ou não a remar para o mesmo sentido.”
Neste sentido e segundo a autora, a eficiência da comunicação pessoal reside na capacidade de
conduzir homens e mulheres na busca de um objetivo comum.

“As empresas são o espelho dos líderes porque o líder tende a atrair pessoas parecidas com
ele. Nós tendemos a atrair pessoas parecidas com nós mesmos e tendemos a selecionar pessoas
parecidas connosco. O que nos faz gostar de alguém é encontrar nessa pessoa pontos em que
nós nos revemos, por outro lado, a liderança aparece muito pelo exemplo. Para Paulo Vilhena
as empresas são o espelho dos seus líderes, na medida em que os líderes tendem a atrair pessoas
semelhantes a si mesmos e a sua liderança acontece através do exemplo, tal como acontece com
Jorge Sequeira que afirma que “Nas empresas como é o caso da minha, infelizmente em que a
pessoa é confundida com a empresa influencia muito, nas empresas que já se autonomizaram os
seus líderes ou dos seus mentores essa questão não se coloca tanto, pois por exemplo, ninguém
associa a Coca-Cola a nenhum líder.”

Segundo Salvato Trigo [...] ”Nós devemos ter sempre a preocupação de respeitar, na nossa
relação com os outros, as formas de tratamento adequadas e, desde logo, evitar que os próprios
funcionários, servidores da Instituição em geral olhem para os outros, ou seja, para aqueles que
são os utentes da Instituição, quer seja o público em geral quer seja os públicos da Instituição
que diariamente a frequentam, sintam que da parte da Instituição há respeito na forma de tratar,
há, para além do respeito e consideração na forma como as pessoas se relacionam com eles,
eficiência na reposta que damos às perguntas que lhes são colocadas: [...]”. Nesta perspetiva,
o respeito e consideração dos outros e o seu relacionamento na forma como são colocadas as
perguntas, influência a forma de comunicar do líder perante os seus colaboradores.

José Albuquerque entende que “[...] o líder tem que ser extremamente inspirador, tem que
dar extrema confiança e, tal como na tropa, tem que saber fazer aquilo que faz a sua equipa,
aprendendo com eles, mesmo que não saiba tem que aprender com eles para no futuro ter que
opinar sobre o assunto. Obviamente, tem que incentivar, mas tem que ter essencialmente uma
relação muito aberta e muito assertiva.” Adelino Cunha acrescenta: “Neste sentido, é importante
estar atento à forma de comunicar de um colaborador, pois vai-se refletir na perceção geral da
empresa.”. Podemos verificar que os líderes devem ser inspiradores, dar confiança aos colabora-
dores, aprender com eles e, segundo Adelino Cunha, devem estar atentos à forma de comunicar
de um colaborador, pois tudo se reflete na perceção geral da empresa.

3.2. O Envolvimento dos colaboradores para uma comunicação eficiente

Relativamente ao envolvimento dos colaboradores e a sua importância para uma comunica-
ção eficiente Paulo Vilhena afirma: “Para que tiremos o máximo partido em termos de perfor-
mance de algum colaborador, nós temos de o envolver no processo de definição de todo este
ciclo que nos garante a ação consistente porque, uma coisa é eu chegar lá e eu definir isto, e
isto e isto e transformo aquele colaborador num executor puro. O envolvimento do colaborador
num plano e de métricas para as quais não foi devidamente orientado e sou eu que o estou a
transformar numa máquina, num executor puro.” Nas palavras de Paula Arriscado e tendo em
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conta ideias semelhantes, acrescenta ainda a comunicação não verbal e as redes sociais, como
podemos observar seguidamente: “Portanto, o envolvimento é também conseguir que quem já
é motivado se motive ainda mais, pois os silêncios são muitas vezes mais poderosos que a co-
municação verbal. Como se diz nas redes sócias, não te queixes ao chefe, cria um blog e é um
pouco assim, por exemplo, antigamente ao nível da satisfação dos clientes como o processo era
moroso, pois eu prefiro ouvir as queixas dos clientes, do que não os ouvir, havia uma circular na
Internet que era a imagem de um cliente a dizer eu fui a tal sítio e não me atenderam bem, eu fui
a tal sítio e não fui bem atendido ou não me ouviram.” Assim, podemos facilmente observar que
o envolvimento num plano e nas métricas para as quais foi orientado, bem como, a gestão dos
silêncios incorporados nas plataformas digitais, contribuem para uma comunicação eficiente.

Neste sentido José Albuquerque afirma: ”O envolvimento dos colaboradores é fundamental.
Os colaboradores só estão envolvidos se estiverem bem informados. E só comunicam bem se
estiverem bem informados, se tiverem uma perspetiva de abertura” Também, Salvato Trigo diz
que : “A primeira regra é ter os colaboradores sempre bem informados, isto é tem que haver
uma boa informação o circulo da liderança da Instituição e as pessoas que, nos vários estádios
intermédios da organização, se encontram, não pode haver como disse à pouco, informação
privilegiada, quem está no topo da organização não pode considerar que há determinado tipo de
informação que os quadros intermédios ou os de base não conheçam.” Podemos intuir que estes
autores entendem que a boa gestão/circulação de informação pelos colaboradores nos diversos
estádios da organização, sem haver informação privilegiada para alguns é necessário para o seu
envolvimento.

Para Adelino Cunha as pessoas, não sendo máquinas e estando informadas, estão envolvidas.
Afirma: “As empresas só trabalham com pessoas e não máquinas e assim se as pessoas não
estiverem envolvidas é como uma rede de computadores desligados, havendo então uma perda
de comunicação.” Todavia Jorge Sequeira acrescenta aspetos como a sinergia impulsionadora
dos próprios colaboradores como fator diferenciador dessa mesma eficiência, dizendo: “Uma
empresa é um conjunto de pessoas interligadas de uma forma sinérgica para que se consiga,
naturalmente se implementar no mercado e chegar aos objetivos. A ideia base é como é que os
nossos colaboradores podem ser eles os impulsionadores de topo.”

3.3. A Influência da satisfação dos colaboradores na comunicação

Sobre a satisfação dos colaboradores e a sua influência na forma como comunicam Paulo
Vilhena vai dizendo: “Se nós estamos num bom ambiente envolvidos, motivados, bem lidera-
dos, há uma visão que é conjunta, há uma missão conjunta, há uma visão conjunta nos valores
da nossa vida, há uma comunicação que flui e que é positiva em cascata de cima para baixo,
isto tem um impacto positivo no meu bem-estar pessoal. Assim, estando nós bem-dispostos a
comunicação é mais positiva também. Os psicólogos comprovam que 85% da felicidade de um
ser humano, bem como a qualidade das relações que ele estabelece com outras pessoas e, se nós
pensamos que a qualidade do bem-estar da comunicação de uma empresa depende do exemplo
em cascata de cima para baixo, então obviamente o efeito é absolutamente decisivo.



i
i

i
i

i
i

i
i

A gestão da comunicação nas organizações e performance pessoal 189

Enquanto Jorge Sequeira afirma categoricamente: “Influencia, é óbvio, se estou contente,
estou mais entusiasta, mais otimismo a vender, a tudo, se estou chateado da cabeça, passo uma
imagem mais depressiva, mais triste, menos veiculada pela dinâmica positiva.” Neste sentido,
verificamos nas palavras dos autores que o ambiente, a liderança, a visão conjunta nos valores,
bem como, a boa disposição e a qualidade das relações interpessoais, proporciona uma visão
conjunta e positiva e decisiva para o sucesso da comunicação.

Enquanto Salvato Trigo aborda ideias de compensação, quer salariais, quer de reconheci-
mento, como: [...] ”a motivação dos funcionários, dos quadros é essencial e vem também da
necessidade de termos políticas salariais, de remuneração, de pré meação de desempenho para
que quando elas aconteçam de forma diversa, as pessoas compreendam porque é que foram dife-
renciadas, uns em detrimento dos outros.” José Albuquerque aborda ideias de pertença e cultura
da empresa, na medida em que: “As pessoas têm muito orgulho em pertencer, em dizer que
trabalham na Auto Sueco e dizerem que trabalham na Volvo. Isso é todo um conjunto de cir-
cunstâncias e de valores que as pessoas vão adquirindo ao longo da sua carreira e que portanto
as satisfaz.” Por outro lado, Paula Arriscado apresenta algumas considerações sobre a atitude e
valorização pessoal para marcar a diferença relativamente à comunicação: “Muitas vezes as pes-
soas nas empresas são inibidas a ser empreendedoras, quando nós temos uma atitude demasiado
ditatorial ou paternalista acabamos por abafar o potencial dos nossos colaboradores e estamos
a criar focos de insatisfação, portanto a responsabilização das pessoas, acreditar nas pessoas, a
gestão do elogio, nós também gostamos de ser apreciados e de ser valorizados.”

3.4. Caraterísticas e competências pessoais para comunicar eficazmente

Sobre as competências/ caraterísticas pessoais para comunicar eficientemente, estes autores
têm duas diferentes visões, enquanto Paulo Vilhena afirma: “Eu acho que a comunicação é um
dom e é um dom que devemos trabalhar e explorar cada um de nós. Eu costumo dar um exemplo:
que é o dom da comunicação é um dom que permite fazer ver aos outros aquilo que antes não
via. Eu não via, mas entretanto o Manuel comunicou comigo e fez-se luz, deu-me dois ou três
exemplos e eu vi aquilo que não via antes.” Já Jorge Sequeira diz: “Aprende-se claramente, dá-se
aulas no mundo inteiro de comunicação e liderança e por essa razão aprende-se a ter competên-
cias destas matérias. Nós só nascemos com uma característica comunicacional: “chorar” pois,
todos somos iguais, quando somos bebés choramos e provavelmente rimos, pois são os antípodas
das emoções. A capacidade de escuta é a primeira capacidade para aprender. Às vezes pensamos
que comunicar bem é falar muito, não às vezes comunicar bem é estar calado, pois é mais difícil
ouvir do que falar, ou seja, capacidade de escuta, competência de relacionamento interpessoal
descobrindo o seu mundo, projetar o nosso mundo...” Podemos, a partir destas duas perspetivas,
verificar que, sendo diferentes, têm um aspeto comum que independentemente de serem inatas
ou aprendidas, melhoram, aperfeiçoam-se com aprendizagem continua e muita persistência.

Enquanto José Albuquerque apresenta a componente relacional: “Bom, tem que ser uma pes-
soa muito relacional (fácil de fazer amizades) porque a pessoa tem que ter abertura para se sentir
bem frente a frente a conversar no café, tem que ser uma pessoa criativa, e conhecer as técnicas
de comunicação, tem que saber gerir os bons e maus momentos.” Paula Arriscado menciona a
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atenção ao meio que o rodeia, para utilizar a mesma linguagem, como verificamos através das
suas palavras: “As pessoas para comunicar bem, antes de mais precisam de estar atentas, porque
estando atentas, primeiro conseguem perceber qual é o código que devem utilizar, o mesmo có-
digo porque é possível comunicar sem ser pelo mesmo idioma, comunicação gestual, a segunda
é a atenção e escuta ativa que é fundamental, pois comunica-se mais com a escuta ativa do que
com a retórica fluida, terceiro, a mensagem, a qualidade da mensagem é fundamental porque é
ela que vai determinar tendo em conta o destinatário e este é o mais importante.”

Duas vertentes diferentes têm Salvato Trigo que diz: “A primeira condição, naturalmente
dentro de uma comunidade ou organização é desinibir as pessoas, isto é, a inibição é inimiga
de uma comunicação permanente e eficaz, eficiente entre quem é dirigido e a direção ou quem
dirige. As pessoas não podem ser inibidas, isso é, não se pode interiorizar a mensagem de que
a sua informação, a sua participação no processo decisório não é importante.” e Adelino Cu-
nha, que valoriza a congruência e a crença, a linguagem corporal e compreensão pelo recetor,
que constituem por si, competências pessoais para comunicar eficientemente, como verificamos
nas suas palavras: “Para mim, é mais importante a congruência, ou seja, se estiver a ser con-
gruente um vendedor gosta daquilo que está a vender e compraria para ele. Essa é a primeira
característica fundamental depois a crença naquilo com que comunica, a linguagem corporal,
a compreensão pelo emissor e o destinatário, portanto se eu falar com um grande empresário
tenho que prestar atenção ao destinatário e aos seus interesses.”

3.5. Caraterísticas de um líder para comunicar eficientemente

Nas palavras de Salvato Trigo: “O líder tem que ter a capacidade de segmentar e analisar da
forma mais transparente possível de forma a servir complexidade aos membros da comunidade
de uma forma compreensível. Como eu costumo dizer que uma das características de um líder
é não ser complexo é ser explicador e deve treinar-se permanentemente em explicar e não em
complicar.” Neste sentido o líder deve ser um comunicador que simplifique, o que é difícil de
entender.

Por outro lado, Paulo Vilhena apresentou uma visão mais filosófica e de agradecimento pelo
que temos e a diferença entre poder suave e poder duro, em que o primeiro é conquistado, o
segundo é imposto pelo poder numa empresa ou organização e na forma como está instituído
hierarquicamente pelos colaboradores da mesma: “Vou aproveitar para lhe deixar duas lições
das que eu ensino em liderança e não deixam de ser lições de refinamento filosófico, mais uma
vez. A primeira lição é nós aprendermos a estar satisfeitos e gratos com aquilo que temos, por
tudo aquilo que a vida nos dá; quem nasceu nesta zona do globo, nesta altura da história vivemos
em condições ideais, saímos à rua em segurança, mesmo de noite; nós deitamos comida fora, nós
vivemos com uma segurança muito grande, temos abundância de água. [...] Outro dos grandes
desafios é a liderança, que é o assunto mais sexy do momento, se nós pusermos “liderança” em
qualquer lado vai vender, toda a gente quer saber mais sobre liderança. Tenho sempre medo
que aquilo que eu digo não seja suficiente para quem escuta. Outro dos grandes desafios que eu
ensino sobre liderança é a diferença entre poder suave e poder duro.”
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Na ideia de Jorge Sequeira: “A empatia dá jeito, hoje em dia deve ser um contador de
histórias, um gajo que envolve para a sua viagem as pessoas, para despertar adultos, esta é uma
área que me agrada, uma história é como um filme, nós, quando começamos a ver o filme, se
nos tiram o filme a meio a gente não gosta, já estamos envolvidos, já fazemos parte daquele
enredo e um líder deve saber contar histórias, não historinhas.” Podemos facilmente verificar
que a empatia, o despertar os outros, contar boas histórias e marcar pela diferença, constituem
as principais características de um comunicador líder.

Para Paula Arriscado: “Antes de mais é fundamental gostar das pessoas para as envolver
nos seus projetos, não descurando a componente técnica, pois as pessoas gostam de alguém
interessado e que tenha competências de estar no lugar do outro”. Segundo José Albuquerque
deve: “ser relacional, claro, objetivo e transparente. Ser uma pessoa empática, uma pessoa
que a gente gosta de ouvir. Um dos exemplos mais claros que eu dou é o Camilo Lourenço.
Ele fala muitas vezes na M80 com simplicidade”. Já Paula Arriscado referiu que “antes de
mais é fundamental gostar das pessoas para as envolver nos seus projetos, não descurando a
componente técnica, pois as pessoas gostam de alguém interessado e que tenha competências de
estar no lugar do outro.

No entender de Adelino Cunha: “Parte já foi dito atrás, as questões da congruência critica, a
capacidade de liderar pelo exemplo, dar um bom exemplo, não ter “rabos-de-palha” ou telhados
de vidro vai ajudar muito a fazer a coisa certa. Pois muitas vezes os líderes têm medo de dizer
o que tem de ser feito.” Podemos sintetizar, a partir destes autores que um líder deve, acima
de tudo, gostar das pessoas, ser relacional, objetivo, claro e transparente, tendo a capacidade de
liderar pelo exemplo, ser congruente na sua comunicação pessoal e prático na sua concretização.

4. Conclusão

O papel da comunicação estratégica pessoal nas organizações verifica-se pela capacidade de
comungar, partilhar informação integrando todos os elementos da organização, minimizando os
boatos e os rumores, proporcionando um clima organizacional saudável para o todo coletivo.

Nas palavras de Cunha & Rego (2007) a gestão da motivação é um conceito central no com-
portamento das organizações, na medida em que se constitui como um “sistema invisível” de
utilização generalizada de elementos catalisadores de estimulação, ação, movimento e persis-
tência [...]. Na perspectiva organizacional e segundo Salvato Trigo a desinibição das pessoas e
uma comunicação permanente e eficaz, eficiente contribui positivamente para uma gestão efici-
ente da motivação de todos os colaboradores da organização.

A estratégia empresarial implica também uma dinâmica de liderança transformacional, que
segundo Pereira (2011) assenta na capacidade do líder mudar os valores base, as crenças e as
atitudes dos colaboradores de forma a estimular o seu empenho através da articulação de uma
visão de futuro da organização. Nesta perspectiva, os gestores da comunicação necessitam de
partilhar informação atual e atuante a toda a organização, de forma a reduzir as incertezas e
transmitir confiança e credibilidade para todos os colaboradores.

Relativamente ao desempenho das organizações podemos verificar que o envolvimento dos
colaboradores constitui um dos aspetos importantes para a motivação de forma continuada e,
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para isso, é de estrema importância a preocupação constante com as necessidades, os desejos e
as motivações dos colaboradores conquistando e focalizando a sua atenção para a organização
sem esquecer as expectativas legítimas dos colaboradores.

A liderança é, então, a arte de gerar acção, reforçar a capacidade e controlar as coisas (Covey,
2005), contribuindo para a valorização das pessoas e, consequentemente, da própria organização.
Sobre a temática da liderança e sucesso empresarial e nas palavras de Salvato Trigo os líderes
devem ser capazes de reunir a informação disponível, tratá-la e pô-la à disposição dos seus
colaboradores de forma compreensível.

O líder deve segmentar e analisar a informação procurando partilhá-la com todos os co-
laboradores tendo como preocupação fundamental incluir toda a comunidade organizacional e
contribuindo para uma melhor compreensão e interpretação da realidade atual e futura. Deve em
simultâneo, ter a capacidade de adaptar a mensagem ao público-alvo, tendo a capacidade de tor-
nar compreensível o que se configura de complexo, para deste modo, tornar simples a apetecível
a interpretação da realidade organizacional.

Relativamente ao envolvimento dos colaboradores e no entendimento de Braga (2010, p.
22) a implementação de projetos de inovação devem valorizar aspetos tais como: a delegação, o
empowerment dos colaboradores, a confiança, o apoio ao trabalho criativo. Na ótica das organi-
zações e na visão de Paulo Vilhena afirma: “Para que tiremos o máximo partido em termos de
performance de algum colaborador, nós temos de o envolver no processo de definição de todo
este ciclo que nos garante a ação consistente.

Outro aspeto relevante na atualidade diz respeito à gestão do elogio ou da remuneração
emocional procurando aumentar a auto estima, no reconhecimento do contributo que cada co-
laborador imprime na sua ação do coletivo, bem como na sua contribuição para a imagem e
reputação da própria organização.

Em síntese, a criação de um clima favorável e envolvente na mente dos colaboradores ao
nível automotivação, cooperação, otimismo e determinação no sentido de uma capacitação ge-
neralizada do capital humano da própria organização, contribuindo dessa forma, para a melhoria
da eficiência potenciando as capacidades individuais para o todo organizacional.
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Resumo

Este trabalho parte de uma inquietação sobre os novos formadores de opinião pú-
blica na sociedade contemporânea, especificamente na relação com as organizações
públicas ou privadas, do primeiro, segundo ou terceiro setor. Compreendendo que as
organizações são parte integrante de uma complexa construção social, vários fatores
impactam na construção de imagem organizacional, entre eles as opiniões. Algu-
mas são fundamentais para influenciar o pensamento coletivo de grupos sociais como
clientes, outras organizações e sociedade como um todo. Nem todas as opiniões se
equivalem, algumas são mais expressivas e possuem canais de alcance diferentes em
intensidades e proporções. Assim, este artigo busca pensar na forma e nos sujeitos
que integram este cenário de construção da opinião pública a partir de investigações
bibliográficas e duas pesquisas de campo, sendo uma com a Ogilvy em Portugal e
outra com assessorias de comunicação de organizações no Estado de Goiás – Brasil.
Palavras-chave: comunicação organizacional; opinião pública; líderes de opinião.

Introdução

A complexidade na formação da opinião dos diversos públicos que interagem com as or-
ganizações está intimamente atrelada às transformações sociais. A comunicação possui a res-
ponsabilidade de dar respostas e ser eficiente diante dos novos cenários, e também de formar
a imagem e os conceitos relacionados à organização e suas diversas correlações sociais, seus
diversos públicos.

Esta pesquisa objetiva o estudo sobre os líderes de opinião na sociedade contemporânea,
também chamados de potenciais influenciadores por assessorias de comunicação, ou seja, pes-
soas capazes de influenciar os diversos grupos sociais com os quais interagem.

A comunicação é uma realidade social que acontece entre as pessoas, entre as organizações
e entre as pessoas e as organizações. Viana (2001: 40) afirma que "a empresa não pode ser uma
ilha, um objetivo em si mesmo. É indispensável que se integre ao continente da sociedade".
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Além de uma integração social, as organizações trabalham hoje com o foco na comunicação
integrada. Kunsch (2003) nos lembra que no Brasil a primeira organização a assumir a composi-
ção de uma comunicação integrada foi a Rhodia, em 1985, quando declarou que a sua assessoria
de comunicação seria constituída por uma divisão de imprensa, relações públicas e marketing
social, para que se evitasse a duplicidade de esforços e dispersão de recursos humanos. Desta
forma, quando pensamos em assessorias de comunicação pensamos sempre neste avanço de
unificar a comunicação e de trabalhar com a soma de esforços.

Inseridas na sociedade, as empresas são suscetíveis a opiniões de toda ordem e algumas
dessas opiniões são fundamentais. Algumas, porque nem todas se equivalem em nível de impor-
tância.

Os formadores de opinião precisam de conteúdos para ascender da condição de generalista
para especialista ou autoridade, mas só as sensações que despertam nos demais com suas ações
e as emoções que provocam, poderá identificá-los como formadores de opinião. Ninguém muda
a opinião do outro, apenas gera uma nova concepção, que poderá modificar a anterior. Assim,
gerar uma opinião depende da imagem que se consegue passar. Para tudo aquilo que se pode ter
uma opinião, pode se ter uma imagem e um formador de opinião que trabalhe neste processo.

A motivação deste trabalho está centrada em descobrir se os valores e a cultura organizaci-
onal, termos sagrados na construção da identidade e da imagem, transcendem a sua existência
e função e ganham notoriedade nos aspectos intangíveis como sentimentos e emoções, sendo
capazes de modificar a relação que o homem enquanto agente econômico possui com o con-
sumo, uma vez que os sonhos conquistados pelo dinheiro não são mais os únicos responsáveis
em um impulso de compra, mas sim os sentidos que o bem tangível ou intangível (simbólico
ou material) proporcionará. Isso se justifica no uso constante de storytellings, ou seja, a mesma
emoção vivida por um indivíduo multiplica-se em experiências para outros usuários através da
difusão narrativa de suas experiências.

Assim, a questão problema que norteia este trabalho é: Até que ponto os líderes de opinião
são responsáveis por essa construção?

Em termos metodológicos, este trabalho parte de uma revisão de literatura, mas também
avança na construção da ideia de que o impacto no imaginário dos receptores possibilitará o
surgimento de uma sincronia em termos de admiração, fazendo surgir o que em marcas organi-
zacionais é um diferencial: a ressonância, aquilo que possibilita ao cliente ligar-se irremediavel-
mente à marca, sendo capaz de gerar uma opinião pública favorável que se firmará nas emoções
e não mais no conteúdo.

Para consolidar a construção desta ideia, foi realizada uma pesquisa qualitativa, baseada
em uma entrevista em profundidade, na Ogilvy Portugal, tendo em vista tratar-se de expressivo
conglomerado de comunicação no mundo; além de entrevistas com assessores de comunicação
de seis organizações do estado de Goiás – Brasil, numa clara relação entre o local e o global. A
ideia é que os resultados possam alavancar pesquisas de colaboração futura em outras localidades
para ampliação do foco de investigação e contribuições com o processo de compreensão desta
área da comunicação.
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1. Formadores de opinião na sociedade contemporânea

A formação da opinião pública e a construção de imagem fazem parte das atribuições que
um profissional de comunicação deve ter com relação a uma organização de primeiro, segundo
ou terceiro setor, nos âmbitos público ou privado.

Uma opinião se edifica a partir dos valores, impressões, motivações e experiências que um
sujeito possui a respeito de um bem ou serviço, mas também a partir dos valores, impressões,
motivações e experiências de outras pessoas. Além dos bens e serviços podemos ter opiniões
sobre pessoas, lugares etc., mas para este trabalho vamos nos deter às organizações.

Assim, num mundo permeado por informação, as pessoas podem criar suas opiniões a partir
de seus próprios conceitos ou de conceitos expressados por outras pessoas. Não qualquer pessoa,
mas sim os formadores de opinião, distintos para cada grupo, para cada público, pois cada
pessoa pode ter um ou mais líderes que opta por seguir, pessoas com um grau de influência
e de persuasão adquiridos pelas mais variadas formas e cujas concepções possuem o poder de
influência.

Não é correto dizer que as pessoas mudam as opiniões de outros, mas sim que ao emitirem
suas opiniões e informações, gerando novos dados, elas podem modificar o pensamento original
que outrem possuíam. Assim, ninguém altera sua opinião pelo simples fato de alguém dizer que
aquele pensamento deva ser mudado, mas novos pontos de vista, novas visões surgem e ao se
apresentarem socialmente, são capazes de inferir em novas opiniões.

Gomes nos lembra que expressões como:

"Convencer a opinião pública, informar à opinião pública, confundir a opinião pú-
blica, ou ainda, sofrer nas mãos da opinião pública, seriam impossíveis se pensásse-
mos no sentido clássico daquilo que significa opinião. Tecnicamente, não se convence
uma opinião, no máximo se gera outra, assim como não se diria que informamos a
uma opinião, mas informamos a alguma instância que pode ter opinião". (Gomes,
2001: 65)

Tuzzo (2005) afirma que quando falamos de opinião pública, na verdade estamos falando de
um grupo social que consegue pensar e manifestar sua opinião sobre coisas, relações, circuns-
tâncias, pessoas, fatos, questões, instituições, exercendo uma função de mecanismo-guia, que
estabelece os contornos daquilo que é possível para a sociedade.

Neste sentido, os formadores de opinião ganham atenção especial, pois são eles que poderão
exercer esse grau de influência sobre as pessoas, integrantes de públicos distintos. E isso vale
tanto para formadores de opinião que estão na mídia, quanto para aqueles que mesmo fora da
mídia possuem alcance de voz para públicos específicos, contudo, na sociedade contemporâ-
nea em que vivemos, balizada pelos meios de comunicação de massa, aqueles que possuem a
ampliação de voz pelos canais de comunicação e a chancela de credibilidade se destacam.

Sobre isso, Tuzzo trabalha com a ideia dos 4 Ps que possuem influência social:

"Se refletirmos sobre os quatro pilares de sustentação da sociedade anteriormente
legitimados, aqui definidos como 4Ps (pai, professor, político, padre/pastor) repre-
sentantes simbólicos da família, escola, Estado e igreja, veremos que e a própria
Igreja se apropria hoje de canais de televisão para que a voz do padre/pastor seja legi-
timada pela estética televisiva de reconhecimento de valoração e passe a ser utilizada
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pela sociedade muito mais porque adveio da televisão do que dos templos religio-
sos e com isso transformam os seus interlocutores em celebridades midiáticas, com
reconhecimento de voz". (Tuzzo, 2014: 164)

Desta forma não trabalharemos aqui com a ideia que a mídia tem poder, mas sim de que o dis-
curso tem poder e, que tendo na mídia uma amplificação de voz, possui um alcance maior do que
os discursos dirigidos especificamente para cada público. Além disso, as pessoas que ilustram
a mídia adquirem o deslumbramento da fama pelos fãs que contraem e por isso a possibilidade
de admiração social, o que faz com que suas ideias sejam transmitidas de forma legitimada pela
concepção midiática.

Quando nos referimos às organizações, existem outros indivíduos na sociedade capazes de
exercer influência na formação da opinião pública. Cabrero e Cabrero (2001: 40 - 41) colocam
a questão a partir de "sete fatores-chave de persuasão dos públicos, chamados de sete cês, quais
sejam, a credibilidade, o contexto, o conteúdo, a clareza, a continuidade e consistência, os canais
de comunicação e a capacidade de compreensão do auditório".

Com relação aos grupos ou públicos de relacionamento organizacional, os autores Cabrero
e Cabrero (2001: 46) definem como dez: clientes, fornecedores e distribuidores, bancos e enti-
dades financeiras, acionistas, agentes de valores, analistas financeiros, mídia especializada, im-
prensa em geral, pessoas em potencial para os negócios da empresa, organismos oficiais/gover-
namentais.

Evidentemente que essa composição é uma convenção social que inclusive não é estática,
mas flutuante com relação ao que cada organização possui como públicos que com elas inte-
ragem, ou seja, com seus públicos estratégicos, também chamados de Stakeholders, ou seja,
públicos que possuem influência mútua com uma organização. Mas para pensarmos neste con-
texto que, ainda que mutante é absolutamente importante, tomemos a concepção de Grunig,
Ferrari e França (2011: 254), para quem "os relacionamentos podem ser classificados de acordo
com as partes a que se referem, especificamente às mais importantes, como as que se ligam a
setores institucionais, governamentais, aos investidores, clientes, fornecedores, incluindo os re-
lacionamentos internacionais, impossíveis de serem ignorados em um mundo globalizado". E
os autores vão além, teorizando que:

"os relacionamentos podem ser definidos como as relações mantidas em caráter per-
manente ou não pela organização com os públicos selecionados para o desenvolvi-
mento de suas operações econômicas e sociopolíticas ou institucionais por meio de
comprometimentos jurídicos, administrativos, de troca de tecnologia, de conhecimen-
tos, de fornecimento de matéria-prima, de parceria de negócios, desenvolvimento de
projetos industriais e de pesquisa com o objetivo de manter mútua cooperação e ga-
rantir resultados favoráveis para as partes e para as regiões onde operam". (Grunig,
Ferrari e França, 2011: 277)

Kunsch afirma que:

"o estudo sobre o comportamento dos públicos diante de uma organização é fun-
damental para o processo do planejamento. As organizações, dependendo de suas
atitudes e decisões, podem suscitar e provocar a criação de novos públicos ou trans-
formar um público passivo em ativo, no momento que esses se sentem ameaçados
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ou atingidos. Conseqüentemente irão afetar a organização e os relacionamentos".
(Kunsch, 2003: 329)

Se pensarmos nas emoções, sensações e na relação estética, que compõem o processo de
construção da opinião pública não fazemos referência somente à mídia, mas também a uma
atividade social discursiva que pode ser presencial, para uma audiência menor em quantidade,
mas não em qualidade e grau de referência para públicos distintos.

A realidade social entre as organizações e entre as organizações e seus públicos faz referên-
cia à linguagem, abrangência e estética, mas, sobretudo a comunicação é uma realidade social
que acontece entre as pessoas, entre as organizações e entre as pessoas e as organizações. As-
sim, o primeiro dispositivo a ser analisado é a linguagem, ponto de partida de toda estratégia de
comunicação.

Quando nos referimos especificamente às organizações, podemos considerar que os públicos
possuem opiniões sobre aquilo que os afeta diretamente. A opinião pública é a soma de opiniões
individuais e não é a opinião da massa, mas sim de públicos distintos, como já afirma Tuzzo
(2005).

Mateus corrobora, afirmando que:

"A opinião pública política fundamenta-se na esfera privada, mais propriamente na
sociedade civil, e é constituída pelos indivíduos particulares reunidos em público que
fazem ouvir a sua voz através de uma comunicação política expressa como opinião
pública, tida esta como produto do raciocínio público sobre os assuntos públicos.
Dado que cada um possui a sua aspiração privada, é na defesa dos interesses de cada
um que publicamente se pode atingir a harmonia e o bem-estar social". (Mateus,
2008: 61-62),

Com relação ao volume de informação, estamos vivendo em uma era onde ter informação
já não é mais um problema em termos quantitativos. Em nenhuma outra época a informação foi
tão abundante, mas informação não é comunicação. Comunicação pressupõe a compreensão do
receptor e deste ponto a sociedade está cada vez mais distante. A informação é algo acessível,
mas a possibilidade de interpretação é um tanto mais complexa.

Chomsky (2002) afirma que vivemos hoje o problema do excesso que não permite a análise
sensata da informação. E isso é também um problema para as organizações. Já existem estudos
que quantificam as horas que funcionários passam em frente aos computadores respondendo aos
correios eletrônicos e prejudicando a produtividade.

Contudo, quando pensamos neste volume exacerbado de informações, podemos também
considerar uma possibilidade para os assessores de comunicação que se traduzem como fontes de
informação para a mídia. Os meios de comunicação não possuem jornalistas especializados em
todas as áreas de atuação e por isso os assessores de comunicação podem também se caracterizar
como formadores de opinião para a mídia ao produzirem conteúdos de interesse específico, com
as explicações necessárias para compreensão de um público leigo. Viana (2001) considera que o
assessor de comunicação deve ser parceiro, agente de informação e fonte. Deve ser o profissional
que pensa ou deva pensar como os editores, pauteiros e repórteres e a partir daí, informar fatos
noticiáveis. Se respeitados os limites da fronteira e da ética, os dois podem se complementar
sem perda da independência do jornalista, nem prejuízo para o assessor de comunicação.
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O assessor de comunicação deve preocupar-se em tornar visível o que a empresa produz,
sejam bens ou serviços. Por isso deve preocupar-se com a relação entre os públicos e as men-
sagens, lembrando-se de que para cada público existe uma linguagem distinta e um veículo de
comunicação adequado. Por isso a seleção dos públicos deve ser feita de forma responsável e
nunca aleatória. Além disso, para cada público um líder de opinião, ou líderes de opinião de
alcance e legitimados pelo próprio público.

Na sociedade contemporânea, a internet tem também se caracterizado como construtora des-
tes líderes com a proliferação de blogueiros e vlogueiros que exercem poder de persuasão sobre
seus seguidores nas mais diversas áreas.

O processo não é novo e os jornalistas e articulistas de jornal impresso ou âncoras e apre-
sentadores de televisão também exercem esse papel, mas a dinâmica dos meios de comunicação
redesenha essas personalidades e seus graus de influência pública.

Por isso, empresas de cosmético, por exemplo, buscam colocar na voz das blogueiras de
moda os lançamentos de maquiagens ou perfumes que serão usados e recomendados para suas
seguidoras e terão um poder de persuasão ainda maior do que as publicidades feitas para todos,
uma vez que se pautam na confiança embrionada na pseudo intimidade digital viabilizada pelas
redes sociais. As blogueiras falam para suas seguidoras e cada uma delas considera-se a amiga
e companheira, para quem a blogueira só passará dicas e recomendações positivas e saudáveis.
Afinal, amigos servem mesmo para isso.

Na formação da opinião pública pelos líderes de opinião devemos considerar a relação entre
a identidade e a imagem organizacional. O trabalho que os assessores de comunicação reali-
zam dizem respeito a construção de uma identidade organizacional, mas a imagem é construída
na percepção de cada cidadão consumidor, usuário, participante da organização, ou seja, seus
públicos.

"Neste âmbito, o papel do outro, aqui compreendido como público faz toda diferença
e sentido, ou seja, é no outro que o eu se justifica. É na imagem que a identidade se
torna “quase” tangível. Tomando como base a noção de território, delimitação espa-
cial, as marcas pessoais, assim como as organizacionais, são resultantes desta enge-
nharia epistemológica que envolve os estudos da identidade e da imagem". (Tuzzo e
Braga, 2014)

Assim, criar uma imagem pode ser algo feito a partir das impressões ou experiências que
cada indivíduo possui sobre uma organização; mas também pode ser pautada nos relatos, regis-
tros e informações dos líderes de opinião que são cultuados por cada sujeito, e a quem é delegada
a responsabilidade de formar e expressar uma opinião. Desta forma, essas pessoas passarão a
multiplicar informações com respaldo de seus líderes, isentando-se da responsabilidade de sus-
tentação de uma ideia, tendo em vista que existirá sempre um responsável acima dela para ser
indiciado ou elogiado.
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2. Metodologia

Este trabalho foi produzido a partir de pesquisas bibliográficas e pesquisas empíricas. A
investigação foi motivada pela questão problema: Até que ponto os líderes de opinião são res-
ponsáveis pela construção da opinião pública das organizações?

A pergunta é complexa. Não exatamente em sua formulação linguística, mas sim na multi-
plicidade de agentes sociais que são envolvidos para se pensar em respostas.

A partir disso, a opção foi pelo método de triangulação sistemática de perspectivas que,
segundo Flick (2009), pode ser conseguida a partir da combinação de perspectivas e de méto-
dos de pesquisas apropriados, que levem em conta o máximo possível de aspectos distintos de
um mesmo problema. Para isso, a própria definição da questão problema caracteriza-se como
uma das etapas fundamentais para que as respostas a esta pergunta direcionem o caminho a ser
percorrido pelo pesquisador e os métodos adequados a essa busca.

Desta forma foram realizadas três pesquisas, quais sejam: uma bibliográfica, uma qualitativa
a partir de entrevista em profundidade e uma terceira pesquisa, também qualitativa do tipo de
entrevistas estruturadas, com formulário de perguntas abertas.

As pesquisas de campo, ou empíricas foram realizadas em dois países, Brasil e Portugal,
compreendendo a seguinte ordem: 1) Pesquisa Bibliográfica; 2) Entrevista em profundidade em
Lisboa – Portugal, com a empresa de comunicação Ogilvy; 3) Entrevistas estruturadas com per-
guntas abertas junto a profissionais de comunicação que atuam em assessorias de comunicação
de organizações do estado de Goiás – Brasil.

As pesquisas empíricas foram de caráter qualitativo e o objetivo foi compreender como as
assessorias de comunicação agem em relação aos formadores de opinião de diferentes grupos
sociais, públicos que se relacionam com a organização e que ajudam a formar a imagem organi-
zacional.

Todos os participantes da pesquisa foram devidamente informados sobre a natureza, os ob-
jetivos e a forma de publicação dos resultados da pesquisa. Alguns pesquisadores chamam o
processo de “consentimento informado”, como Fontana e Frey (1994: 372), que asseguram
que o consentimento informado é a permissão obtida do sujeito, depois deste ter sido devida
e verdadeiramente informado sobre o estudo, garantido o seu direito à privacidade (proteger a
identidade do sujeito), e proteção do dano (físico, emocional ou de qualquer outro tipo).

É importante também pensar que qualquer pesquisa carrega em si o olhar do pesquisador
porque ninguém pesquisa o que não conhece. Todo pesquisador só pode realizar uma pesquisa
a partir de conhecimentos prévios e assim, este trabalho é uma visão sobre os formadores de
opinião pela Ogilvy Comunicação, uma das maiores empresas deste segmento do mundo, com
escritórios e trabalhos premiados em diversas capitais na América e na Europa, que inspiraram
os estudos realizados em Goiânia em 2015, não exatamente como um estudo de caso, mas como
uma visão que se amplia e certamente gerará indícios para novas pesquisas deste assunto que
não se esgota, pois precisa cada vez mais de descobertas e reflexões.

A estrutura deste trabalho foi composta pela definição da amostra, os instrumentos de coleta
de dados, a definição dos participantes da pesquisa, o método de análise e a construção do texto
com a visão das assessorias de comunicação que passam a ser expostos abaixo.
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3. A Voz da Ogilvy – Portugal

A fim de estudar a relação das organizações com os formadores de opinião e potenciais
formadores da opinião pública, este trabalho buscou compreender a atuação desenvolvida pelo
maior conglomerado de comunicação do mundo a partir de uma entrevista em profundidade
com a profissional Mariana Luz, licenciada em Comunicação Empresarial pela Escola Superior
de Comunicação Social de Lisboa, e que está na Ogilvy Public Relations desde 2006, tendo
atuado primeiramente como Account Executive, mais tarde como Senior Consultant, e sendo
atualmente Business Director da unidade em Portugal.

Em entrevista presencial, Mariana Luz, contou que se preocupa em disponibilizar serviços
na área de consultoria de comunicação a clientes nacionais, multinacionais e globais. O maior
foco é a transformação, o olhar para as mudanças sociais que é a flexibilidade para se adaptar
às necessidades de cada cliente. O objetivo são soluções inovadoras e eficazes para garantir a
reputação das empresas que procuram os trabalhos da Ogilvy.

Sobre os formadores de opinião para formação da opinião pública, Mariana Luz utiliza o
termo potenciais influenciadores para definir a atuação de jornalistas, investidores, mídia, pro-
gramas de TV ou mesmo de um blogger, por exemplo. Para ela, não existe nenhum tipo de
preconceito com quem serão os potenciais influenciadores (ou líderes da opinião pública) ado-
tados pela empresa, a ideia é que para cada campanha ou problema que uma organização tenha,
seja trabalhada uma solução de comunicação, utilizando-se os canais mais eficazes de influência.
Assim, para ela, a busca pelos potenciais influenciadores de opinião deve auxiliar na relação de
aproximação entre os públicos.

O foco da instituição é sempre o de promover diálogos entre os diversos públicos interno ou
externos às organizações, a fim de desenvolver a imagem corporativa dos clientes e consolidar a
comunicação global da organização e de suas marcas em especial.

A Ogilvy inicia o atendimento a um cliente com um estudo do problema a ser resolvido, sem-
pre trabalhando com o princípio da comunicação integrada que pode ser um reposicionamento
de marca ou o lançamento de um produto, por exemplo. No site da organização o trabalho é
definido como a missão de oferecer aos clientes uma vasta oferta de serviços que vão da con-
sultoria e definição da estratégia de comunicação à gestão das relações da empresa com os seus
vários públicos-alvo, passando pela gestão de reputação e organização de eventos que ajudem a
posicionar as empresas e a potencializar os seus melhores resultados de negócio.

A empresa não trabalha com formação de imagem de pessoas físicas, como os profissionais
liberais ou artistas por exemplo, mas adota essas pessoas como potenciais influenciadores para
as suas estratégias de comunicação. Assim, um blogueiro pode ser incluído em uma estratégia de
comunicação pela quantidade e qualidade de seguidores que possui, mas esta conquista pessoal
do blogueiro é algo que ele deve conseguir por outras vias de comunicação que antecedem a sua
contratação pela agência.

A prática de storytellig vem sendo intensificada na empresa, tendo em vista a atual realidade
social onde o volume de informações é maior do que a possibilidade de assimilação pelos di-
versos públicos. A técnica de contar histórias se firma em diversos fatores, sobretudo na relação
emocional, fazendo com que o receptor identifique-se com um acontecimento e histórias de vida.
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Dessa forma, a cultura de uma organização, os valores, e os princípios são transmitidos com o
contar de histórias transformados em uma storytelling.

O objetivo é fazer com que os receptores da mensagem fixem de forma mais fácil as in-
formações ali contidas. No geral, uma boa storytelling apresenta ao público uma vantagem ou
uma grande experiência que o produto (ou a empresa como um todo) trouxe para a vida de uma
pessoa, e que esta emoção pode ser vivida por outros clientes/consumidores/usuários. Derrick
de Kerckhove (1997) afirma que as sensações são fundamentais no processo comunicacional da
sociedade atual.

Importante destacar que memória e história são coisas distintas. Assim, uma pessoa possui a
memória de sua existência, não toda ela, mas aquilo que lhe fez sentido lembrar, que lhe marcou.
A história é a transformação de uma memória em uma narrativa, reorganizada e ordenada de
forma a transmitir para alguém a experiência, o vivido.

Assim, para a Ogilvy, todos os veículos de comunicação são considerados a partir de suas
estratégias, públicos e mensagens definidas para se alcançar os objetivos. O planejamento de
mídia é feito pensando-se em cada campanha, empresa, cliente e público; e a escolha de mídia
massiva ou mídia dirigida é sempre considerada a cada caso. Nenhuma mídia é mais ou menos
importante na visão da organização e somente o planejamento estratégico será capaz de definir
os veículos a serem utilizados.

4. A visão dos assessores de comunicação de Goiás – Brasil

No período de agosto a outubro de 2015 foi realizada uma pesquisa com seis assessores
de comunicação de organizações de segmentos distintos, localizadas em Goiás – Brasil. A
ideia era compreender o impacto dos líderes de opinião, e por conseqüência formadores da
opinião pública na sociedade atual, bem como a relação com a comunicação desenvolvida entre
a organização e seus diversos públicos.

Para isso foram realizadas entrevistas estruturadas a partir das quatro questões abertas abai-
xo. Além do questionário, os assessores de comunicação também deveriam informar o nome
da organização em que atuam, o segmento na qual ela está inserida e o cargo que ocupam. As
questões indagadas a seguir eram:

a) Quais são os segmentos sociais que se relacionam diretamente com a sua organização?

b) Já desenvolveram algum trabalho de storytelling? Qual? Porquê?

c) Quais opiniões possuem relevância na sua organização?

d) Há formadores de opinião que interagem ou impactam diretamente na sua organização?

4.1. Análise das entrevistas

As assessorias de comunicação pesquisadas representam empresas de âmbitos diferentes de
atuação em Goiás, quais sejam:

— Uma organização de transportes coletivos (Grupo HP Transportes Coletivos);
— Uma fabricante de cervejas especiais (Lionfish Beer);
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— Uma instituição de ensino superior (Universidade Federal de Goiás – UFG);
— Um instituto de treinamento (Instituto Brasileiro de Coaching – IBC);
— Uma ONG (Organização das Voluntárias de Goiás – OVG);
— Um veículo impresso de comunicação (Revista Perfil Centro-Oeste);
— Um sindicato (Sindicato dos Engenheiros do Estado de Goiás – SENGE-GO).
Com relação aos cargos, cada uma das sete organizações pesquisadas apresentou uma no-

menclatura diferenciada para o desenvolvimento da atividade de assessoria de comunicação.
A empresa de transportes coletivos tem sua assessoria a partir de um analista de comunicação
e endomarketing; a fabricante de cervejas especiais faz sua assessoria a partir de um gerente
comercial e de relacionamento; a instituição de ensino superior possui um assessor de comu-
nicação; o instituto de treinamento possui uma coordenadora de comunicação; a entidade de
voluntários faz sua assessoria de imprensa especificamente para a presidente de honra da ins-
tituição e é executada por uma jornalista; a revista afirma ter sua assessoria de comunicação a
partir de sua editora geral; e o entrevistado do sindicato, disse ser o assessor de imprensa e de
comunicação, "porque faz tudo".

Com relação aos segmentos de organizações que se relacionam diretamente com cada or-
ganização pesquisada, as respostas variaram a partir das particularidades de cada segmento de
atividade, sendo que as organizações públicas e privadas foram destacadas por todos os entrevis-
tados, que também salientaram: Consórcios; empresas concorrentes em cada uma das áreas de
atuação dos entrevistados; instituições de ensino superior (públicas e privadas); autarquias fede-
rais; poder Judiciário; poder Legislativo; organizações do terceiro setor; departamentos de co-
municação de outras organizações; profissionais liberais das mais diversas áreas, como clínicas,
escritórios de advocacia, marcas locais e regionais ligadas ao comércio, agências de publicidade
e propaganda; entidades voltadas para a Engenharia, sindicatos e federações e outras empresas.

O destaque foi para a importância da imprensa, uma vez que os meios de comunicação de
massa foram citados em primeiro lugar por todas as organizações que reportam à mídia o papel
de primeiro organismo social a ser considerado no relacionamento com os públicos. Ainda
que possuam suas especificidades e conseqüentemente públicos de interesse distintos, todas elas
afirmam que os jornalistas e colunistas sociais têm grande interação com o desenvolvimento
de suas atividades. Mais recentemente, passaram a preocupar-se com as mídias sociais que,
segundo todos os entrevistados começaram a ter influência no trabalho que desenvolvem.

Quando questionados sobre já terem executado algum trabalho utilizando as técnicas de
storytelling, quatro organizações responderam que ainda não, mas que essa ideia já faz parte do
planejamento estratégico, como é o caso da empresa fabricante de cervejas e o do sindicato. A
assessoria da universidade alegou que possui material suficiente para colocar algumas histórias
para seus públicos, mas que até o momento o storytelling nunca foi utilizado.

O Instituto Brasileiro de Coaching – IBC, afirmou que possui interesse em aderir à story-
telling, pois trabalha com desenvolvimento humano, e acredita que isso seja representativo para
seu negócio e seus públicos e que possa ser futuramente inserido nos projetos do instituto.

Três organizações afirmaram já trabalhar com a prática. A primeira delas, a empresa de
transportes explicou que utiliza a técnica em seus treinamentos de atendimento ao cliente para
gerar uma maior empatia entre os motoristas e usuários. A revista contou ser esta uma prática
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cotidiana em todas as edições da publicação, seja para o lançamento de alguma marca pessoal ou
empresarial ou para contar a história de vida de algum empreendedor de região Centro-Oeste. A
Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) garante que investe na produção de vídeos institu-
cionais, especialmente sobre a atuação da instituição, que tem 68 anos e, sobre alguns programas
sociais específicos como a Bolsa Universitária e o Centro Goiano de Voluntários. Segundo a as-
sessora da entidade, as motivações são direcionadas. No vídeo sobre a Bolsa Universitária,
o objetivo foi esclarecer os critérios de aquisição do benefício e a contrapartida do programa
aos alunos interessados em inscrever-se. No caso do material referente ao Centro Goiano de
Voluntários, a intenção foi de sensibilizar as pessoas e instituições para a prática filantrópica, es-
timulando o voluntariado. De acordo com a assessora da entidade, a OVG possui clareza sobre a
forma de utilização da storytelling, especialmente por já ter utilizado e percebido efeito positivo
na relação emocional com seus públicos.

Com relação aos formadores de opinião, cada organização possui figuras diferentes como
influenciadores no posicionamento dos públicos. A empresa de transportes afirmou que todas as
opiniões que tangem a temática de mobilidade urbana afetam diretamente a organização como
vias exclusivas para ônibus, aumento da passagem, acidentes envolvendo os veículos e matérias
publicadas nas mídias.

A empresa de cervejas especiais alegou que a mídia é o principal formador de opinião,
mas, além da mídia, opiniões de especialistas em cervejas e donos de bares também têm grande
impacto na aceitação do produto para o cliente final. Em alguns casos, a opinião destes pode até
mudar o produto.

A assessoria de comunicação da Universidade Federal de Goiás (UFG) afirma que os gesto-
res federais, estaduais e municipais são formadores de opinião, além do público interno (estu-
dantes, servidores técnicos-administrativos e docentes) e os veículos de comunicação.

Para a assessoria de comunicação do Instituto Brasileiro de Coaching, as principais opiniões
são as dos consumidores, através de pesquisa de satisfação do cliente, redes sociais e SAC, além
dos meios de comunicação de massa.

A assessoria de comunicação da Revista Perfil Centro Oeste classifica a sua organização
como midiática, e, portanto, todas as opiniões relativas à sociedade, clientes, empresas parceiras
e profissionais da comunicação são importantes para o veículo.

Para o assessor do Sindicato dos Engenheiros no Estado de Goiás, as opiniões que trazem
relatos de experiências e histórias de vida, dão dicas de emprego ou que argumentam o quanto
a Engenharia é importante para a sociedade e para o cidadão são sempre importantes. Para a
assessora, seus públicos gostam de ouvir histórias, se sentirem respeitados, valorizados e princi-
palmente representados, ainda mais por tratar-se de um sindicato.

As entrevistas realizadas neste trabalho também buscavam compreender se para os asses-
sores de comunicação existem formadores de opinião que interagem ou impactam diretamente
com suas organizações. Nesta pergunta, os respondentes deveriam partir do comum, especifi-
cado na pergunta anterior, para o particular, ou seja, nomes de pessoas, ou redução de segmentos
que de fato influenciam na formação de uma opinião favorável à sua organização.

Contudo, os assessores ainda trabalham com um universo de segmentos amplo, oriundos de
diversos âmbitos sociais, empresariais, jurídicos, políticos, científicos, classistas, além da pró-
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pria variedade de ícones da comunicação e de representações de toda ordem e foco de atuação.
Na pesquisa, muitas respostas obtidas foram vagas como "para a empresa o importante são os
formadores de opinião da sociedade".

Enfim, como conclusão desta pesquisa podemos pensar que a prática de storytelling já é algo
presente em algumas organizações, muitas já como prática recorrente, outras como intenção,
algo que gradua-se como item constitutivo no planejamento estratégico das empresas.

Importante destacarmos que o uso de storytelling já é comum nas campanhas publicitárias
veiculadas na televisão, rádio ou na internet. Se é fato que as publicidades também são feitas
pelas organizações, podemos pensar em uma relação que avança da Publicidade e Propaganda
para as Relações Públicas, reafirmando o caráter de comunicação integrada.

Para os assessores de comunicação de organizações de Goiás entrevistados, a mídia ainda é
a grande alicerce na formação da opinião pública, mesmo quando poderíamos pensar somente
em ações para o público interno, ou para públicos muito específicos que interagem com a orga-
nização, por exemplo.

O poder simbólico da mídia faz com que todos os assessores de comunicação a tenham como
principal esfera social para formar, manter, ampliar e modificar a opinião de seus públicos com
relação aos trabalhos desenvolvidos.

O alcance de voz dos discursos midiáticos permanece imperativo na elaboração das opiniões
dos públicos na visão das assessorias de comunicação, e isso, de alguma forma, pode refletir nos
trabalhos desenvolvidos pelas organizações que se preocupam mais com a mídia do que com
formadores específicos para cada uma delas.

Em muito essa ideia advém da relação de formação de pensamento para a massa e não para
os públicos, um processo ainda em construção para grande parte das organizações e que se
mostra real na pesquisa realizada no Centro-Oeste Brasileiro.

A relação mais forte entre a Ogilvy e as assessoria de comunicação do Estado de Goiás é
o caráter de transformação, a preocupação com as mudanças sociais que exigem flexibilidade
para se adaptar às necessidades de cada cliente e os anseios de cada público. A busca é por
soluções inovadoras e eficazes para garantir imagem positiva das empresas que procuram os
trabalhos da Ogilvy ou das empresas pesquisadas em Goiás. Os potenciais influenciadores,
termo utilizado pela Ogilvy, também exerce influência nas empresas brasileiras pesquisadas,
como algo já compreendido pelas organizações no momento de considerarem seus públicos,
linguagem e veículos a serem utilizados.
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Abstract

If it’s true that in a global context intersectorial parternships are becoming more and
more common the same ideia does not seem to be a reality in our local communities.
In this paper the relationship between the private sector and organizations from the
civil society will be discussed from a communicative point of view. Recognising the
qualities and competences of each sector is mandatory if both enterprises and CSOs
want to achieve their main goals and not only to enhance short term reputation, or
have money as the only driver, when promoting common activities.
Keywords: CSR; citizenship; public relations; local communities.

Introdução
“Le problème généralement pris en considération est d‘établir comment le capita-
lisme gère les structures existantes, alors que le problème important est celui de dé-
couvrir comment il crée, puis détruit, ces structures”. (Schumpeter)

Quando hoje falamos de públicos, como “grupos” mais ou menos tipificados com os quais
– para facilidade de trabalho – as organizações lidam nos seus quotidianos, tornou-se habitual
encontrar, para designar alguns destes grupos, a noção de “comunidade local”.

Neste caso, como em tantos outros, este também é um conceito-problema mas a sua efi-
cácia expositiva e explicativa leva-nos a preferi-lo, no presente artigo, a outros possíveis. De
igual modo lidaremos com outras noções-problema, como a de “responsabilidade social” das
organizações, em inglês, Corporate Social Responsability.

Aqui, ao contrário de muitos, não temos de todo a visão neoliberal de que o único objectivo
das empresas é um enriquecimento cada vez maior dos seus accionistas. Estamos muito longe
da questão caracterizada em “Community Relations and Sponsorship” (Harrison, 2000, p. 123),
que se resumia na pergunta “what can be sponsored?” (Harrison, 2000, p. 135) ou “the business
of business is business” (Harrison, 2000, p. 123).
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Acreditamos com Woot (2013, 2014) que mesmo que as escolas de gestão continuem a
apresentar uma visão truncada de empresa, estas são e deverão ser cada vez mais cidadãs de
plenos direitos e deveres.

Por outro lado, quando falamos de uma organização da sociedade civil é preciso não nos es-
quecermos que continuamos a falar de uma organização, não se afastando por isso a necessidade
de responder às mesmas questões éticas do que qualquer outra. Não é por ser um agente social
e não económico que assume automaticamente a forma de cidadã, sem precisar de dar provas de
uma conduta que esteja em conformidade com os valores por si defendidos.

Tanto umas como outras são elementos fundamentais, constitutivos e estruturantes das co-
munidades locais – em qualquer acepção que queiramos dar à noção de local – em que vivemos.

Questionaremos assim, neste artigo, a dicotomia traçada entre empresas e organizações da
sociedade civil e procuremos uma nova forma de olhar as relações entre umas e outras. Muitas
vezes, quando falamos numa parceria entre o Sector Privado e o Terceiro Sector, imaginamos
que a empresa se encontra numa posição dominante, dado que detém o poder económico e está
a contribuir com os seus recursos para um determinado propósito. Mas é precisamente esta
ideia que se pretende contrariar no presente trabalho, reflectindo sobre as possibilidades que as
organizações sem fins lucrativos podem oferecer, ainda que estas não se traduzam directamente
em resultados financeiros imediatos.

Agentes de mudança, parceiros em projectos comuns, cidadãs, umas e outras, de um mesmo
país ou de um mesmo mundo.

Organizações da sociedade civil: organizações éticas por definição?

Quando pensamos a Responsabilidade Social Corporativa (RSC) remetemo-nos inevitavel-
mente para o domínio da sociedade, abordado neste trabalho através do conceito de comunidade
local. Quando falamos em organizações da sociedade civil estamos a considerar organizações
que prestam serviço público, cujo principal objectivo não passa por gerar lucro, mas antes por
responder a um problema ou necessidade da sociedade.

“[...] Proliferam vários nomes, bem como definições, sobre este grupo de organiza-
ções ou parcelas dele, o que contribui para alguma lentidão na afirmação do sector
como um sector, por exemplo, em paralelo com o sector público e o sector privado
empresarial” (Andrade e Franco, 2007, p. 12).

Um dos problemas com que frequentemente se deparam estas organizações prende-se com a
própria delimitação das fronteiras do que aqui designamos por Terceiro Sector, ou sector social.
Trata-se de um campo que permanece em busca de afirmação, dado que engloba um conjunto
heterogéneo e diversificado de organizações da sociedade civil. No entanto é possível identificar
com alguma clareza as características deste tipo de organizações, que são dotadas de especifi-
cidades que as distinguem daquelas que compõem os restantes sectores (Quintão 2011, p. 6).
Para pertencer ao Terceiro Sector uma entidade deve reunir, de acordo com Salamon e Anheier
(1997), um conjunto de características que lhe permitam ser identificadas como tal. Assim, as or-
ganizações da sociedade civil devem ser formais em termos de estrutura, privadas (ou separadas
do Estado), não lucrativas (não proceder à distribuição dos lucros), auto-governadas (possuir o
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seu próprio mecanismo de governação e gestão interna), e incluir o envolvimento de voluntários
nas suas actividades (Salamon e Anheier, 1997, p. 9).

Mas, as dificuldades de contextualização não se limitam ao enquadramento das organizações
no próprio sector, passando também pela sua própria definição. Em paralelo com o conceito de
Terceiro Sector, o de “economia social” é um dos mais utilizados ao nível europeu para definir
um mesmo campo. Em inglês traduzido para “social economy”, e em francês para “économie so-
ciale”, estas denominações são frequentemente veiculadas pelas instituições da União Europeia.
(Andrade e Franco, 2007, p. 16). A par com outras classificações, sendo que todas elas se refe-
rem ao sector das organizações da sociedade civil, outros conceitos têm sido utilizados tanto ao
nível nacional como internacional para exprimir as actividades realizadas neste âmbito. Econo-
mia social, economia solidária, sector sem fins lucrativos ou organizações não-governamentais
são alguns exemplos, não sendo certa ou errada a sua aplicação, desde que o contexto assim o
justifique.

Morris sustenta que "as definições do terceiro sector estão essencialmente agregadas a um
conjunto de organizações que são colectivamente consideradas como possuindo características
que as diferenciam dos Estados, dos mercados ou das entidades domésticas"(Morris,2000, p. 4).

É fundamental neste contexto – para melhor compreensão das pontes que pretendemos criar
entre os diferentes sectores – perceber aquilo que os distingue e também aquilo que os torna
semelhantes. Tal como se revela, hoje, “impensável que uma organização do sector privado
declare publicamente que o seu único objectivo consiste em gerar lucro para os accionistas”
(Bartlett, Ihlen e May, 2014, p. 3), já não faz qualquer sentido renegar ou ignorar a ideia de
que uma organização do Terceiro Sector pode também gerar lucros, apesar das características
próprias do sector em que se inserem, ou seja, a sua não distribuição. Na realidade, muitas
organizações da sociedade civil sentem hoje a necessidade de procurar uma auto-sustentação dos
seus projectos, tornando-se elas próprias geradoras de mais-valias. Alguns exemplos, próximos
da sociedade portuguesa, outros nem tanto, remetem-nos, por exemplo, para instituições como
a AMI, o UNICEF ou a OXFAM, e as suas vendas de Natal ou os seus cartões de saúde.

Assim sendo, e incluindo-se neste domínio as organizações privadas que prestam serviço
público e que podem ter capacidade para gerar receitas, não se justificaria que fossem também
elas alvo de uma reflexão sobre as boas práticas de responsabilidade social? Não será pertinente
pensarmos as organizações da sociedade civil enquanto agentes também praticantes das políticas
de RSC que promovem?

Esta ideia de que as organizações do Terceiro Sector são naturalmente éticas parte, como
é compreensível, da natureza que caracteriza as suas missões, geralmente viradas para o bem
comum, e também do facto de estas não terem a geração de lucro como uma finalidade em si.
No entanto é preciso considerar com urgência que uma organização do Terceiro Sector não é,
por definição, “ética”, e que a sua actividade não tem que estar automaticamente abrangida por
valores desta natureza. Tratando-se de um sector cada vez mais profissionalizado urge estender
também a ele o domínio da RSC, sob pena de uma crise de credibilidade poder vir a afectar
as organizações que o compõem, tal como já vimos acontecer no sector privado. Mais ainda,
é importante considerar que as organizações do Terceiro Sector dependem da credibilidade nas
suas actividades, para garantirem a sua sustentabilidade a médio e longo prazo.
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Sabe-se que os fundos, os subsídios e as doações são o principal modelo de subsistência
das organizações cujo principal objectivo não é gerar lucro, além de que a actual realidade
política e económica dos países ruma cada vez mais para uma quebra na atribuição de verbas
por parte dos Estados, pelo que se justifica que as organizações da sociedade civil comecem a
ser auto-suficientes. A RSC ocupa, assim, um lugar de relevo quando se fala em responder às
necessidades das comunidades locais, já que os recursos canalizados para estas respostas não
devem ser apenas provenientes dos Estados, mas também das organizações que detêm poder
económico e, mais do que isso, são responsáveis pela sustentabilidade do meio em que estão
inseridas.

Assim, entendemos que as organizações da sociedade civil devem também elas promover os
valores que mais contribuem para a sustentabilidade – como a transparência e a confiança – o
que lhes permitirá fazer face à forte concorrência que actualmente se verifica também no sector
social.

Salamon (1997) expôs que um "crescimento notável vem ocorrendo mundialmente em ac-
tividades voluntárias organizadas e na criação de organizações privadas sem fins lucrativos ou
não-governamentais. [...] O alcance e a escala deste fenómeno são imensos"(Salamon, 1997,p.
5).

Dada a constante necessidade de atrair recursos entre as organizações do Terceiro Sector, o
conceito de notoriedade torna-se num dos seus activos mais preciosos, pois aumenta a proba-
bilidade de a organização ser escolhida pelas empresas como veículo entre o financiamento e a
causa. Fisher defendeu que “através de parcerias com organizações não lucrativas, as empre-
sas têm contribuído de diversas formas para o aumento da qualidade de vida das comunidades”
(Fisher, 2000, p, 184).

A Comunicação surge, neste contexto, como um instrumento fundamental para a promoção
de valores de credibilidade no seio das organizações da sociedade civil sendo que, através dela,
pode e deve ser cultivada a transparência necessária à geração de confiança entre os seus sta-
keholders 1, estando também entre eles as organizações do sector privado que executam políticas
de RSC. Tendo em conta o trabalho e o esforço que as empresas estão a empenhar no sentido de
legitimarem a sua posição como integrantes da sociedade, não faria sentido criarem laços com
organizações do Terceiro Sector que não correspondam a valores éticos e também a uma posição
legítima.

Responsabilidade social corporativa: entre o ser e o parecer

Tendo sempre em mente a Comunicação como mecanismo para gerar conhecimento e re-
conhecimento, quer da conduta das organizações quer do próprio domínio da responsabilidade
social das empresas, importa considerar que estamos a abordar uma área caracterizada por gran-
des especificidades e susceptibilidades: a área da RSC.

1. Entende-se por stakeholder “qualquer grupo ou indivíduo que é afectado ou consegue afectar uma organização
e as suas actividades. Ou, qualquer indivíduo ou grupo que pode contribuir para a definição de proporções de valor
para a organização” (Partridge, Jackson, et. al, 2005, p. 6).
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A intenção de as empresas dignificarem o seu nome através do envolvimento em causas
sociais e/ou ambientais nem sempre foi bem aceite. Os paradoxos criados em torno da comuni-
cação devem-se ao facto de que informar sobre RSC muitas vezes levanta cepticismo em torno
da organização, em vez de servir o objectivo pretendido, de ilustrar a sua contribuição para a
sociedade (Waddock e Googins, 2014, p. 24). A RSC não é uma área recente mas a sua im-
portância tem registado uma tendência crescente nas últimas décadas. O momento que marca o
início da sua discussão nos universos académico e empresarial remonta a 1953, através da obra
Responsabilidade Social do Empresário, de Howard R. Bowen, sendo este considerado o início
do período moderno da literatura sobre o assunto (Carroll, 1999, p. 269).

"O trabalho de Bowen (1953) resultou a partir da crença de que as várias centenas de
grandes empresas eram centros vitais de poder e tomada de decisão, e que as acções
dessas empresas tocavam a vida dos cidadãos em muitos pontos"(Carroll,1999, p.
269).

Hoje, o “neoliberalismo”, como é descrita a ideologia governativa global, coloca o foco do
mecanismo socioeconómico no mercado, sendo que a intervenção governamental está muito
virada para suportar o regime de mercado – uma economia capitalista (Crouch, 2013). É neces-
sário que a análise dos princípios e das políticas de desenvolvimento tenham em consideração as
grandes organizações como uma forma de governança (governance) no seu pleno direito, e não
as classifiquem como conceitos de “lobbying” ou destruição de mercados (Crouch, 2013). Uma
vez que as organizações sejam encaradas desta forma será possível investigar o seu comporta-
mento, não só como actores do mercado mas também em relação à sociedade (Crouch, 2013).
Isto abre a possibilidade de estudar a RSC associada a teorias de governança (Crouch, 2013).

O papel da liderança corporativa, ou governança, tem-se destacado como uma ferramenta
capaz de tornar as actividades da organização numa ponte entre os retornos para os accionistas e
a responsabilidade necessária aos meios social e ambiental. Trata-se de criar uma sinergia entre
os objectivos da organização e a envolvente que a rodeia.

“Os líderes das empresas não são apenas líderes de negócios, mas são líderes dentro
da sociedade. Nós somos uma parte da sociedade, não estamos separados dela”27
(FitzGerald KBE e Cormack, s. d., p. 8).

Trata-se de absorver os princípios corporativos, estratégia e governança, na prática diária
de gestão. Trata-se de gerir a intervenção da organização na sociedade, proactivamente, não
delegando para outros essa tarefa (FitzGerald KBE e Cormack, s. d., p. 9). Considerar o papel
político e económico das organizações transnacionais levanta a questão sobre o seu papel no
bem comum e nos problemas de pobreza, o que envolve a discussão sobre a parte que joga a
RSC (Crouch, 2013).

Instalou-se, nos últimos anos, um elevado ritmo no desenvolvimento deste debate, devido
à urgente necessidade de se encontrar respostas para os problemas contemporâneos, nomeada-
mente nas sociedades ocidentais. A “mercantilização” das políticas sociais/ responsáveis é não
só um erro do ponto de vista ético, como também, a médio e longo prazo, do ponto de vista da
credibilidade.
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No entanto, "nas organizações líderes, (a RSC) moveu-se para além das fronteiras legais, de
relações públicas e filantropia, para se tornar uma parte mais integrante da governança corpora-
tiva, da estratégia, da gestão de risco e da reputação"(Nelson, 2005, p. 1).

Desta forma, a abordagem da RSC deve ser um desafio tão importante para as empresas
como qualquer outra tarefa de gestão. Não se pode encarar a Comunicação das políticas social-
mente responsáveis da mesma forma que se encara a comunicação de produtos ou serviços.

Um dos paradoxos da Comunicação da RSC deve-se à descredibilização do sector privado.
No entanto, a causa não terá origem no sector em si, mas será fruto do comportamento que algu-
mas organizações mais reputadas adoptaram e, por vezes, ainda adoptam. Por um lado, à medida
que a globalização se foi estabelecendo, a concorrência aumentando e as empresas começaram
a ganhar uma posição mais influente no mercado, iniciou-se uma tendência para exigir o retorno
dos recursos consumidos pelas organizações. Contudo, alguns episódios envolvendo organiza-
ções cuja comunicação não correspondia à prática levou a que existisse uma quebra de confiança
na sociedade. O acesso facilitado à informação levou a que as comunidades se deparassem, por
vezes, com dados contraditórios comunicados pelas empresas que, por um lado, mostravam
comportamentos socialmente responsáveis mas, por outro, surgiam em relatórios publicados na
Internet, como empresas detentoras de más práticas face a muitos dos seus stakeholders. As
más condutas para com os colaboradores e/ ou os que trabalham para empresas sub-contratadas
é uma realidade global hoje denunciada.

A comunicação da RSC pode ser a chave que permite atingir os objectivos de boa reputação
através de práticas socialmente responsáveis, mas a forma como a organização a executa é fun-
damental para uma correcta percepção por parte dos stakeholders. É prioritário transmiti-la de
forma apropriada, no sentido de evitar interpretações erradas e resultados contrários aos preten-
didos. A desconfiança geral dos públicos em torno das grandes organizações suscita, por outro
lado, um certo receio por parte das empresas em comunicar as suas políticas de RSC, dado que
por vezes é difícil obter provas concretas sobre estas práticas.

Tal como é defendido por Waddock e Googins (2014, p. 27), estamos perante um paradoxo
da Comunicação da RSC, que apenas pode ser ultrapassado através da promoção de valores de
confiança e autenticidade nas mensagens transmitidas pelas organizações aos seus stakeholders.
Só desta forma é possível criar uma relação de paridade entre a intencionalidade transmitida
nas mensagens das organizações e a forma como estas são recebidas (Eiró-Gomes, 2005, pp.
99-100). É fundamental garantir que as mensagens comunicadas não têm apenas a finalidade
de promover a criação de uma boa reputação mas assentam realmente em valores, crenças e
práticas autênticas (Waddock e Googins, 2014, p. 27). Através de uma comunicação de RSC
que realmente transmita a identidade da empresa e seja transversal a todas as suas formas de
actuação é possível gerar confiança junto dos públicos, de forma coerente, consolidando uma
imagem de autenticidade. Quer isto dizer que, se a identidade de uma empresa for entendida
pelos seus públicos como verdadeira e transparente, então a comunicação das suas políticas de
RSC será bem recebida e as mensagens descodificadas com a mesma intencionalidade com que
foram emitidas (Eiró-Gomes, 2005, pp. 99-100).

É, portanto, na correspondência entre o parecer e o ser que se ultrapassa o paradoxo da
Comunicação da RSC.
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Parcerias inter-sectoriais como chave para uma verdadeira cidada-
nia

“Se a empresa quer reencontrar a sua dimensão cidadã, ela deve desenvolver nela
própria uma cultura política no sentido pleno do termo. Deve inserir a sua acção na
vida da cidade e participar nos debates sobre o Bem comum e sobre as orientações
para o futuro” (Woot, 2013, p. 111)

As relações entre o sector privado e o Terceiro Sector já não se pautam exclusivamente pe-
los conceitos de caridade, solidariedade ou paternalismo. A participação das organizações no
desenvolvimento das comunidades que as rodeiam pode e deve implicar também o seu cresci-
mento. É exactamente por aqui que defendemos que deve passar o futuro da dinâmica em torno
da cidadania organizacional.

Na década de 1970, o economista e Prémio Nobel Milton Friedman foi um dos grandes opo-
sitores à crença de que as empresas podem ter responsabilidades além do seu principal objectivo
de gerar lucro. Através do artigo "The Social Responsability of Business is to Increase its Pro-
fits", difundido na revista New York Times (Setembro de 1970), Friedman (1970) compara uma
organização a uma “pessoa artificial” e reitera que apenas as pessoas podem ter responsabilida-
des de âmbito social. No entanto, mesmo estando em negação, Friedman foi um dos primeiros a
estabelecer uma comparação, uma relação directa entre a dimensão de cidadania e a dimensão
organizacional.

Em primeiro lugar importa analisar este conceito, caracterizado como a mais recente tendên-
cia da RSC. Para Waddock "a verdadeira cidadania corporativa envolve bem mais do que aquilo
que tem sido tradicionalmente chamado de Responsabilidade Social Corporativa"(Waddock,
2003, p. 3).

Esta definição inclui, antes de mais, a relação estabelecida com todos os stakeholders da
organização que são influenciados pelas suas políticas socialmente responsáveis. Neste con-
texto, a utilização do termo cidadania prevê que os públicos e a própria organização estejam
ao mesmo nível, e o constructo cidadania corporativa sugere que a organização tem o seu lugar
na sociedade, com os direitos e deveres que isso implica. Crescer em equilíbrio com o meio
externo à organização deverá significar, desde logo, uma relação mutuamente benéfica. Não
que os conceitos de solidariedade ou benevolência estejam ultrapassados, pelo contrário, a sua
presença prende-se exactamente com aquilo que entendemos que Woot (2013, p. 111) considera
quando fala no Bem comum. Entramos, assim, num domínio de inclusão das empresas na soci-
edade. Mais do que aquilo que era anteriormente verificado – a contribuição das empresas para
os problemas sociais – vemos agora as empresas como parte dessa sociedade.

Na tentativa de corresponder a uma evolução da globalização e do próprio conceito de res-
ponsabilidade social iniciou-se uma tendência para criar parcerias inter-sectoriais, que visa dar
uma resposta mais abrangente a todos os sectores com os quais a empresa interage (Warner e
Sullivan, 2004, em Bator e Stohl, 2014, p. 399). Mais do que isso, Fisher (2000) defendeu que
"através de parcerias com organizações sem fins lucrativos as empresas contribuíram de diversas
formas para melhorar a qualidade de vida nas comunidades"(Fisher, 2000, p. 184).
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Estando claro que o papel dos negócios se estende à esfera social e/ ou ambiental, ou seja, até
onde chegam os impactos da sua actividade, defendemos também que os recursos canalizados
para as respostas sociais não devem ser apenas provenientes dos Estados, mas das organizações
que detêm poder económico e, mais do que isso, devem ser responsáveis pela sustentabilidade
do meio em que estão inseridas. Esta orientação é classificada como a nova geração da RSC,
que se caracteriza por "novos tipos de parcerias entre diferentes tipos de organizações, que ac-
tuam numa variedade de sectores"(Bartor e Stohl, 2014,p. 399). Googins e Rochlin explicam
a essência das parcerias inter-sectoriais como intercâmbios que envolvem a troca directa de re-
cursos e/ou experiências, classificando este fenómeno como “intercâmbio recíproco” (Googins
e Rochlin, 2000 em Bator e Stohl p. 404).

“A maior mudança na forma como os negócios estão a ser conduzidos traduz-se no
crescimento acelerado das relações, baseadas não numa lógica de apropriação, mas
numa lógica de parceria.” (Peter Drucker, 2001, em Shuman e Twombly, 2009).

A “nova geração de parcerias”, entre diferentes sectores, surgiu assim como forma de tra-
duzir os objectivos de todas as partes em resultados, consistindo num mecanismo extremamente
eficaz para maximizar recursos de forma a responder a um maior número de problemas, através
de troca de conhecimentos e experiências, e não apenas de donativos conferidos pelas organiza-
ções (Prakash, 2002, em Bator e Stohl, 2014, p. 399).

Caracterizada por uma colaboração integrativa, em que as relações entre as empresas e as
organizações sem fins lucrativos “superam um nível de troca que resulta na criação de conhe-
cimentos, processos e inovações” (Holmes e Smart, 2009, em Bartlett, Bator e Stohl, 2014,
p. 405), a nova geração da RSC inclui diferentes tipos de objectivos, geralmente de médio e
longo-prazo. São eles os objectivos individuais de cada uma das partes constituintes da parce-
ria, e os comuns, partilhados por ambas as organizações. É ainda necessário ter em mente que
quando falamos de parceria estamos a considerar uma relação de longo-prazo, com um carácter
de continuidade no tempo.

No entanto, muitas vezes quando falamos numa parceria entre o sector privado e o Terceiro
Sector imaginamos que a empresa se encontra numa posição dominante dado que detém o po-
der económico e está a contribuir com os seus recursos para um determinado propósito. Neste
trabalho pretendemos contrariar essa ideia, tendo em conta as possibilidades que as organiza-
ções sem fins lucrativos podem oferecer, ainda que estas não passem pelo empenho de recursos
financeiros. Defendemos que uma relação de parceria entre uma organização do sector privado
e uma organização da sociedade civil – Parceria Inter-Sectorial – pode ser produtiva e benéfica
para ambas as partes.

Mas verificam-se ainda alguns obstáculos na interacção entre as organizações dos diferentes
sectores. Por um lado, as empresas tendem a depositar algumas reservas nas organizações sem
fins lucrativos, relacionadas com a crença de que estas podem ter dificuldades em estabelecer
diálogo, ou até uma ideia de gestão de recursos pouco eficiente. As organizações da sociedade
civil tendem a canalizar os seus recursos para a execução da sua missão, deixando de parte o
investimento na gestão de processos e nas questões técnicas, ou pelo menos são muitas vezes
vistas como pouco eficazes por parte das empresas.
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No entanto, estas entidades não deixam de poder trazer valor para uma organização do sector
privado, num contexto de parceria. Estando melhor posicionadas no meio social, tendo contac-
tos privilegiados com os públicos-alvo da estratégia de RSC dos seus parceiros e conhecendo em
profundidade as verdadeiras necessidades do meio em que actuam, as organizações da sociedade
civil podem ter a capacidade de optimizar os recursos destinados pelas empresas aos seus objec-
tivos de filantropia estratégica. Por outro lado, as organizações da sociedade civil são dotadas de
um poder comunicacional específico. Ao dedicarem-se à causa da mudança de comportamen-
tos enraizados, sendo esta causa um dos maiores propósitos e desafios de Comunicação, estas
organizações e o seu sector, através de competências para recorrer a políticas de informação, de
simbologia, de influência e de responsabilização, já conquistaram resultados visíveis (Dempsey,
2014, p. 453).

Da perspectiva contrária, ou seja, das organizações do Terceiro Sector, é comum por vezes
surgirem interrogações relacionadas com a ética, o que se pretende também refutar neste tra-
balho. Deve assumir-se que uma organização com objectivos financeiros pode pautar-se pelos
mesmos valores éticos que uma organização do Terceiro Sector. Apesar da já referida crise de
confiança verificada no sector privado, é importante não generalizar nem considerar que todas
as organizações que o compõem estão descredibilizadas. Afastar a ideia de um "lado bom"e um
"lado mau", comumente resultante de padrões culturais intensamente impregnados, é fundamen-
tal para criar uma base de ligação que seja mutuamente benéfica (Fisher, 2000, p. 187).

“(. . . ) Organizações sem fins lucrativos e empresas com objectivos financeiros exis-
tem fundamentalmente para servir o bem comum. Existem tantas definições daquilo
em que consiste o Bem comum como tantas outras concepções do que são ou não os
fins lucrativos"(Fisher, 2000, p. 188).

Ultrapassadas estas questões, descobrir os elementos em comum entre os dois actores de
uma parceria é o primeiro passo, aquele que levará à tomada de decisão (Fisher, 2000, p. 187).
Em primeiro lugar, a autora aponta o carácter da missão organizacional e as características parti-
culares da parceria, que devem ser compatíveis com a missão da organização do Terceiro Sector
(Fisher, 2000, p 187). Existem incompatibilidades óbvias que não podem ser ignoradas como,
por exemplo, o ramo de negócio da empresa ir contra as crenças da organização não lucra-
tiva (Fisher, 2000, p. 195). Por outro lado, a análise dos benefícios retirados do estabelecimento
desta relação deve ser clara, e não deve confundir-se objectivos legítimos com intenções imorais.
Sobre este aspecto, Fisher expõe que num contexto de parceria estratégica, as organizações estão
claramente a agir no seu próprio interesse de Bem comum (Fisher, 2000, p. 196). Contrariámos
aqui a ideia de que uma organização sem fins lucrativos é “ética” por definição, e já defendemos
que as organizações do sector privado têm realizado esforços no sentido de legitimarem a sua
posição na sociedade. A filantropia estratégica, se bem executada, pode acrescentar mais valor
na resposta às necessidades sociais e na criação de comunidades fortes, do que a tendência já
ultrapassada das empresas que realizavam acções de “caridade” (Fisher 2000, p. 186).

Numa parceria inter-sectorial, a organização do sector privado representa um importante
stakeholder para a organização do Terceiro Sector, e vice-versa. Porém, importa destacar que
este stakeholder não surge naturalmente, como acontece com outros, mas nasce de um trabalho
cuidadosamente analisado, testado e planeado.
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O papel da Comunicação ganha aqui um especial relevo, sendo fundamental para a constru-
ção e manutenção das relações de parceria, não só naquilo que respeita às interacções entre as
duas partes mas também à forma como estas se dirigem para o exterior.

Notas conclusivas

Todos conhecemos as tentações de más práticas de grandes monstros mundiais (do Amazon
à Nike, passando pelo Google e pela Volkswagen), bem como sabemos que a mundialização
económica avança bem mais rapidamente do que a governamentação e a regulamentação ne-
cessárias. Muitos também não reconhecem que a Comunicação é, também ela, acção. Acção
constitutiva das próprias organizações e possibilitadora das suas tomadas de decisão.

Compete assim, aos profissionais de comunicação, monitorizarem as suas envolventes e
cumprirem uma das funções base dos seus desempenhos profissionais. A saber: serem constru-
tivos de pontes, pontes entre organizações de diferentes sectores na prossecução do bem comum.
Como muitos, antes de nós, já afirmaram, às Relações Públicas pede-se-lhes que sejam 99% per-
formance e 1% report.
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Resumo

Os anos 90 representaram um período de excelência para as universidades portugue-
sas. Contudo, no início do século XXI, este contexto de expansão foi alvo de uma
forte retração. Perante um cenário de instabilidade as instituições de ensino superior
começam a tomar consciência da necessidade de se reformarem (Ruão, 2005) e a
solução parecia estar na adoção de um modelo de gestão orientado para o mercado.
Foi nesta conjuntura que os gabinetes de comunicação começaram a proliferar nas
universidades, revelando-se o interesse da Comunicação Estratégica, como o uso in-
tencional de atividades comunicativas para gerar significados. Este estudo pretende
refletir em torno dessas estratégias de comunicação, em particular pelas adotadas nos
gabinetes de comunicação da Escola de Direito e do Instituto de Ciências Sociais da
Universidade do Minho. O objetivo será perceber se, para além de uma adequação às
exigências do mercado, as opções estratégicas variam em função das áreas científicas
que enquadram os gabinetes.
Palavras-chave: comunicação estratégica; Universidades; Escola de Direito, Insti-
tuto de Ciências Sociais.

Introdução

O universo das instituições de ensino superior em Portugal tem sido alvo de profundas trans-
formações, que se iniciaram na década de 90 e que representam complexos desafios para a gestão
destas organizações. O aumento da concorrência, o decréscimo do número de candidatos, a di-
minuição de financiamento, a saturação do número de licenciados e a emergência da sociedade
de informação, são alguns dos fenómenos que descrevem o estado atual do ensino superior em
Portugal.

Na verdade, as universidades nacionais têm vindo a deparar-se com uma realidade absoluta-
mente distinta do passado e viram-se forçadas a repensar os seus modelos de gestão, adotando
uma abordagem mais orientada para o mercado. Os conceitos de identidade, imagem, reputação
e marca passaram a fazer parte do vocabulário dos manuais de gestão destas instituições e as
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ações de comunicação, com vista à captação de novos alunos, foram inseridas no plano anual
das suas atividades.

Neste contexto, a comunicação tornou-se numa ferramenta estratégica essencial para estas
organizações, permitindo-lhes melhorar a imagem, atrair novos estudantes e fontes de financia-
mento (Ruão, 2009), aspeto fundamental para garantir a sua sobrevivência.

Este estudo pretende, para além de compreender o aparecimento e evolução da Comunicação
Estratégica nas universidades portuguesas, refletir em torno dessas estratégias de comunicação,
em particular pelas adotadas nos gabinetes de comunicação da Escola de Direito e do Instituto de
Ciências Sociais da Universidade do Minho. O objetivo será perceber se, para além de uma ade-
quação às exigências do mercado, as opções estratégicas variam em função das áreas científicas
que enquadram os gabinetes. Para compreender este fenómeno serão analisados os seguintes fa-
tores: criação e início de atividade dos gabinetes de comunicação; a sua localização geográfica,
bem como a ligação hierárquica dentro da instituição; o tom da abordagem que serve de base
ao trabalho desenvolvido pelo gabinete; o plano (geral) de comunicação, com vista à captação
de alunos. Especial atenção é, ainda, direcionada aos vídeos institucionais lançados pelas duas
instituições, a partir dos respetivos gabinetes de comunicação.

Novo milénio: um período de transformações para o ensino superior
nacional

Apogeu dos anos 80 e 90

Entre a década de 70 e de 90, o ensino superior português viveu um período de grande
progresso, também impulsionado pelo momento histórico do país e pela conjuntura europeia. Ao
longo dos anos 80, o ensino superior, constituído quase exclusivamente de instituições públicas,
viu-se incapacitado de receber todos os indivíduos que procuravam formação superior. Com o
crescimento económico que se fez sentir após a entrada de Portugal na, então, União Europeia,
no ano de 1986, o número de candidatos às universidades teve um desenvolvimento notável,
obrigando as instituições a adotar medidas que moderassem a procura, das quais se destaca a
instauração do numero clausus.

Ainda assim, e apesar do seu crescimento, o ensino superior conheceu a sua real expansão a
partir dos anos 90, de modo que se pode falar de massificação. “Para tal, foram fatores decisivos
a abolição da nota mínima de acesso, que fez disparar a procura, e, sobretudo, a diversificação
da oferta através da dilatação exponencial do ensino superior privado, da concretização do
aumento da rede do ensino superior público politécnico (...)” (Ferreira, Nunes, Oliveira, Oliveira
& Ribeiro, 2014: 143). De facto, os 150.000 alunos inscritos no ensino superior no início dos
anos 90 passaram a 300.000 no ano letivo de 1995/ 1996. Foi neste contexto que as universidades
públicas deixaram de ser capazes de dar resposta à elevada procura, circunstância que também
esteve na origem do forte crescimento de universidades privadas que se fez sentir nesta década.
O ensino superior português era agora constituído por universidades públicas, universidades
privadas e institutos politécnicos que procuravam responder ao desígnio da democratização da
educação superior a todos os cidadãos.
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Este foi também o tempo em que a missão das universidades, ligada à criação, difusão e
aplicação de conhecimento de forma igualitária se comunicava por si só. A crença na qualidade
do ensino superior e na sua capacidade de abrir portas para um futuro melhor e até para um
determinado status social, representavam eixos de comunicação espontâneos. Assim, a comu-
nicação estratégica não era, ainda, uma realidade presente nestas instituições. Claro que, não
se pode falar em ausência total de comunicação. Contudo o modelo de comunicação até então
instalado nas universidades era extramente burocrático e unidirecional, onde se privilegiavam
apenas públicos institucionais. Por outro lado, as atividades de comunicação quase se cingiam
exclusivamente a questões protocolares.

As dificuldades do novo milénio

Os tempos que se seguiram trouxeram grandes alterações. No início do século XXI, o con-
texto de expansão do ensino superior nacional foi alvo de uma forte retração e instabilidade, que
se prolonga até aos dias de hoje.

A partir do final dos anos 90 o número de candidatos ao ensino superior em Portugal come-
çou a diminuir, aspeto que se explica pela crescente redução da taxa de natalidade, pela saturação
de diplomados que se começou a fazer sentir e pelo aumento da propina cobrada pelo ingresso
no ensino superior. Por outro lado, a crescente proliferação de universidades incrementou um
aumento na concorrência direta entre estas instituições.

A própria economia nacional mostrou sinais de regressão e as universidades viram reduzidos
os seus apoios financeiros, tal como se depararam com o aumento das taxas de desemprego dos
seus diplomados. De facto, um curso superior deixara de ser uma garantia de um futuro risonho
e passou a colocar os estudantes no mercado da incerteza, levando-os a questionar a verdadeira
utilidade de uma licenciatura.

O próprio Estado foi mudando o seu papel, começando a mostrar dificuldade em financiar
todas as universidades e, mais do que isso, acabou por encontrar nas mesmas mecanismos de
apoio. Assim, e ameaçando a própria missão que a palavra universidade encerra – como insti-
tuição de conhecimento e desenvolvimento social, isenta de fins lucrativos –, “(...) a educação
superior começa a ser vista, sobretudo, pelo seu ângulo do seu contributo para a competivi-
dade económica (...)” (Ferreira et al, 2014: 139). Nesta lógica de pensamento, as universidades
deveriam tornar-se financeiramente independentes e, se possível, até lucrativas, mostrando re-
sultados positivos e dependendo cada vez menos de orçamentos do Estado, que operaria agora
apenas como agente regulador.

Perante um cenário de instabilidade, em que se instala a concorrência por alunos e por fi-
nanciamentos as instituições de ensino superior portuguesas começam a tomar consciência da
necessidade de se reformarem (Ruão, 2005: 3). A estas instituições começaram a ser exigi-
das novas performances, de tal forma que os próprios valores que regem o seu comportamento
se alteram. Eficiência, qualidade, responsabilidade, competitividade, empregabilidade, interna-
cionalização passam a ser as palavras de ordem das instituições académicas. A atividade das
universidades passou a fazer-se num ambiente de forte competição no qual o modelo de gestão
tradicional deixava de fazer sentido.
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A adoção de um modelo de gestão foi o caminho encontrado para alcançar novas soluções.
Quando os estudantes e os recursos financeiros já não eram uma garantia de sobrevivência, estas
instituições começaram a preocupar-se seriamente, começando a enveredar por caminhos antes
ignorados. Foi nesta altura que o contacto com potenciais estudantes e seus familiares, até então
desnecessário, se tornou um recurso fundamental. “(...) As universidades despertaram para
o valor da informação qualificada e persuasiva aos potenciais cientes e consumidores” (Ruão,
2008: 499), e perceberem que essa informação poderia ser veiculada de diversas maneiras e por
diversos meios. Foi então, num momento de decadência que as universidades reconheceram o
valor e potencial da comunicação.

Comunicação estratégica: um novo caminho

A utilização da comunicação nas universidades não é uma novidade. Contudo, até ao XXI
estas instituições utilizavam um modelo de comunicação mais restrito e tradicional, que pri-
vilegiava os públicos institucionais, como o Estado e as autoridades locais, num processo de
comunicação unidirecional, irregular e pouco articulado (Ruão, 2005). Neste modelo os poten-
ciais alunos não estavam incluídos e, por isso, as atividades de promoção eram inexistentes e até
mal vistas no seio deste setor.

Com a adoção de modelos de gestão mais empresariais, as atividades de promoção e os
gabinetes de comunicação começaram a proliferar nas universidades. Mais do que encontrar
uma vantagem competitiva, as universidades necessitavam de a expandir de forma alargada,
utilizando ações de comunicação eficazes. Todas as instituições de ensino superior ofereciam
o mesmo serviço e tinham de competir entre si por estudantes e recursos financeiros e esta
tarefa exigia a introdução de novos eixos e estratégias de comunicação. Este aspeto foi ainda
mais evidente quando as universidades públicas se viram ameaçadas pelas instituições privadas,
que eram muito ativas na sua promoção, através de diversas ações de publicidade e relações
públicas. Nestas circunstâncias, as universidades foram induzidas a pensar e agir de forma mais
mercantil, percebendo as outras instituições de ensino como concorrentes, os alunos e as suas
famílias como públicos-alvo e os seus serviços como bens comercializáveis (Boffo, 2004).

Assim, a solução passava pela inclusão de atividades de comunicação, que permitissem às
universidades promover a sua imagem e diferenciar os seus serviços que, no geral, eram idên-
ticos aos oferecidos pela concorrência. Para tal, as instituições de ensino superior precisavam,
agora, de desenvolver uma vantagem competitiva baseada num sistema de características únicas
e, comunicá-las de uma maneira eficaz a todos os públicos envolvidos (Carrillo e Ruão, 2005).

Este conjunto de acontecimentos obrigou à “(...) definição de programas de comunicação
com os ‘consumidores’, que incluíam a divulgação eficiente das características e vantagens dos
produtos e serviços” (Ruão, 2008: 462). Foi então, cientes desta necessidade, que as universi-
dades começaram a considerar novos públicos, desenvolveram novos eixos de comunicação, e
começaram a apostar em novas estratégias de comunicação.
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Novos públicos

Com o passar do tempo e com as transformações no meio envolvente, a noção de públicos
foi-se alterando. As instituições de ensino superior começaram a perceber que os grupos ins-
titucionais já não eram os públicos mais importantes e que este lugar era agora ocupado pelos
futuros estudantes e seus familiares.

Por outro lado, as universidades passaram a integrar na sua atividade um conjunto de entida-
des que se tornaram stakeholders crucias para a sua sustentabilidade. O Estado e as autoridades
locais mantiveram-se como públicos importantes, mas a estes acrescentaram-se outros, com
igual influência, nomeadamente: os Comités de Avaliação e Acreditação, os Media e os Líderes
de Opinião, com elevado peso para a imagem das universidades. Ainda que com menos des-
taque, as instituições concorrentes passaram a pertencer ao leque de públicos. Assim como a
comunidade local, as empresas da região, os ex-alunos (enquanto potenciais candidatos ao en-
sino pós-graduado e como fontes de opinião e repercussão da imagem da instituição) e o público
em geral.

Contudo, cedo se percebeu a importância dos públicos internos, no contacto com os pú-
blicos externos. Fala-se aqui dos alunos, dos docentes, dos investigadores e dos funcionários,
que representam o elemento comunicativo mais importante das universidades. Estes públicos
representam o espelho das instituições de ensino superior e também o seu principal elemento de
comunicação, seja através do contacto direto com os públicos externos ou mediante o sucesso
das suas carreiras. Desta forma, era crucial que os membros da organização se identificassem,
filiando-se com a sua cultura, pois, a imagem das universidades depende, fundamentalmente,
das opiniões comunicadas pelos públicos internos (Ruão, 2008).

Novos eixos de comunicação

O conhecimento e a qualidade de ensino que, de resto, caracterizavam a missão da univer-
sidade tradicional deram lugar a novos eixos de comunicação. Na verdade, com a massificação
do ensino superior a oferta educativa deixou de ser suficiente no processo de escolha. Assim,
para serem capazes de “(...) competir e subsistir estas instituições necessitam de compreender
o comportamento de compra do seu público-alvo, percebendo quais as suas reais necessidades
e quais os fatores que impulsionam as suas escolhas” (Amorim, 2010: 14). A aposta em novos
eixos de comunicação não é mais do que uma resposta aos novos fatores de decisão que servem
de ponderação no processo de ingresso no ensino superior.

“A reputação académica surge em primeiro lugar, sendo considerada pelos estudantes como
o factor de escolha mais importante” (Amorim, 2010: 27). A busca de qualificações, de reco-
nhecimento e de desenvolvimento social faz com que os indivíduos procurem uma instituição de
elevada reputação e prestígio, reconhecida no mercado pela qualidade do seu método de ensino,
dos seus cursos, do seu corpo docente e da sua investigação e pela sua taxa de empregabilidade.

A localização surge também como elemento fundamental na tomada de decisão. No geral,
os estudantes desejam ficar próximos de casa e das suas famílias. Por outro lado, os grandes
centros urbanos são preferidos em detrimento das zonas do interior.
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Os fatores económicos tendem, também, a ser apontados como cruciais no processo de deci-
são. Informações que dizem respeito à propina praticada pela universidade, à sua política geral
de preços, à possibilidade de obtenção de bolsa de estudo e aos valores do alojamento e dos
transportes, tendem a ser privilegiados pelos estudantes.

Por último destacam-se outros fatores como as instalações das universidades, as suas opor-
tunidades em termos desportivos e de lazer, a vida académica e as características da cidade onde
a instituição se insere. A informação comunicada deveria ultrapassar, agora, as barreiras da pró-
pria universidade e dos seus cursos, descrevendo a experiência de ensino superior em torno das
atividades de cultura e lazer oferecidas pela instituição e pela cidade onde se inseria.

A inclusão de novos públicos e a valorização de novos temas de comunicação exigia, por
parte destas instituições um crescimento das suas atividades de comunicação que deu origem a
um novo paradigma de comunicação.

Um novo paradigma de comunicação

As alterações impulsionadas pelo modelo de gestão de mercado e pelo novo paradigma de
comunicação provocaram, nas universidades, um processo de mudança que se assemelha ao
rebranding, muito comum nas empresas que procuram uma renovação para a sua marca.

Na adoção deste novo paradigma de comunicação destacou-se a criação de novas identidades
visuais. As universidades portuguesas iniciaram um processo de renovação da sua iconografia,
começando a substituir os tradicionais brasões de armas por novos logótipos, novas cores, novos
letterings e novos slogans. Muitas universidades apostaram, também, na criação de slogans,
expressos em frases curtas, e que sintetizam os seus princípios, as suas filosofias, os seus valores
e a sua missão.

A declaração de missão das universidades passou, também, a ocupar um papel de desta-
que. “A declaração de missão fornece informação sobre que tipo de organização é e o que faz
(Falsey,1989) ao mesmo tempo destacando os fatores positivos na organização” (Osman, 2008:
66). 1

A própria história das instituições tornou-se num eixo de comunicação importante pois,
resumia o seu percurso e as suas vivências. As tradições das universidades representam fontes
de diferenciação muito importantes: os trajes professorais e dos estudantes, os rituais, os eventos
e o património, continuam a reproduzir-se como características únicas de cada universidade e,
por isso mesmo, são elementos de distinção extremamente relevantes.

Nesta nova fase, começaram também a destacar-se as potencialidades das universidades no
que respeita à qualidade das suas instalações e às mais-valias da sua localização. São menciona-
dos os serviços disponíveis no campus, onde se destaca a existência de bibliotecas, de salas de
estudo, de ginásio, de cantinas e bares, de reprografias, mas também de espaços verdes e ativi-
dades de lazer. Nesta descrição as palavras são importantes e são usadas com o objetivo de criar
imagens mentais e ambientes. No que respeita à localização, as instituições de ensino superior,
procuram enfatizar determinadas particularidades das cidades onde estão sediadas, que incluem

1. Tradução nossa.
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as atividades culturais e de lazer, o património histórico, os espaços verdes, a existência de zona
costeira, as tradições, e a gastronomia.

Nesta fase nas universidades começaram a surgir os gabinetes com exclusiva função de ge-
rirem todas as atividades de comunicação. Estes gabinetes tornaram-se responsáveis por um
conjunto de atividades promocionais, que agora começavam a fazer parte da própria identidade
das universidades. Os formatos de comunicação utilizados para atingirem os públicos e para ex-
porem os novos eixos de comunicação eram agora mais diversos. As universidades começaram
a afirmar-se através de novas formas de contacto com os públicos onde se inclui a promoção em
meios de comunicação de massa, a criação de publicidade em meios impressos como os folhe-
tos, os outdoors e os cartazes, e a aposta nas novas tecnologias onde se destacam os websites e,
mais recentemente, a presença nas redes sociais. Esta situação contrastava com os últimos anos
do século XX, em que dominavam os formatos de comunicação tradicionais como as brochuras,
as publicações institucionais ou os comunicados de imprensa (Ruão, 2008).

Os folhetos e as brochuras sempre foram um suporte de comunicação importantes para as
instituições de ensino superior. Porém, a partir do século XXI este material sofreu grandes
alterações, tanto na componente textual como no aspeto estético. Os novos folhetos continuam a
incluir as informações essenciais sobre os cursos, mas, com um novo design, onde se destacam
os layout’s coloridos, o uso de gráficos e imagens. As fotografias tornam-se um elemento chave
destes novos prospetos, eles “tendem a mostrar os seus alunos a trabalhar, no habitat académico
da universidade, nos seus laboratórios, anfiteatros e salas de aula” (Symes, 1996: 142) 2. Por
outro lado, estes prospetos passam a abranger novas informações, apresentando mais aspetos
sobre as instalações das universidades e sobre as atividades culturais e de lazer.

O aparecimento das novas tecnologias marcou também o início do século XXI e o período
de reforma do sistema universitário português. Para além de todas as transformações que se
faziam sentir no mercado do ensino superior destacava-se, ainda, a necessidade das universi-
dades incluírem as novas tecnologias na sua atividade diária. O desenvolvimento de websites
institucionais foi uma das primeiras medidas relacionadas com o incremento das novas tecno-
logias. Com a proliferação de páginas na internet de organizações das mais variadas áreas, as
universidades perceberam que esta representava uma excelente oportunidade de comunicação.
Atualmente, todas as instituições de ensino superior têm pelo menos um website e este é, tal-
vez, o seu elemento de comunicação mais importante, como primeiro ponto de contacto com os
candidatos ao ensino superior.

Como complemento ao website surge a recente aposta nas redes sociais. Nos dias de hoje
é muito comum que as universidades possuam também uma página nestas redes, sendo que o
Facebook é aquele que acolhe mais adeptos. Ao contrário do website, as páginas no Facebook
trazem imensas vantagens em termos de participação dos públicos, interação e partilha e, por
isso, representam um elemento de complementaridade importante.

Parece que “(...) a world wide web (www) e os media impressos são percecionados como
sendo as fontes mais importantes de informação da universidade (...)” (Gray, Fam & Llanes,
2003: 112) 3. Contudo, ainda que possam ser considerados os meios mais importantes, não são

2. Tradução nossa.
3. Tradução nossa.
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os únicos. As universidades têm feito grandes desenvolvimentos nas suas atividades promo-
cionais e, atualmente, “os formatos de comunicação mais usados para atingir estes públicos
podem classificar-se em ações de relações públicas (que incluem as feiras e exposições, visitas
a escolas, dias de portas abertas ou publicações), de publicidade (nos jornais, rádio, televisão,
outdoors, cartazes ou flyers) e de merchandising (que incluem lembranças institucionais e peças
de vestuário)” (Ruão, 2008: 456).

De facto, os últimos anos representaram um período de grande transformação no sistema de
gestão das universidades, no qual a comunicação estratégica representa um escape fundamen-
tal para a sobrevivência destas instituições, principalmente em tempos de mudança e de forte
competição.

Contudo é também verdade que o modelo comercial não é bem visto no seio académico e,
por isso, a comunicação das universidades portuguesas não abandonou o seu pendor tradicional,
procurando manter sempre um estilo institucional e ligeiramente burocrático, evitando os forma-
tos comunicativos estritamente comerciais, que são combinados com os géneros informativos.

Porém, apesar de se registar alguma resistência à mudança, na última década as universi-
dades portuguesas deram um grande passo no seu panorama comunicacional. Todavia, há um
longo caminho a percorrer, onde existe ainda um grande terreno por explorar. As universidades
continuam a mostrar dificuldades em conciliar o seu núcleo histórico e tradicional com o pendor
emocional e de sedução que é característico da comunicação publicitária.

Mercado Vs Academia

A aposta em novos eixos de comunicação, como já vimos, transporta a gestão das instituições
universitárias para uma esfera de novos desafios. O potencial reputacional das universidades
é, agora, composto de uma série de novos elementos que exigem um esforço mais focado e
estruturado por parte das organizações. Este esforço decorre – e encontra, muitas vezes, focos
de motivação nessa dimensão – da cultura das instituições. Procura-se que esse esforço seja um
ponto equilibrado de conciliação entre a tradição característica da Academia e uma crescente (e
imperativa) mercantilização do setor.

Desta forma, torna-se importante perceber se há um ponto de diferenciação nesse esforço,
em função das áreas científicas de trabalho. Tomamos como referência de reflexão a Escola
de Direito e o Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, a partir de experiências
de inserção nos gabinetes de comunicação. Não obstante se tratar de duas escolas da Universi-
dade do Minho, e por isso partilharem um capital social comum, congregador de várias dinâmi-
cas comunicacionais, estão associadas a áreas científicas diferentes e fazem opções estratégicas
diferentes. Para além das exigências do mercado, as estratégias variam em função das áreas
científicas que enquadram os Gabinetes de Comunicação do Ensino Superior?
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A escola de direito da Universidade do Minho

A Escola de Direito da Universidade do Minho encontra a sua origem no início do funcio-
namento da licenciatura em Direito, no ano letivo de 1993/ 94.

A sua oferta formativa, enquadrada na área das Ciências Jurídicas inclui duas Licenciaturas,
dez Mestrados e um Doutoramento.

Foi, precisamente com o crescimento do seu número de cursos que esta instituição sentiu
necessidade de se comunicar de forma mais profissionalizada. Ainda que, até 2013, não tivesse
nenhum elemento exclusivamente responsável pela área da comunicação, a Escola de Direito
recorria a algumas plataformas com o intuito de divulgar a sua oferta formativa e as suas ativi-
dades. Contudo, a própria Escola estava consciente das suas dificuldades comunicativas e, por
isso mesmo, em maio de 2013, período que coincide com o início das candidaturas aos cursos
de mestrado, decidiu integrar um profissional de comunicação na sua equipa.

O Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho

Fundado em 1976, o Instituto de Ciências Sociais da Universidade disponibiliza uma oferta
formativa que se enquadra nas áreas da Arqueologia, Ciências da Comunicação, Geografia, His-
tória e Sociologia. Está presente nos dois campi da Universidade do Minho – os Departamentos
de Ciências da Comunicação, História e Sociologia têm sede em Braga e o Departamento de
Geografia situa-se em Guimarães. Conta com uma população estudantil de cerca de 800 alunos,
distribuídos por 3 ciclos de estudo.

Com a expansão das opções no mercado – quer privado, quer público – para uma formação
superior sólida na área das Ciências Sociais, o ICS – apesar de conseguir preencher as vagas do
Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior -, começou a sentir algum atrito na capacidade
de captação de novos alunos, seja ao nível das licenciaturas, dos mestrados e dos doutoramento.
Nesse sentido estruturou recursos para dar respostas a essa necessidade, de uma forma inte-
grada e adequada à forma de funcionamento do Instituto, criando, em 2013, uma posição a que
podemos designar de Gabinete de Comunicação & Imagem.

Direito Vs Ciências Sociais

A Universidade do Minho é dotada de um Gabinete de Comunicação, Informação e Imagem
que está responsável pelo trabalho ao nível da comunicação da Universidade, bem como por
auxiliar as onze Escolas que compõe a estrutura matricial da UMinho. Contudo, com a necessi-
dade crescente de estruturar esforços no sentido de uma comunicação que seja direcionada para
a captação de públicos/estudantes específicos, as Escolas perceberam que uma segmentação da
comunicação seria mais proveitoso para todos.

Esta realidade leva-nos, então, até aos objetos de estudo que nos servem de presente refle-
xão: os Gabinetes de Comunicação da Escola de Direito e do Instituto de Ciências Sociais da
Universidade do Minho. Ambos os Gabinetes têm início de atividade em 2013: o da Escola de
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Direito emergiu do plano de trabalhos de uma estagiária do Mestrado em Ciências da Comu-
nicação da Universidade do Minho e o Instituto de Ciências Sociais começou com uma Mestre
em Ciências da Comunicação, no âmbito do Programa de Estágios da Universidade do Minho
(PEUM). 4

A partir destes pontos em comum – o início de atividade em 2013, com profissionais for-
mados na área das Ciências da Comunicação –, vamos, agora, refletir sobre a forma como estes
gabinetes têm operacionalizado uma comunicação que pretende ser potencial de captação de
novos alunos.

Comecemos, então, pela localização física e ligação hierárquica dos gabinetes. A ED de-
cidiu colocar o seu gabinete na Secretaria da Escola de Direito (no mesmo local onde estão
localizados todos os serviços administrativos e onde se faz atendimento geral), enquanto que o
ICS estabeleceu o gabinete no Conselho Pedagógico (no mesmo corredor onde estão localizados
os laboratórios onde os alunos têm aulas práticas). O Gabinete da ED responde à Secretária de
Escola, Diretora de Serviços da Escola. O Gabinete do ICS responde diretamente à Presidência
da Escola. Podemos, a partir daqui, perceber desde logo que a Escola de Direito tende a confe-
rir um papel mais burocrático e administrativo à comunicação, colocando, ainda, dois níveis de
validação: a Secretária de Escola e a Presidência. Por sua vez, o ICS tende a dar uma dimensão
mais pedagogicamente integrada à comunicação, promovendo um contacto tão direto quanto
possível com os alunos. A ligação direta à Presidência de Escola é, ainda, um momento que
abona a favor de uma maior liberdade de ação e de iniciativa. Estas opções refletem-se naquilo
a podemos designar como a abordagem que os Gabinetes operacionalizam relativamente à ativi-
dade comunicativa. A Escola de Direito, fruto da natureza da área científica (e das funções que
desempenham as pessoas que povoam essa área, bem como os códigos que seguem e a formali-
dade a eles inerente), vocacionou a sua performance comunicativa numa linha que privilegia o
tratamento impessoal (por você), na tentativa de servir a uma função informacional da comuni-
cação: predomina o carácter informativo. Por sua vez, o Instituto de Ciências Sociais apostou
numa comunicação de proximidade, de carácter emotivo e desafiador: o headline escolhido é “O
Teu Futuro Começa Agora”. Há, de facto, uma maior informalidade na cultura organizacional
que influencia a performance comunicativa. Esta realidade decorre, possivelmente, do crescente
esbatimento das fronteiras entre docentes, alunos e não docentes, potenciado pela natureza das
atividades letivas e pelo cultivo de atividades que cruzam estes atores, no contexto extra letivo.
Uma das linhas de ação do gabinete foca-se, precisamente, na criação de capital reputacional em
torno de uma “Comunidade ICS”, onde é bom estar integrado.

Olhemos agora para os planos de ação projetados com vista à captação de potenciais alunos.
Uma vez que dentro da dinâmica de captação há diferentes necessidades, dividimos estas ações
em duas partes: ações de captação a partir de públicos externos e ações de captação a partir
de públicos internos, visto que a fidelização e manutenção dos alunos é muito importante, no
que concerne à permanência nos cursos e, ainda, no preenchimento de vagas em cursos de nível
académico posterior, como os mestrados e doutoramentos.

No que toca à captação de potenciais alunos a partir de públicos externos, registamos que a
Escola de Direito, alimenta o seu plano de ação com base na presença nas plataformas digitais –

4. O Programa de Estágios da Universidade do Minho (PEUM) foi, entretanto, extinto.
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website e redes sociais; desenvolvimento de brochuras; participação em atividades promovidas
centralmente a partir do Gabinete de Comunicação, Informação e Imagem da Universidade do
Minho, como os Melhores Alunos na UMinho 5 e a 4UMinho – Feira de Oferta Educativa e
Formativa 6. A Escola de Direito recebe, ainda, Escolas Secundárias da região que demostrem
interesse em conhecer melhor o curso, bem como as instalações da ED e da Universidade do
Minho. Por sua vez, o Instituto de Ciências Sociais encontra alguns pontos em comum, tal como
a presença nas plataformas digitais, através do website e das redes sociais, o desenvolvimento de
suportes informativos como as brochuras, a participação nos eventos centralmente dinamizados
(Melhores Alunos na UMinho, 4UMinho). Contudo, o ICS aposta numa maior interação com as
Escolas Secundárias: com a receção de Escolas, mas também com a deslocação a essas Escolas,
seja na participação de feiras de divulgação organizadas pelos Agrupamentos Escolares, seja em
registo de visita para apresentação do Instituto. O ICS promove, ainda, anualmente, um “Dia
Aberto”, que consiste num evento que congrega, no Instituto, Escolas Secundárias que, durante
um dia, permitem o contacto de Estudantes do Secundário com alunos, docentes, colaboradores,
instalações, permitindo uma espécie de “hands on” das Ciências Sociais. O ICS aposta, ainda,
na produção de material audiovisual. Este tópico será melhor desenvolvido mais à frente.

Debrucemo-nos, desta vez, sobre os planos de ação para a captação dos públicos internos.
Com vista a fidelizar e monitorizar os alunos que já captou de alguma forma, a Escola de Direito
aposta na presença digital – website e redes sociais –, nas brochuras, na organização de even-
tos científicos, na inserção alunos para desempenho de funções de voluntariado (secretariado e
hospedagem) em eventos científicos de larga escala e, ainda, na promoção de sessões de esclare-
cimento da oferta formativa. Por sua vez, o Instituto de Ciências Sociais, trabalha esta linha de
ação com base, mais uma vez, na presença digital – website e redes sociais –, em brochuras, no
mailing, em sessões de esclarecimento/divulgação de oferta formativa, na produção de material
audiovisual e da manutenção de uma Bolsa de Voluntários. A Equipa de Voluntários do ICS
foi criada em 2013, no âmbito do Acolhimento dos Novos Alunos. Reúne alunos de todos os
anos, cursos e ciclos do Instituto, fortalecendo a comunidade ICS, através de uma relação coo-
perante entre os cursos das várias áreas científicas. Desenvolve, desde então, atividades de apoio
e dinamização que vão desde o Acolhimento dos Novos Alunos, até à organização de eventos
científicos, passando pela divulgação da oferta formativa do ICS.

A partir desta análise rápida podemos perceber que, apesar de uma base de trabalho comum,
parece haver uma diferença na forma como os gabinetes estruturam as suas opções característi-
cas de trabalho. O Gabinete de Comunicação da Escola de Direito, segue uma tendência mais
conservadora e formal, enquanto o que o ICS envereda por uma performance de cariz mais
informal, apostando na proximidade.

É nesta linha de reflexão que optamos por salientar um suporte que ambos os gabinetes
promoveram em 2015: um vídeo de cariz institucional. Apesar de servirem propósitos espe-
cíficos diferentes – o vídeo do ICS promove a Instituição com um foco tendencialmente de

5. Programa que traz às Escolas da Universidade do Minho, Alunos de Mérito do Ensino Secundário. Este
programa tem lugar na primeira semana de interrupção letiva da Páscoa no Ensino Secundário e pretende integrar os
alunos na dinâmica universitária, tendo em conta áreas de afinidade e preferência.

6. Certame organizado pela Universidade do Minho, em parceria com as Câmaras Municipais de Braga e Gui-
marães que recebem, alternadamente, o evento.
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primeiro ciclo, enquanto o vídeo da ED promove a oferta formativa ao nível do segundo ciclo
-, ambos pretendem concetualizar a Escola, passando a cultura organizacional que ali se vive,
promovendo-a enquanto potencial atrativo. O ICS denominou o seu vídeo como “O Teu Futuro
Começa Agora” e a Escola de Direito designou o seu como “Oferta Formativa de 2 º Ciclo da
EDUM” 7. Este exemplo é particularmente elucidativo da forma como as áreas científicas in-
fluenciam as opções estratégicas de comunicação, uma vez que são duas peças de comunicação
completamente diferentes, apesar de terem sido realizadas pela mesma equipa audiovisual. Ou
seja, a conceção do vídeo e a sua produção executiva são as grandes pedras de toque dos ví-
deos, uma vez que espelham a cultura organizacional de cada Escola, reiterando, mais uma vez
a proximidade e abertura das Ciências Sociais, por oposição à formalidade e um certo conserva-
dorismo do Direito. Ambos os vídeos tiveram uma excelente receção por parte dos públicos a
que se destinavam, reforçando, assim, a nossa ideia inicial de que a segmentação das ações em
função de características específicas dos públicos é influenciada pelas áreas científicas, quando
falamos de comunicação do Ensino Superior.

Conclusão

Os últimos 20 anos representaram um momento de grandes transformações para as univer-
sidades portuguesas. Num curto espaço de tempo passaram de um futuro promissor para uma
crise, que obrigou estas instituições a repensar todo o seu modelo de gestão para garantir a sua
sobrevivência.

Com a introdução de novos sistemas de administração, a comunicação estratégica encontrou
um espaço de ação, que era até então ignorado. Esta assumiu-se como crucial no momento
em que as instituições de ensino superior necessitavam urgentemente de atrair novos alunos e
novos sistemas de financiamento. Atualmente, a maior parte das instituições de ensino superior
já incluíram as atividades de comunicação na sua gestão diária.

Com a análise da atividade dos Gabinetes de Comunicação do Instituto de Ciências Soci-
ais e da Escola de Direito da Universidade do Minho percebeu-se que as universidades devem
preparar estratégias segmentadas e fundamentadas de acordo com os públicos a que se dirige a
comunicação, pois, uma segmentação mais precisa fomenta uma aproximação mais afetiva aos
públicos e aumenta o potencial de atração de novos alunos.

Tendo em conta todo este contexto é possível afirmar-se que, nos últimos anos, e face à forte
competição que se instalou, a comunicação tem assumido um papel preponderante na conquista
de novos alunos e na própria sobrevivência das universidades. Por outro lado, estas instituições
têm-se mostrado cada vez mais profissionais no uso das atividades de comunicação estratégica,
que se tem assumido como uma prática quotidiana na gestão das instituições de ensino superior.

7. Os vídeos estão disponíveis nos Canais YouTube das Escolas. “O Teu Futuro Começa Agora” dispo-
nível em www.youtube.com/watch?v=icI7X0xN1aw e “Oferta Formativa de 2º Ciclo da EDUM” disponível em
www.youtube.com/watch?v=2aZ3lRK3h-c.

https://www.youtube.com/watch?v=icI7X0xN1aw
https://www.youtube.com/watch?v=2aZ3lRK3h-c
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Resumo

O presente artigo assenta na ideia de que devido à importância social e cultural do
Desporto, este pode desempenhar um papel importante nas estratégias de Relações
Públicas, da mesma forma que as Relações Públicas podem ser fundamentais na ges-
tão das organizações desportivas. Neste sentido, este artigo não visa analisar o es-
tado da arte das Relações Públicas em contexto desportivo, visa sim, através de uma
revisão de literatura, analisar e reflectir sobre a relação entre Desporto e Relações
Públicas e, com base nesta reflexão crítica, apresentar uma proposta de definição do
conceito de Relações Públicas em contexto desportivo, evitando algumas limitações
decorrentes da tradução literal do conceito de “Sports Public Relations”.
Palavras-chave: relações públicas; desporto; organizações desportivas; contexto
desportivo.

Introdução

A importância histórica do Desporto, os interesses e as paixões que desperta, a atenção
mediática que atrai, bem como o seu impacto social, económico e social, ajudam a compreender
que o poder comunicacional do Desporto pode contribuir para a transformação social.

De acordo com Eric Dunning (1985/1992), a sociedade humana desenvolveu desde sempre
actividades equivalentes ao Desporto. O Desporto, como uma actividade de lazer ou como
competição profissional, da perspectiva do jogador ou do espectador, é algo que faz parte do
dia-a-dia das pessoas. Vivemos numa sociedade onde cada vez mais as pessoas utilizam uma
parte considerável do seu tempo livre a participar e/ou a assistir a eventos desportivos. E o
crescimento da importância atribuída ao lazer também contribui para o aumento de importância
atribuída ao Desporto.

Compreende-se assim a ideia de Hans Lenk (1990), segundo o qual é essencial “a compre-
ensão do Desporto e do desempenho desportivo na medida em que o seu significado cresce cada
vez mais numa sociedade de lazer, consumo e comunicação de massas” (Lenk, 1990, p.189) e
de Jacquie L’Etang (2013) quando refere que “os desportos culturalmente e financeiramente im-
portantes, as suas rotinas, valores e linguagem são centrais para a comunicação em sociedade”
(L’Etang, 2013, p. xiv) 1.

1. “Culturally and financially important sports, their routines, values and language are central to societal com-
munication” (L’Etang, 2013, p. xiv).

IX Congresso Sopcom. pp. 232-239. Coimbra, novembro de 2015
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Em suma, tudo leva a crer que o Desporto desempenha um papel influenciador da sociedade
e da sua cultura, é visto como uma visão moderna das lutas dramáticas e os atletas são vistos
como heróis, com os quais os espectadores se identificam (Neto, 2015).

Percebe-se assim o potencial comunicativo do Desporto, o desempenho mais elevado con-
seguido apresenta um fascínio e uma provação para todos, é algo apelativo e que representa a
superação e a corporificação do desejo de eternidade, de deixar uma marca, em suma, “O atleta
ideal representa a humanidade em seu afã de obter êxito em desempenhos elevados” (Lenk,
1990, p. 179).

Considerando que o Desporto é um microcosmo que revela valores e relações de poder,
é uma arena onde vários assuntos emergem, considera-se que o Desporto, com o apoio das
Relações Públicas, pode facilitar a acção e a mudança, o que leva a concluir que o Desporto
exige uma maior atenção e estudo por parte dos académicos e profissionais da área das Relações
Públicas.

No entanto, verifica-se que esta é uma área ainda sub-explorada na literatura de Relações
Públicas e pouco reconhecida por académicos e profissionais, pouca atenção tem sido dada ao
estudo e à compreensão do Desporto.

Analisando a relação entre Desporto e Relações Públicas, verifica-se uma maior atenção atri-
buída às Relações Públicas no sector desportivo: actuam na gestão estratégica da comunicação
das organizações desportivas, mas também dos atletas e eventos desportivos, com o objectivo de
gerir a relação com variados públicos (Neto, 2015).

No entanto, uma análise ao sector desportivo permite compreender que, para além da impor-
tância das Relações Públicas numa organização desportiva, o Desporto pode desempenhar um
papel fundamental nas estratégias de comunicação de outras instituições. O Desporto pode ser
um “veículo” para as instituições não desportivas, por exemplo através do patrocínio, executa-
rem os seus programas de Relações Públicas, uma vez que pode funcionar como um meio para
gerir relações e comunicar com os públicos da organização (Caramez, 2001; Stoldt, Dittmore e
Branvold, 2012; L’Etang, 2006).

Mas será que não existirá uma relação de influência mútua entre estas duas áreas das Rela-
ções Públicas em contexto desportivo? Tudo leva a crer que a comunicação das organizações
desportivas influencia directamente o potencial comunicacional do Desporto para as instituições
patrocinadoras, da mesma forma que o trabalho de comunicação de uma instituição que se asso-
cia ao Desporto pode influenciar a reputação desse mesmo Desporto e intervenientes, bem como
as relações existentes entre as organizações desportivas e a envolvente.

Entende-se que, tendo em conta a relação de interdependência e influência mútua referida
acima, existe a necessidade de definir um conceito de Relações Públicas em contexto desportivo
mais abrangente que inclua toda a actividade de Relações Públicas que tenha o Desporto como
objecto de trabalho.

Neste sentido, neste artigo apresenta-se uma proposta de definição do conceito de Relações
Públicas em contexto desportivo que abrange estas duas áreas de trabalho das Relações Públicas
em contexto desportivo. Este conceito mais abrangente permite potencializar o trabalho dos
Relações Públicas, seja numa organização desportiva ou numa instituição que utilize o Desporto
como “instrumento” de comunicação.
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Analisando a literatura existente na área das Relações Públicas, facilmente se verifica que
a abordagem de análise à relação entre Relações Públicas e Desporto tem sido muito focada na
perspectiva do papel das Relações Públicas no sector desportivo.

Entendendo Relações Públicas como a disciplina que tem por objecto o estudo das relações
entre diferentes organizações e diferentes públicos e todos os processos constitutivos dessas
relações, conclui-se que as Relações Públicas podem ter um papel na gestão da comunicação de
atletas, organizações desportivas e eventos, ou seja, no sector desportivo.

Com o crescimento do Desporto, verifica-se que aumentou a necessidade de uma aposta na
comunicação e, neste momento, a disciplina de Relações Públicas é considerada como parte es-
sencial da gestão desportiva e verifica-se mesmo que autores como Pedersen, Miloch e Laucella
(2007) defendem que, sem uma aposta real em comunicação, o sector desportivo não continuará
a crescer.

Constata-se que o sector desportivo é um sector altamente mediatizado, popular, que movi-
menta milhões de euros, e onde as Relações Públicas podem desempenhar um papel fundamen-
tal na comunicação com os vários públicos e também na protecção dos atletas e das próprias
organizações desportivas (Summers e Morgan, 2008, Stoldt, Dittmore e Branvold, 2012).

Stoldt, Dittmore e Branvold (2012) afirmam mesmo que “As Relações Públicas podem ser
mais importantes no Desporto do que em qualquer outro sector. Dado o intenso interesse público
e dos media no Desporto, assuntos que podem ser problemáticos noutras indústrias, são crises
no Desporto” (Stoldt, Dittmore e Branvold, 2012: V) 2.

Jacquie L’Etang (2013) afirma mesmo que o trabalho de Relações Públicas no sector des-
portivo ganha importância também devido à complexidade do sector e à multiplicidade de sta-
keholders, como por exemplo,

“(...) funcionários (incluindo os administradores desportivos, staff de campo, restau-
ração, espectadores e fãs); patrocinadores e financiadores; fabricantes de equipamen-
tos desportivos e vestuário; voluntários; comunidades locais; entidades financiadoras;
agentes governamentais locais, nacionais e internacionais; organismos responsáveis
pelo desporto; empresas; conselhos de saúde; organizações internacionais (como o
Comité Olímpico Internacional [COI] ou Federação Internacional de Associações
de Futebol [FIFA]); grupos lobistas como o Comité de Governo da Independência
(IGC) no futebol; media tradicionais, media digitais e social media” (L’Etang, 2013,
p. 24) 3.

2. “Public relations may be more important in sport than it is in almost any other field. Given intense public and
media interest in sport, issues that might be problematic in other industries are full-blown crises in sport” (Stoldt,
Dittmore e Branvold, 2012: V).

3. “(...) employees (including sports administrators, ground staff and caterers, spectators and fans); sponsors
and financiers; manufacturers of sports equipment and clothing; volunteers; local communities; funding bodies;
local, national and international governmental agents; sports governing bodies; corporations; health boards; inter-
national organizations (such as the International Olympic Committee [IOC] or Fédération Internationale de Football
Association [FIFA]; lobbying groups such as the Independence Governance Committee (IGC) in football; print, di-
gital and social media” (L’Etang, 201,p. 24).
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Neste sentido, e apesar de ser uma área pouco explorada na literatura de Relações Públicas,
alguns autores sentiram a necessidade de definir Relações Públicas no sector desportivo. Por
exemplo, Stoldt, Dittmore e Branvold (2012) referem que

“Relações Públicas no sector desportivo são uma função de gestão baseada em co-
municação destinada a identificar os públicos-chave de uma organização desportiva,
avaliar as relações com os públicos, e promover as relações desejáveis entre a orga-
nização desportiva e esses mesmos públicos” (Stoldt, Dittmore e Branvold, 2012, p.
2) 4.

E L’Etang (2013) define Relações Públicas no sector desportivo como (...) uma função or-
ganizacional desenvolvida para melhorar a eficácia das relações e reputação de uma organização
[desportiva], onde a eficácia é definida como a promoção e o desenvolvimento dos interesses
organizacionais e do cliente” (L’Etang, 2013. p. 24) 5, acrescentando ainda que as Relações Pú-
blicas são responsáveis pela gestão das relações com os vários stakeholders e pela monitorização
da reputação organizacional e da opinião pública.

Considera-se então que as Relações Públicas no sector desportivo actuam na gestão estra-
tégica da comunicação das organizações desportivas, mas também dos atletas e eventos des-
portivos, de forma a gerir a relação com variados stakeholders/públicos. Consiste na aplicação
dos princípios base das Relações Públicas tendo em conta as características e especificidades do
sector desportivo.

Após esta análise às Relações Públicas no sector desportivo, tudo leva a crer que o trabalho
de Relações Públicas numa organização desportiva influencia o potencial comunicacional do
Desporto para as instituições que queiram apostar no Desporto como “instrumento” de Relações
Públicas, uma vez que existe uma relação de interdependência entre a qualidade do trabalho de
Relações Públicas no sector desportivo e o potencial comunicacional do Desporto para outras
instituições, pelo que importa analisar o Desporto como “instrumento” de Relações Públicas.

Desporto como “instrumento” de Relações Públicas

Analisando a literatura de “Sports Public Relations”, verifica-se que a análise é centrada no
papel das Relações Públicas no sector desportivo, e que apesar de, nas últimas décadas, várias
instituições apostarem em estratégias de Relações Públicas nas quais se associam ao Desporto,
considerando-o um meio para comunicar com os públicos, o Desporto como “instrumento” de
Relações Públicas é um campo ao qual não foi dado o tratamento adequado no âmbito da litera-
tura de Relações Públicas (L’Etang, 2006).

Constata-se que apesar da crescente aposta, por exemplo, em patrocínio desportivo, não
existe produção teórica na área das Relações Públicas que explore as estratégias e metodologias
a utilizar nesta associação entre uma instituição e um atleta, organização ou evento desportivo.

4. “Sport public relations is a managerial communication-based function designed to identify a sport organiza-
tion’s key publics, evaluate its relationships with those publics, and foster desirable relationships between the sport
organization and those publics” (Stoldt, Dittmore e Branvold, 2012, p. 2).

5. “(...) an organizational function designed to improve the effectiveness of a [sports] organization’s relati-
onships and reputation where effectiveness is defined as furthering organizational and client interests” (L’Etang,
2013, p. 24).
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“Apesar do potencial comunicacional do Desporto, seja através da organização de
eventos desportivos, pela excitação da competição, ou através da associação a deter-
minadas entidades desportivas, eventos ou atletas, verifica-se que a contribuição do
Desporto para comunicar a identidade e construir a reputação de uma instituição tem
sido pouco explorada” (Neto, 2015, p. 122).

Considera-se então que o Desporto pode ser um “veículo” para as instituições não desporti-
vas executarem os seus programas de Relações Públicas, uma vez que pode funcionar como um
meio para gerir relações e comunicar com os stakeholders/públicos da organização (Caramez,
2001; Stoldt, Dittmore e Branvold, 2012; L’Etang, 2006).

“O Desporto é visto como uma maneira de (as instituições) se conectarem a um nível
profundo com os consumidores e outros stakeholders para além da base natural ou
transitória de fãs, e o alinhamento de produtos e serviços não-desportivos com o
Desporto pode destacar os valores fundamentais da marca, o que tem repercussão
junto dos grupos de importância para uma organização” (L’Etang, 2013. P. 88) 6.

Conclui-se que várias instituições já optam por estratégias de Relações Públicas baseadas
numa associação ao Desporto, seja a um atleta, evento, organização desportiva, ou ao Desporto
na generalidade, por exemplo à prática desportiva. Na maioria das vezes, esta associação é
realizada através de uma estratégia de patrocínio ou mecenato.

As organizações apostam em estratégias baseadas no Desporto com o intuito de conseguir
mudanças, uma vez que o Desporto “está a crescer rapidamente como um negócio mundial
incorporado nas culturas como prática social e, como uma forma de comunicação, ele fornece
um domínio para aproveitar o papel cultural e simbólico das Relações Públicas” (L’Etang, 2006,
p. 388) 7.

Em suma, o Desporto pode funcionar como uma arena de debate, um mercado de ideias e
valores, que permite a comunicação entre instituições e stakeholders/públicos.

“O Desporto é como uma arena de debate e discursos sobre elites, alocação de recur-
sos, privilégios, privação, exploração, justiça, nacionalismo, racismo, género, idade,
o corpo, ideologias, religião. O trabalho das Relações Públicas, sendo ou não for-
malmente reconhecido como tal, é facilitar os debates internacionais e nacionais em
torno de tais questões. As Relações Públicas no contexto desportivo vão muito além
do Desporto e são intrinsecamente políticas” (L’Etang, 2006, p. 390) 8.

O Desporto pode ser um “instrumento” eficaz de Relações Públicas para diferentes tipos de
instituições: empresas, instituições de solidariedade, governos, autarquias, etc.; e com diferentes

6. “Sport is seen as a way of connecting at a deep level with consumers and stakeholders beyond the natural
or transitional fan base, and the alignment of non-sporting products and services with sport can highlight key brand
values that resonate with groups of importance to an organization” (L’Etang, 201, p: 88).

7. “Since sport is a rapidly expanding world business embedded in cultures as social practice and as a form of
communication, it provides a domain to explore PR’s cultural and symbolic role” (L’Etang, 2006, p. 388).

8. “Sport is as an arena for debate and discourses about elites, resource allocation, privilege, deprivation,
exploitation, justice, nationalism, racism, gender, age, the body, ideologies, religion. PR work, whether or not it
is formally acknowledged as such, facilitates the international and national debates around such issues. Sports PR
goes way beyond sport and is intrinsically political” (L’Etang, 2006, p. 390).
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objectivos: melhorar relações com stakeholders/públicos, unificar nações, promover mudanças
sociais, etc. (Neto, 2015).

Tudo leva a crer que o Desporto, devido ao seu impacto social, cultural e económico, à
atenção mediática que atrai, mas também ao grau de envolvimento de atletas e adeptos, pode
ser aproveitado nas estratégias de Relações Públicas de instituições que trabalhem em outros
sectores.

Contudo, o potencial de comunicação de determinado desporto, organização desportiva,
evento desportivo ou atleta para estas instituições está também directamente relacionado com
o trabalho relacionado pelos Relações Públicas que trabalham nestas organizações, pelo que
tudo leva a crer que existe uma relação de interdependência entre o trabalho de Relações Pú-
blicas no sector desportivo e o trabalho das Relações Públicas que utilizam o Desporto como
“instrumento” de comunicação.

Relações Públicas em contexto desportivo – uma visão abrangente

A análise às Relações Públicas no sector desportivo e ao Desporto como “instrumento” de
Relações Públicas realizadas neste artigo torna clara a necessidade de definir um conceito mais
abrangente que inclua toda a actividade de Relações Públicas que tenha o Desporto como ob-
jecto de trabalho, seja numa organização desportiva, na gestão de comunicação de um atleta,
numa organização que produza produtos desportivos, numa campanha de interesse público, na
comunicação de uma instituição de outro sector, etc.

Considera-se que há bons motivos para defender a ideia de L’Etang (2006) que definiu

“(...) aspectos do «desporto corporativo e organizacional» como: as políticas, práti-
cas e comunicação sobre empresas que produzem bens e serviços desportivos; em-
presas que patrocinam eventos desportivos; desporto utilizado como rede de negócios
e «Relações Públicas»; organizações que usam o desporto para promover a cultura
organizacional (...) (L’Etang, 2006, p. 392)” 9.

A aposta num conceito mais abrangente de Relações Públicas Desportivas evita que a análise
se centre numa visão redutora, baseada apenas nas Relações Públicas no sector desportivo ou no
Desporto como “instrumento” de Relações Públicas, até porque existe uma relação de influência
mútua entre estas duas áreas de trabalho das Relações Públicas (Neto, 2015).

A proposta de definição apresentada neste artigo permite uma análise generalizada da comu-
nicação em contexto desportivo, e permite potencializar o trabalho dos Relações Públicas, seja
numa organização desportiva ou numa instituição que utiliza o Desporto como “instrumento” de
comunicação.

9. “(...) aspects of ‘corporate and organisational sport’ as: the policy, practices and communications of corpo-
rates producing sports goods and services; companies that sponsor sporting events; sport used as business networ-
king and ‘PR’; organisations that use sport to foster corporate culture (...)” (L’Etang, 2006, p. 392).
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Conclusão

Considera-se que este artigo, baseado na tese de Doutoramento “O poder comunicacional
da Maratona: uma perspectiva de Relações Públicas” (Neto, 2015), apresenta um contributo
importante para o corpus teórico e para a prática das Relações Públicas, uma vez que explora a
relação entre Relações Públicas e Desporto, área ainda sub-explorada, bem como apresenta uma
definição de Relações Públicas em contexto desportivo.

O conceito de Relações Públicas em contexto desportivo engloba toda a actividade de gestão
estratégica das relações entre a organização e os stakeholders/públicos, desde que seja realizada
num contexto desportivo: numa organização desportiva, uma organização que produza produtos
desportivos, numa campanha de interesse público, na comunicação de uma instituição de outro
sector, etc. (Neto, 2015).

Este conceito mais abrangente evita que a análise se centre numa visão redutora, por exem-
plo, apenas nas Relações Públicas no sector desportivo ou no Desporto como “instrumento” de
Relações Públicas, uma vez que se defende que existe uma relação de interdependência entre
estas duas áreas de trabalho das Relações Públicas.

A aposta das instituições em estratégias de Relações Públicas baseadas numa associação ao
Desporto pode ser de grande importância para a reputação do Desporto, e dos próprios atletas,
organizações e eventos desportivos, o que leva a concluir que é algo a ter em conta em toda a
comunicação no sector desportivo.

Por outro lado, o trabalho de comunicação no sector desportivo influencia directamente o
potencial comunicacional do Desporto para as instituições que utilizam o Desporto nas suas
estratégias de Relações Públicas, uma vez que as instituições querem associar-se a atletas, orga-
nizações e/ou eventos que tenham uma boa relação com a envolvente e que sejam associados e
comuniquem valores com os quais as instituições e os seus públicos se identificam.

Partilha-se então a ideia de Neto (2015), quando refere que

“esta visão permite uma análise generalizada da comunicação em contexto despor-
tivo, e permite potencializar o trabalho dos Relações Públicas, seja numa organiza-
ção desportiva ou numa instituição que utiliza o Desporto como “instrumento” de
comunicação” (Neto, 2015, p. 148).
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Resumo

A rede decisória comunicacional é um modelo teórico articulado com o objetivo de
possibilitar uma leitura comunicacional da estratégia organizacional. A noção central
do modelo, construído com base na teoria sistêmica de Niklas Luhmann e na abor-
dagem discursiva de Eliseo Véron, é a rede decisória comunicacional, que é com-
preendida como um espaço de construção de sentidos, configurado em processos de
comunicação organizacional. Na leitura da estratégia do Grupo Paquetá, foi possível
reconstruir um fragmento da rede decisória comunicacional, estabelecendo relações
entre decisões representadas em textos que circulam na organização. Esse fragmento
revelou a autorreferencialidade e a autofortificação das decisões na rede, assim como
os paradoxos e potenciais conflitos entre elas.
Palavras-chave: comunicação; organização; estratégia.

Introdução

A rede decisória comunicacional é um modelo teórico desenvolvido com o propósito de
possibilitar leituras comunicacionais da estratégia organizacional. Construído a partir de uma
perspectiva sistêmico-discursiva, fundamentada na teoria sistêmica de Niklas Luhmann (1997;
1998; 2005a; 2005b; 2006; 2011) e na abordagem discursiva de Eliseo Verón (1980; 1996;
2004), o modelo apresenta uma alternativa a abordagens tradicionais sobre a estratégia organi-
zacional com viés econômico ou administrativo como, por exemplo, Ansoff (1983), Wernerfelt
(1984), Porter (1986; 1989) Kaplan e Norton (1996) e Bossidy e Charam (2005). Entre os seus
antecedentes teóricos estão trabalhos vinculados à corrente da estratégia como prática (strategy-
as-practice), especialmente aqueles dedicados ao estudo dos discursos da estratégia (Hendry,
2000; Palli, Vaara & Sorsa, 2009; Seidl, 2007) e a Nova Teoria Estratégica (Pérez, 2008; 2012;
Pérez & Massoni, 2009).

A perspectiva sistêmico-discursiva revela que os sistemas sociais, constituídos essencial-
mente por comunicação, são unidades operacionalmente fechadas e interativamente abertas, em
que as comunicações se interconectam em redes, produzem e multiplicam sentidos. Esses são
construídos de forma circular, autopoiética 1 e autorreferenciada, garantindo a identidade e man-

1. O adjetivo “autopoiética” é utilizado para designar uma estrutura (sistema) em que ocorre a autopoiese, ou
seja, a capacidade de autorreproduzir-se exclusivamente através de seus próprios elementos e operações internas. No
caso dos sistemas sociais, a comunicação e a rede de comunicações formada no interior do sistema constituem o
elemento fundamental para a autorreprodução e são por ele responsáveis (Luhmann, 2011).

IX Congresso Sopcom. pp. 240-250. Coimbra, novembro de 2015
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tendo a distinção sistema/ambiente. Nesse contexto, os discursos podem ser considerados efei-
tos de sentidos construídos nos sistemas sociais em redes de comunicação (Luhmann, 2006) ou
redes de semiose (Verón, 1996).

Com base nessa perspectiva, partimos do pressuposto de que a exploração de textos sobre a
estratégia organizacional pode revelar dimensões não valorizadas por outras abordagens. Assim,
nesta comunicação, apresentamos brevemente o modelo teórico e os procedimentos metodológi-
cos para sua aplicação, seguindo o objetivo principal de compreender a estratégia organizacional
do Grupo Paquetá através da (re)construção de um fragmento de sua rede decisória comunicaci-
onal.

A rede decisória comunicacional

O modelo tem como pressuposto fundamental a noção sistêmica de organização – um sis-
tema social constituído por comunicação em forma de decisão (Luhmann, 2005b). Como ele-
mento estruturante do sistema organizacional, a decisão está na origem e na manutenção da
distinção que caracteriza o sistema organizacional em relação ao seu ambiente. Essa diferença
entre sistema/ambiente parece, por natureza, estratégica. A decisão também está no centro de
várias concepções sobre a estratégia organizacional. Em uma abordagem administrativa clás-
sica, Chandler (1998) define a estratégia como um processo em que são decididos os objetivos
e as metas da organização, bem como as ações necessárias para atingi-los e os recursos a serem
alocados.

Na perspectiva sistêmico-discursiva a decisão não pode ser considerada apenas fruto de uma
racionalidade absoluta. Ela é resultado de uma racionalidade múltipla, envolvendo razão, senti-
mento, emoção e intuição (Leitão, 1997). Nos sistemas organizacionais, pode ser pensada como
a expressão de um conjunto amplo e complexo de motivações que constituem uma realidade
organizacional. Em forma de comunicação, de acordo com Luhmann (2005b), uma decisão é
conectada a outra configurando uma rede que reduz as incertezas inerentes aos processos deci-
sórios. Assim, uma é premissa para a outra, em um processo autorrefernciado, fazendo com que
as justificativas para as decisões estejam nas próprias redes que as sustentam.

Ao considerarmos a decisão como uma forma de comunicação, parece possível pensarmos
que ela também é um efeito de sentido, ou seja, um discurso. Daí, como discursos em uma
rede de semiose (Verón, 1996), as decisões (re)constroem permanentemente as organizações e
suas estratégias, em processos de produção e de reconhecimento de sentidos. Como um espaço
de circulação, multiplicação e disputa de sentidos, a rede é condição produtiva para as decisões
estratégicas. Entretanto, devido à sua natureza comunicacional, é um espaço transitório, instável
e contingente, que precisa ser constantemente (re)produzido.

Em interações permanentes com outros sistemas, a rede interna à organização entra em con-
tato com redes externas. Na teoria de Luhmann (2011), essas são relações de acoplamento
estrutural em que os sistemas observam o ambiente e convertem acontecimentos externos em in-
formações, ou seja, operações próprias de construção de sentido. As redes decisórias, portanto,
em interação com outras redes, constituem um espaço em que os sentidos são (re)apropriados e
reciclados em operações autorreferenciadas. Na tensão entre sistema e ambiente, em movimen-



i
i

i
i

i
i

i
i

242 Victor Márcio Laus Reis Gomes

tos de diferenciação e de demarcação das fronteiras sistêmicas, a rede materializa a estratégia
organizacional. Em outras palavras, a organização constrói sua identidade sistêmica em proces-
sos de identificação.

Conforme Hall (2009), as identificações operam através de um trabalho discursivo, em que
são marcadas as fronteiras simbólicas e são produzidos “efeitos de fronteiras”, que podemos
compreender como efeitos de sentido. O esforço contínuo de diferenciação pode ser conside-
rado um dos elementos centrais da estratégia na leitura comunicacional. Para ler a estratégia,
portanto, parece necessário compreender as decisões/discursos, como elas constroem identifica-
ções e demarcam as fronteiras sistêmicas em relação ao ambiente. Em acoplamento com outros
sistemas, a organização define suas posições e procura, na medida do possível, em esforços
estratégicos, controlar ou “gerenciar” suas identidades. No entanto, a natureza comunicacio-
nal desses processos de identificação dificulta esse controle, revelando desvios e dissensos da
estratégia.

Em busca da autofortificação de sua realidade sistêmica, construindo sentido sobre sua dis-
tinção/identidade, a organização é levada a (re)produzir suas estruturas e também aquelas de
outros sistemas com os quais se acopla. Em processos de institucionalização, procura legitimar
sua estratégia através da adoção de termos e/ou práticas estratégicas que circulam no ambiente.
É um paradoxo. Ao mesmo tempo em que estabelece suas fronteiras e diferencia-se, tenta imi-
tar ou reproduzir elementos de outros sistemas. O que garante sua identidade, no entanto, é o
movimento autorreferenciado e autpoiético de (re)construção de sentidos.

A rede decisória comunicacional é também um espaço de mediação, ou seja, de constru-
ções culturais e simbólicas, de apropriações e recodificações. Martin-Barbero (2006) indica um
conjunto de mediações que podem ser relacionadas à leitura comunicacional da estratégia: a
socialidade, a institucionalidade, a tecnicidade e a ritualidade. As relações cotidianas e as prá-
ticas comunicativas mediam, particularizam e autofortificam a compreensão e as leituras que a
organização faz do seu ambiente. Assim, a socialidade parece ancorar e condicionar as decisões
estratégicas. A institucionalidade é revelada na cumplicidade com discursos econômicos, nos
processos de institucionalização, conforme já discutimos anteriormente. Ela engendra regras e
uma topografia de discursos que parece alimentar um gênero discursivo sobre a estratégia. As
novas técnicas de gestão e os novos dispositivos tecnológicos podem influenciar a formulação
e implementação de decisões estratégicas, incorporando a transitoriedade e a flexibilidade em
uma nova lógica de diferenciação, através da mediação da tecnicidade. Por fim, os rituais orga-
nizacionais constroem e sustentam a estrutura organizacional, constituindo uma forma de atuar
que pode ser considerada particular a cada organização.

A mediação no ambiente organizacional caracteriza, assim como na concepção original de
Martin-Barbero (2006), a profunda relação entre comunicação e cultura. A rede decisória co-
municacional da organização pode ser compreendida como uma “teia de significados” (Geertz,
2003) que deixa marcas nas decisões/discursos estratégicos, configurando a estratégia organi-
zacional. Enquanto representa a cultura da organização, a rede é também responsável por sua
construção. Ela, ainda, devido a sua natureza comunicacional, apresenta uma dimensão polí-
tica, de mobilização do poder, com o propósito de influenciar, cooptar e legitimar determinados
sentidos.
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No âmbito da leitura comunicacional da estratégia, a comunicação organizacional pode
ser considerada um elemento de constituição, de negociação e de representação dos sistemas
organizacionais. As decisões/discursos podem ser consideradas materializações de sentidos
(re)construídos em processos de comunicação organizacional. Em dimensões formais e infor-
mais são esses processos que constituem e, em última instância, mantém a organização e defi-
nem suas fronteiras sistêmicas. Sintetizando, é possível dizer que a estratégia da organização é
configurada, através da comunicação organizacional, em decisões voltadas à construção e à ma-
nutenção de sua identidade sistêmica. Essas decisões têm a cultua organizacional como condição
produtiva. Elas são produzidas, reconhecidas e interconectadas na rede decisória comunicaci-
onal, que legitima e institucionaliza um repertório de sentidos mediados e compartilhados no
ambiente organizacional.

Um fragmento da estratégia do Grupo Paquetá

Incialmente, indicamos os critérios a serem observados para a aplicação do modelo da rede
decisória comunicacional:

a) o corpus para realização da leitura é formado por textos, compreendidos como “pacotes”
de linguagem que circulam na sociedade;

b) esses textos são abordados como discursos. O discurso, portanto, é considerado como
uma forma de aproximação e de abordagem ao texto;

c) a decisão é compreendida como um discurso, ou seja, uma configuração espaço-temporal
de sentido;

d) os textos são multidimensionais e possibilitam uma ampla variedade de leituras;

e) os textos possibilitam o acesso às decisões;

f) um texto pode ser atravessado e/ou representar mais de um discurso/decisão;

g) através de seus discursos/decisões, as organizações se posicionam como sujeitos em uma
rede decisória comunicacional;

h) a leitura comunicacional é realizada a partir da sobreposição de dois ou mais textos sobre
a estratégia ou de alguma forma relacionados com ela.

A aplicação do modelo se dá em um conjunto de fases, que compreendem momentos da
leitura. As fases, interdependentes e reversíveis, são pensadas de modo a orientar a leitura
comunicacional e envolvem: a seleção da organização e sua contextualização; a definição da de-
cisão estratégica e do corpus; a descrição do corpus e da decisão; a reconstituição de fragmentos
da rede decisória comunicacional; a articulação dos elementos comunicacionais.

Seguindo essas fases, realizamos uma leitura comunicacional da estratégia do Grupo Pa-
quetá. Apresentamos a seguir, de forma sintética, o resultado dessa leitura, incluindo: a traje-
tória da organização e seu contexto de atuação; o corpus de análise e a decisão estratégica de
acesso à rede; a reconstituição do fragmento; a articulação dos elementos comunicacionais.

A história do Grupo Paquetá tem início em 20 de junho de 1945, quando os sócios Arlindo
Muller e Hugo Wagner abrem uma pequena fábrica de calçados, a Muller & Wagner, na cidade
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de Sapiranga, Rio Grande do Sul, Brasil. Com uma produção de cinco pares de sapatos mascu-
linos por dia, uma estrutura modesta e membros da família envolvidos diretamente no negócio,
os empresários comercializam seus produtos para sapatarias de Porto Alegre. No folheto interno
comemorativo aos 60 anos da empresa (Grupo Paquetá, 2005), merece destaque, nesse início da
trajetória, através de fotos e depoimentos, a participação das esposas dos fundadores no dia a
dia do negócio. Elas falam das dificuldades enfrentadas nos primeiros anos, do trabalho e tam-
bém do espírito de alegria e entusiasmo com que encaravam suas atividades. O envolvimento
da família com a empresa, desde o princípio, parece ser um traço significativo da identidade da
organização, assim como a valorização do esforço, da dedicação e do trabalho frente às dificul-
dades que se apresentam. Esses aspectos podem ser compreendidos como marcações simbólicas
que contribuem para o estabelecimento de distinções importantes à construção de identificações
e à configuração da identidade do Grupo.

A década de 1960 é marcada pela expansão. A capacidade produtiva é incrementada e uma
nova sede inaugurada. Em 1964, o Grupo inicia sua atuação no varejo com a abertura de uma loja
na cidade de Novo Hamburgo (RS) para venda de produtos próprios. A loja é transferida para
Porto Alegre, em 1965, passando a comercializar produtos de outros fabricantes e dando início
à rede de Lojas Paquetá. No final da década de 1960, a empresa faz sua primeira exportação
para os Estados Unidos, e, a partir de 1970, as vendas para o exterior passam a ser regulares.
Em 1978, o Grupo entra no ramo agropecuário, com a aquisição de fazendas no estado do Mato
Grosso do Sul. Nos anos de 1980, as exportações são intensificadas, e o portfólio de negócios é
expandido, com a entrada no ramo de acabamento de couros. A década de 1990 é um período
marcado por acontecimentos importantes: a compra da rede de lojas Gaston, a compra da marca
Diadora, a incorporação da Ebane Calçados, a inauguração de fábricas na região Nordeste do
país, o lançamento da marca Dumond, a abertura de lojas no Rio de Janeiro. Nessa mesma
época, inicia a pressão competitiva dos países asiáticos.

Nos anos 2000, o contexto de concorrência intensa e rápidas mudanças no setor de calçados
pressiona a Paquetá a buscar novos rumos para seus negócios. Novas lojas são abertas através
do sistema de franquias. A empresa passa a produzir artigos esportivos com o licenciamento
da marca Diadora e também firma uma parceria para a produção da marca Adidas no mercado
brasileiro. Nesse período, são adquiridas a rede Esposende, maior varejista de sapatos com atu-
ação no nordeste brasileiro; as marcas Ortopé, de calçados infantis; e Capodarte, de sapatos de
luxo. O varejo parece conquistar ainda mais importância após a crise de 2008, quando a em-
presa perde, em poucos meses, a maioria de seus clientes de exportação. Ainda nos anos 2000,
outras frentes de negócio são abertas: uma administradora de cartões de crédito, a Praticard,
e a Paquetá Empreendimentos, focada no mercado imobiliário, em loteamentos residenciais e
empresariais, com atuação na Região Sul do Brasil.

No momento da realização deste estudo, o Grupo Paquetá é formado por aproximadamente
18.000 funcionários, distribuídos em áreas corporativas de apoio, que são responsáveis por ati-
vidades como gestão financeira, recursos humanos, tecnologia da informação, logística e mar-
keting, e em seis Unidades de Negócio.

A partir de uma exploração no site corporativo do Grupo Paquetá e em edições dos jornais
internos “Pé da Letra”, que circula em empresas do grupo vinculadas à atividade de varejo,
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e “Passo a Passo”, que circula em unidades industriais, selecionamos a decisão estratégica de
renovação da marca corporativa para o acesso à rede decisória comunicacional. A escolha se
deu devido à sua relevância estratégica, entendendo que as marcas constituem uma forma de
identificar e de diferenciar bens e serviços de uma organização (Aaker, 1996).

A constituição do corpus, por sua vez, seguiu os critérios de invariância referencial e de
consumo referencial. Dessa forma, procuramos reunir, entre os materiais disponibilizados para
exploração inicial, um conjunto de textos referentes à decisão de renovação da marca (invariância
referencial 2) e destinados a públicos diferentes (consumo referencial 3). A comparação entre os
textos tem a intenção de revelar as diferenças e os desvios interdiscursivos, possibilitando, com
isso, a construção de um fragmento da rede decisória comunicacional, bem como a articulação
dos elementos comunicacionais. Sendo assim, o corpus foi definido da seguinte forma:

a) matéria de capa (MC) do jornal interno “Pé da Letra”, edição de agosto de 2013, apre-
sentando a nova marca corporativa e as novas declarações de visão, missão e valores
corporativos 4 (Grupo Paquetá, 2013b);

b) documento em Power Point contendo apresentação para lideranças (AL) realizada no ano
de 2013, para detalhamento da nova estrutura corporativa, dos norteadores estratégicos
e da nova marca (Grupo Paquetá, 2013a);

c) site corporativo (SC) do Grupo Paquetá, dirigido ao público externo, apresentando a nova
marca, os norteadores estratégicos e as Unidades de Negócio (www.paqueta.com.br, re-
cuperado em 20, dezembro, 2013).

Para reconstituir um excerto ou fragmento da rede decisória comunicacional, partimos da
superfície significante dos textos que compõem o corpus e procuramos operações que possam
indicar decisões estratégicas relacionadas à decisão selecionada para acesso à rede que, no exem-
plo do Grupo Paquetá, é a renovação da marca, que convencionamos chamar também de decisão
principal. A rede decisória comunicacional pode ser reconstituída através da compreensão de
quais decisões podem fazer parte das condições de produção da decisão de renovação da marca,
assim como de quais podem ser consideradas seus efeitos de reconhecimento. A partir do cor-
pus pesquisado, desenhamos um fragmento que inclui as seguintes decisões: a renovação da
marca (D1); a redefinição dos norteadores estratégicos (D2); as mudanças de governança e ges-
tão (D3); o desenvolvimento das competências essenciais (D4); o crescimento e perpetuidade
(D5); a opção por ser especialista em calçados (Negócio) (D6); a apresentação da nova marca
para lideranças (D7); e a responsabilização das lideranças pela multiplicação da nova marca
internamente (D8).

O exame dos textos indica que o conjunto de decisões PD1, formado por D2, D3, D4, D5
e D6, pode ser considerado parte das condições de produção de D1, enquanto D7 e D8 formam
o conjunto RD1, que exprime o processo de reconhecimento de D1. Portanto, a decisão de

2. Invariância referencial é um critério sinalizado por Verón (2004), sendo utilizado na seleção de textos para
análise discursiva no contexto da comunicação de massa, especificamente da mídia impressa, e adaptado para o
modelo proposto neste trabalho.

3. Consumo diferencial também é um critério sinalizado por Verón (2004), no mesmo contexto descrito acima.
4. Utilizamos, alternadamente, a expressão norteadores estratégicos para nos referirmos às declarações de visão,

missão e valores.

http://www.paqueta.com.br/
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renovação da marca pode ser compreendida como uma leitura de PD1. Assim, podemos dizer
que D1 é resultado de efeitos da circulação de sentidos na rede decisória. A opção por ser uma
especialista em calçados, as expectativas de crescimento, os norteadores estratégicos e as demais
decisões contidas em PD1 são, de alguma forma, reveladas em D1. Dessa forma, compreendemos
que os discursos de modernidade, de evolução e de gestão contemporânea presentes nos textos
que tratam da decisão de renovação da marca revelam os efeitos de sentidos das outras decisões.

Podemos dizer que as fronteiras sistêmicas são construídas e mantidas na rede, através de
processos de comunicação organizacional. As oito decisões que fazem parte do fragmento es-
boçado na subseção anterior constituem um esforço contínuo da organização para autofortificar-
se ou para “para construir-se e instituir-se como uma dada coerência / ordenação identitária”
(Baldissera, 2007, p. 231), ao mesmo tempo em que aumenta constantemente sua própria com-
plexidade. Além da especialização em calçados, o processo de identificação da organização se
configura em suas competências essenciais, nos seus movimentos de crescimento, nas mudanças
na governança e na gestão, na redefinição dos norteadores estratégicos, na renovação da marca e
em sua divulgação para os funcionários. Esse aumento da complexidade interna pode ser com-
preendido como resultado das tensões (ou perturbações) criadas nas relações com o ambiente
externo, que demandam o esforço contínuo de autofortificação. Essas perturbações podem ter
origem em relações com diversas instâncias do ambiente, como, por exemplo, a concorrência e
os públicos de interesse.

No SC, declarações genéricas sobre a visão de futuro, a missão e os valores parecem ser com-
plementadas pela especificidade da plataforma de marca. O sentido em torno de cada decisão,
portanto, é construído autopoieticamente na rede decisória. A leitura do conteúdo dos norte-
adores estratégicos pode revelar ainda as relações das decisões do Grupo Paquetá com o seu
ambiente institucional. Determinadas expressões, que parecem institucionalizadas entre organi-
zações que atuam em diversos setores, são mencionadas: “marcas admiradas e preferidas”, na
Visão; “colaboradores motivados e satisfeitos” e “gerando resultados de forma sustentável”, na
Missão; “preocupação com a comunidade e o meio ambiente”, “empreendedorismo”, “inovação
e mudança”, “foco em resultado” e “foco no cliente”, nos Valores. A impressão que temos, ao
ler os norteadores estratégicos da Paquetá, desvinculados do seu contexto produtivo, ou seja, das
demais decisões estratégicas da organização, é que eles poderiam ser de qualquer outra organi-
zação. De certa forma, isso pode ser considerado um paradoxo dos movimentos de diferenciação
das empresas. Ao mesmo tempo em que procuram construir e manter suas fronteiras simbóli-
cas, buscam identificações com práticas já institucionalizadas, gerando um isomorfismo. Fica,
portanto, evidenciada a abertura ao ambiente do processo identitário, que procura “filiações” ou
“identificações” com sistemas ou práticas já estabelecidas.

A relação entre as decisões estratégicas também pode ser explorada para revelar como a
rede decisória comunicacional institucionaliza, internamente, determinados discursos/decisões.
Os discursos/decisões precisam ser compreendidos levando em consideração seu impacto sobre
outros. Quando consideramos as competências essenciais (D2) e a redefinição da missão, da
visão e dos valores (D1), percebemos que alguns termos ou “rótulos” circulam entre essas deci-
sões: “clientes”, “resultados”, “humildade”, “simplicidade”, “confiança”, “comprometimento”
e “pessoas”. O sentido é, assim, construído e reforçado na rede, no interior do próprio sistema
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organizacional. Essa intertextualidade manifestada na rede decisória comunicacional parece
contribuir para a institucionalização das decisões estratégicas.

O esforço estratégico empreendido no sentido de gerenciar as identificações estabelecidas
pela organização parece levar o Grupo a adotar, junto a seus públicos internos, uma posição
didática de enunciação, em que procura conectar-se com o discurso da modernidade da gestão.
Nesse esforço são utilizados rótulos que circulam na rede decisória comunicacional, tais como
“governança corporativa” e “competências essenciais”, que guardam o poder convocatório da
institucionalização. Esses rótulos são trazidos do ambiente externo para o interior das fronteiras
organizacionais, e, em torno deles, são construídos sentidos particulares à estratégia organi-
zacional do Grupo. Há, dessa forma, uma mediação da tecnicidade nas decisões estratégicas.
Desvendar os sentidos construídos em torno desses rótulos, e como eles são mobilizados em di-
ferentes decisões que compõem a rede decisória comunicacional da organização, pode ampliar
ainda mais a compreensão acerca da estratégia organizacional do Grupo Paquetá. As decisões
parecem apropriar-se desses rótulos, e, assim, criam diferentes efeitos de sentidos que revelam
a estratégia organizacional.

Outro aspecto revelado pela relação entre as decisões, por exemplo, entre a redefinição dos
norteadores estratégicos e a renovação da marca corporativa, é a mediação da institucionalidade
na rede. A marca é renovada para “mostrar que somos uma Empresa com movimento, dinâmica,
em um processo de evolução contínua” (Grupo Paquetá, 2013b). Parece haver uma regulação
dos discursos/decisões, buscando estabilidade para a ordem constituída. A apropriação da noção
de cultura organizacional, compreendida como algo que pode ser “praticado”, parece também
denotar a mediação, revelando um modo ou uso particular da expressão, que acaba por ser ado-
tado na organização. No âmbito da estratégia, essas apropriações, que podem ser consideradas
mediações da socialidade na rede, particularizam e personalizam a comunicação. Como em jo-
gos de linguagem, são estabelecidos acordos em torno dos sentidos atribuídos a determinadas
expressões.

A apresentação da nova marca para lideranças e a responsabilização das lideranças pela mul-
tiplicação da nova marca internamente podem ser compreendidas como rituais que medeiam as
decisões estratégicas. Embora reflita uma posição de poder, essa ritualização proporciona um
ambiente para apropriação e leituras da estratégia, que podem produzir novos efeitos de sentido,
ou seja, novas decisões no ambiente organizacional. A ritualização também pode ser compreen-
dida como uma prática da comunicação organizacional, e, dessa forma, como um espaço para
construção, negociação e representação da estratégia organizacional. A AL representa um dis-
curso formal em torno da estratégia.

Através da MC e da AL é possível assumir a modernidade como um discurso hegemônico
da estratégia no Grupo Paquetá, em uma relação de cumplicidade com outros discursos que
circulam no ambiente externo, que parece alimentar um gênero discursivo sobre a estratégia
em que os rótulos técnicos e um esforço excessivo para modernização da linguagem visual são
utilizados. Esse esforço, no entanto, pode perder autenticidade e desviar-se em uma estética
que revela a tensão permanente entre o moderno e o que parece ser a verdadeira identidade do
Grupo: a simplicidade e a humildade. Temos, assim, outro aspecto, que podemos relacionar à
mediação da institucionalidade.
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A “busca incessante por modernização” parece uma marca da cultura organizacional do
Grupo. Ela se constitui, no entanto, em permanente tensão com a tradição representada na sim-
plicidade de seus funcionários. Essas podem ser consideradas condições produtivas da estratégia
organizacional do Grupo, que, de uma forma ou de outra, estarão marcadas em suas decisões. A
rede decisória comunicacional, portanto, é (re)produzida a partir dessas condições, que influen-
ciam tanto a produção como o reconhecimento das decisões estratégicas.

A leitura da matéria do Jornal “Pé da Letra” ainda revela outras marcas da cultura organi-
zacional sob a superfície do texto. O conteúdo da matéria disputa espaço com a imagem da
árvore e do gramado sobre o qual repousam as fotos de quatro funcionários. Em comparação
com as demais matérias do jornal, a fonte utilizada no texto é menor. O fundo azul e a tipogra-
fia dificultam a leitura, enquanto nas outras matérias ela é facilitada por tipos maiores e fundo,
em sua maioria, branco. Talvez, podemos pensar, por dificuldades de diagramação, este tenha
sido o resultado possível. No entanto, na tentativa de dar destaque ao conteúdo, posicionando-o
nas páginas centrais, a leitura é dificultada. Por outro lado, a utilização das fotos dos funcio-
nários, tanto na capa como nas páginas centrais, exprime a valorização às pessoas. A metáfora
da árvore, em uma associação fácil com “raízes” e “essência”, denota a simplicidade, também
sinalizada como uma característica da cultura da organização, na declaração de seus valores. A
comunicação da nova marca para os funcionários (D6 e D7), representada em decisões estra-
tégicas mencionadas no próprio texto, configura a estratégia e parece também contribuir para a
construção da cultura organizacional do Grupo Paquetá.

Considerações finais

A estratégia organizacional do Grupo Paquetá fica assim esboçada em uma leitura que revela
suas decisões, seus paradoxos e suas contradições, em uma permanente demarcação de suas
fronteiras simbólicas. As decisões (D1 a D8), que constituem um fragmento da rede decisória
comunicacional, fazem parte da estrutura sistêmica autopoiética que mantém as fronteiras entre
a organização e o ambiente. Compreendemos que, em um processo contínuo, essa estrutura é
desdobrada e autorreproduzida em novas decisões, a partir das tensões geradas no esforço de
diferenciação. É assim que compreendemos a decisão de renovação da marca, um esforço de
absorção de incertezas que guarda um paradoxo intrínseco à rede decisória comunicacional da
organização: a modernidade que encontra a tradição e a simplicidade da prática cotidiana.

Esse paradoxo é mediado na rede e representado na cultura organizacional e nas práticas de
gestão. Quando lemos o título “Evoluir sem perder a essência”, o que reconhecemos, portanto,
é a tensão entre modernidade e tradição, que constitui a própria identidade da organização. O
risco de perder a essência é, portanto, tão presente, ao ponto de ela parecer esquecida na própria
decisão de renovação da marca, com adoção de curvas, cores e palavras em inglês, distantes do
que poderia ser considerada a tradição da organização. Essa leitura parece revelar fragilidades
da estratégia organizacional, pontos de fuga e potenciais conflitos, em seu âmago.

Conforme já pontuamos anteriormente, os textos analisados e as decisões que os atravessam
revelam uma dinâmica autorizada e formal da comunicação organizacional. Reconhecemos, no
entanto, que um olhar comunicacional indica a necessidade de considerar as dimensões não au-
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torizadas, com seus pontos de fuga, e a forma como as decisões são recebidas pelos diferentes
atores envolvidos no processo estratégico. A articulação dos elementos comunicacionais, por-
tanto, revela, ao mesmo tempo, as limitações e as potencialidades do modelo proposto. Essa
pode ser considerada uma fase de tensionamento do modelo, em que são percebidas eventuais
lacunas e, com isso, são indicadas possíveis ampliações do corpus. Fica, assim, caracterizada a
interdependência das fases propostas no modelo.
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Resumo

Apresentamos no presente artigo um estudo de caso sobre a comunicação nas suas
múltiplas vertentes numa Organização da Sociedade Civil de Carácter Confessional.
A partir de uma revisão da literatura nacional e internacional e do trabalho de campo
desenvolvido, as autoras reflectem sobre as idiossincrasias impostas à comunicação
no contexto das Organizações Confessionais.
Palavras-chave: comunicação institucional; comunicação para o desenvolvimento;
organizações confessionais; estudo de caso.

Introdução
“(...) na sua actividade caritativa, as variadas organizações católicas não se devem
limitar a uma mera recolha ou distribuição de fundos, mas sempre devem dedicar
uma especial atenção à pessoa necessitada” (Papa Bento XVI, 2012)

As Organizações da Sociedade Civil (OSC) têm surgido em cada vez maior número e di-
mensão, estando a tornar-se importantes agentes no mundo actual, à medida que atraem mais
financiamento externo e consolidam o seu papel, cada vez mais relevante, conquistando mais
visibilidade e, simultaneamente, ganhando destaque na formulação de políticas, na cobertura
mediática e no interesse do público (Riddell & Bebbington, 2013).

Sabemos que a tradição das Organizações Confessionais (OC) em Portugal é quase tão antiga
como a fundação do país. Ainda assim, as organizações de um ou de outro modo relacionadas
com a Igreja Católica Apostólica Romana continuam a representar cerca de 70% do trabalho que
é feito em termos de terceiro sector (em qualquer uma das suas múltiplas vertentes e consigna-
ções) em Portugal.

Quando falamos de OC referimo-nos a organizações que derivam de uma ou mais tradições
religiosas, que estão na base da sua missão e que orientam a sua identidade, ou seja, as OC são
entendidas como religiosas, mas ao mesmo tempo como Organizações da Sociedade Civil, no
sentido em que assumem hoje uma posição política, sendo voz activa num discurso maioritaria-
mente não religioso (Berger, 2003).
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Se é verdade que a área das Relações Públicas (RP) no terceiro sector não é de todo nova
nem pouco profícua, em Portugal as características específicas - se existentes - das OSC de cariz
confessional e do seu impacto na política e estratégia de comunicação é um assunto ainda pouco
estudado.

Broom e Sha (2013) sustentam de forma inequívoca as temáticas aqui abordadas ou não só
consagrarem um conjunto específico às RP no terceiro sector, como ao considerarem a pertinên-
cia de desenvolver um sub capítulo sobre o cariz das Relações Públicas nas OC.

Ao mesmo tempo, as OC têm também elas visto a sua credibilidade e reputação muitas vezes
questionada, por um lado por desenvolverem a sua acção em terreno assumidamente secular, o
que exige a separação da sua acção e crença, perdendo muitas vezes eficácia com tal pressuposto,
mas também pela dúvida de até que ponto existe a noção clara de que para estas organizações

“o objectivo deve ser o de assegurar que a ajuda não é usada em qualquer forma de
promover um ponto de vista religioso ou político específico, e que onde é usada para
financiar a prestação de serviços, esses serviços estão disponíveis sem discriminação
a todos numa determinada área” (Kaplan 2010, p. 17)

Este artigo pretende assim discutir de que forma as características específicas diferenciadoras
das OC de matriz católica em Portugal influenciam as suas políticas de comunicação e as suas
práticas em termos de relação com os seus stakeholders preferenciais.

As Organizações Confessionais

Antes de percebermos claramente em que medida a identidade ligada a uma confissão in-
fluencia a actuação e comunicação de uma OC, vamos primeiro tentar perceber o que distingue
uma OC de outras Organizações da Sociedade Civil.

Por confessional entende-se o que diz respeito a uma religião, e é nesse sentido que quando
nos referimos a OC, referimo-nos a organizações que derivam de uma ou mais tradições reli-
giosas, que estão na base da sua missão e que orientam a sua identidade. Pela sua génese, são
então organizações que desenvolvem a sua actividade no terceiro sector, de forma a promover e
realizar acções que têm como objectivo o bem público a nível nacional ou internacional (Berger,
2003).

Antes de aprofundarmos o papel das OC na sociedade civil, interessa-nos começar por abor-
dar o conceito de religião, embora este seja sujeito a múltiplas definições e interpretações.

Segundo Carole Rakodi (2012), a religião pode ser vista como "um conjunto de crenças
fundamentais e ensinamentos que entre outras coisas especificam (ou sugerem) como viver de
acordo com os princípios da tradição de fé e como a sociedade deveria ser ordenada"(Rakodi
2012, p. 640).

Nesse sentido, compreendemos por que razão "a religião é o único ramo de actividade que
reside inteiramente dentro do sector sem fins lucrativos, sem actividade comparável conduzida
pelos sectores lucrativo ou governamental"(Anheier 2014, p.254), ou seja, ao ser uma actividade
exclusiva do terceiro sector, não se enquadrando no sector do Estado nem no mercado, é cada vez
mais exigido às OC que respondam às necessidades sociais das comunidades onde se inserem,
mais do que às necessidades espirituais dos seus membros.
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Quer isto dizer que hoje as OC, enquanto integrantes desse grupo maior que são as Orga-
nizações da Sociedade Civil, e esta designação é precisamente feita por se considerar que as
OC têm no mundo contemporâneo um papel a desempenhar ao nível da representação daqueles
por quem e para quem trabalham, tendo por um lado uma forte componente de relação com as
comunidades, ao trabalhar lado a lado com as mesmas, mas por outro lado tendo, também a res-
ponsabilidade de lutar pelos interesses dessas comunidades e advogar a favor dos seus direitos
junto de esferas com maior poder na sociedade.

As OC actuam de forma distinta umas das outras, uma vez que toda a sua base está em
crenças e valores que podem ter inspiração em diferentes religiões. Para além disso, estas orga-
nizações podem também diferenciar-se pela sua dimensão, natureza, pelos serviços que prestam
às comunidades e ainda pelo peso que têm nos contextos em que se inserem (Rakodi, 2012),
sendo que a sua abrangência permite que estas vão desde actividades independentes que se re-
alizam a um nível local, até organizações transnacionais que gerem milhares de milhões de
dólares (Berger, 2003).

Pela sua crescente importância, o World Conference on Religion and Peace afirma que

"as comunidades religiosas são, sem dúvida, as maiores e mais bem organizadas ins-
tituições civis no mundo de hoje, reivindicando a fidelidade de milhares de milhões
de crentes e reduzindo as divisões de raça, classe e nacionalidade. Elas são exclu-
sivamente equipadas para enfrentar os desafios do nosso tempo: resolver conflitos,
cuidar dos doentes e necessitados, promover a co-existência pacífica entre todos os
povos"(World Conference on Religion and Peace 2001 citado por Berger 2003, p.2)

Sendo o presente artigo, um estudo de caso sobre uma Organização Não-Governamental
para o Desenvolvimento (ONGD) de cariz confessional, interessa-nos também compreender em
que medida estas organizações estão hoje envolvidas e comprometidas com o desenvolvimento
local e internacional.

Hoje, o potencial da religião no desenvolvimento é colossal, sobretudo no mundo mais pobre
(Kaplan, 2010), uma vez que é nestes contextos que a religião assume uma posição crítica, pela
sua capacidade e vontade de mobilizar e educar as comunidades que apoia, com o objectivo
de promover a sua autonomia e evolução, mas também pela sua capacidade de representar os
seus interesses junto de entidades superiores. Desta forma, ao classificarem-se como religiosas
e, simultaneamente, como ONGD, as OC assumem também uma posição política, ao trazer
as suas ideias para o meio de um discurso predominantemente não-religioso, tornando-se uma
voz activa, tendo já tido sucesso em áreas como o lóbi para os direitos civis, a reconciliação
internacional e a ajuda humanitária (Berger, 2003).

Neste sentido, Kaplan (2010) considera que a influência das OC em países em desenvol-
vimento se prende com a sua capacidade e responsabilidade de, ainda que não oficialmente,
substituírem o Estado, num trabalho de extrema importância com as diferentes comunidades.

"Considerando que o governo pode existir apenas fora de algumas cidades principais,
as redes religiosas (e agrupamentos sociais tradicionais que têm uma forte compo-
nente religiosa) podem ser profundamente enredados nas comunidades em todo o
país, oferecendo em alguns casos, a forma mais confiável de segurança, justiça, e
apoio para os pobres"(Kaplan 2010, p. 13).



i
i

i
i

i
i

i
i

254 Mariana Pereira & Mafalda Eiró-Gomes

São claramente em muitos países em desenvolvimento as OC que suprem necessidades bá-
sicas em termos de educação e saúde nas zonas mais remotas e distantes dos centros urbanos.

Apesar de terem sido das primeiras organizações a prestar apoio social a comunidades e a
trabalhar na área do desenvolvimento, as OC têm vindo a ser ignoradas por doadores há vá-
rias décadas, muito por culpa de preconceitos ligados ao papel da religião no desenvolvimento,
que fazem com que muitas destas organizações minimizem a presença da fé na sua identidade
institucional (James 2009).

Contudo, acreditamos que a presença junto das comunidades e o apoio às mesmas não deve
estar condicionado às crenças religiosas de cada um, sendo que as organizações que estão en-
volvidas em projectos de desenvolvimento devem ter sensibilidade para compreender que o seu
principal papel se prende com a prestação de serviços, que estão de forma indiscriminada dis-
poníveis a todos, e não com a sustentação de pontos de vista religiosos ou políticos junto das
comunidades sobre as quais recai a sua acção (Kaplan 2010).

Na realidade o que parece ser comum às OC (independentemente de qual a religião que sus-
tenta o seu carisma) é precisamente terem como principal valor a dignidade da pessoa humana.

A comunicação nas Organizações Confessionais

Pela presente investigação dizer respeito a uma realidade mais concreta dentro da área da
comunicação, e abordar uma OC que trabalha no sector do desenvolvimento, importa-nos apro-
fundar um pouco a noção de Comunicação para o Desenvolvimento, numa lógica de integração
desta área com a área que é tradicionalmente designada como de Comunicação Institucional.

Defendemos que no terceiro sector, a Comunicação no Interesse Público (na qual se insere
a Comunicação para o Desenvolvimento) vai além da Comunicação Institucional, quando en-
tendida em sentido estrito, na acepção em que "já não se trata de difundir a missão e objectivos
da organização, mas sim de contribuir para o seu cumprimento, ou seja, de contribuir para mu-
danças para melhor na sociedade, de contribuir para que os públicos atinjam e vejam os seus
interesses concretizados"(Eiró-Gomes & Nunes 2012, p. 73)

Quando estamos ao nível do interesse público, a comunicação tem necessariamente que pas-
sar por corresponder e compreender as necessidades dos públicos com que se relaciona, tendo
sempre a consciência de que os públicos têm os seus próprios interesses, que não correspondem
directamente aos interesses da organização, e que, nesta área, "independentemente da organiza-
ção (...) o trabalho das Relações Públicas é contribuir para que os públicos tenham autonomia
para atingir os seus próprios interesses"(Nunes 2011, p. 52), sendo que só assim é possível
concretizar a missão das organizações de terceiro sector e compreendendo que "mais do que
prosseguir os interesses da ’minha’ organização, aquilo que se impõe às Relações Públicas no
interesse público é que coloquem o ’outro’ num lugar central"(Nunes 2011, p. 53).

Dessa forma, sendo aqui encarada como constitutiva dos processos de desenvolvimento e
não com mero elemento discursivo, cabe à comunicação trabalhar de perto com as comunidades
e ser agente de mudança social, tendo sempre como objectivo agir para o bem-estar da sociedade
e mudar comportamentos (a um nível mais ambicioso), envolvendo para isso as pessoas ao longo
de todo o processo.



i
i

i
i

i
i

i
i

Organizações da sociedade civil de carácter confessional: que constrangimentos para as relações
públicas? 255

Apesar de definida aqui isoladamente, considera-se que a Comunicação para o Desenvol-
vimento percorre um caminho também trilhado pela Comunicação Institucional, que ajuda a
projectar a identidade da organização e que ajuda a fortalecer parcerias com a comunidade e
a maximizar os poucos recursos da organização para alcançar a mudança social (Patterson &
Radtke, 2009).

De acordo com o Unicef (s.d.), a Comunicação para o Desenvolvimento é mais do que um
mero processo informativo. É um processo estratégico e sistemático que promove a mudança
social e comportamental que se pretende atingir com programas de desenvolvimento, políticas
de advocacia e trabalho humanitário (Unicef, 2015), no sentido em que procura "compreen-
der as pessoas, as suas crenças e valores, as normas sociais e culturais que enquadram as suas
vidas"(Unicef s.d.), pois só através de uma relação deste tipo é possível trabalhar com as comu-
nidades e apoiar o seu desenvolvimento.

Embora esta seja uma área só recentemente enquadrada na área disciplinar da Comunicação
Estratégica, já são vários os autores que assumem a Comunicação para o Desenvolvimento como
uma das funções das Relações Públicas, reconhecendo a sua importância no seio das organiza-
ções do terceiro sector (cfr. Broom & Sha, 2013; Dennis, Cameron, & Xifra, 2012; Kitchen,
2010.

Contudo,

"apesar da comunicação para o desenvolvimento ter surgido na década 60, e ter de-
monstrado claramente a sua utilidade e impacto nas acções de mudança e de desenvol-
vimento, o seu papel ainda não é compreendido e apreciado ao ponto de o incluir de
forma regular no planeamento do desenvolvimento"(Fraser e Restrepo-Estrada 1998,
p. 39)

Ou seja, ainda são muitas as organizações que confundem a Comunicação para o Desen-
volvimento com a Comunicação Institucional e muitas vezes, os recursos disponíveis são direc-
cionados para esta última (Balit, 2012), sendo que a Comunicação para o Desenvolvimento é
frequentemente marginalizada pelas entidades nos próprios projectos de desenvolvimento.

"Tal como os políticos ou os empresários, os decisores das instituições de desen-
volvimento estão conscientes da importância da informação e das actividades de co-
municação, sobretudo ligadas às Relações Públicas ou à Comunicação Corporativa
(...) Em alguns casos, eles entendem a vantagem de usar a comunicação em progra-
mas de desenvolvimento, mas normalmente estão somente interessados em produzir
mensagens que digam às pessoas o que fazer, em vez de ouvirem e darem voz às
pessoas"(Balit, 2012, p. 106).

Actualmente as estratégias de comunicação não são integradas desde o início nos projectos
de desenvolvimento e, mesmo quando são, no momento em que é necessário um corte orçamen-
tal, esta é a primeira área a ser eliminada, muito devido ao desconhecimento por parte de muitas
organizações em relação ao que significa a Comunicação para o Desenvolvimento (Balit, 2012),
uma vez que o conceito dominante no sector é o de Educação para o Desenvolvimento 1.

1. Este é um conceito face ao qual temos uma posição crítica (Pereira 2015), no entanto não nos interessa aqui
explorar esta questão a fundo, bastando que se entenda que a Educação para o Desenvolvimento é, ou deveria ser,
aquilo que entendemos por Comunicação para o Desenvolvimento.
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Estudo de Caso

a) Desenho da Investigação

É então à luz das ideias anteriormente defendidas que um estudo de caso sobre uma or-
ganização concreta nos vai permitir avaliar como a comunicação é condicionada por todas as
convicções internas e pressões externas que rodeiam uma OC.

Segundo Daymon e Holloway (2011), em Relações Públicas existem duas formas de fazer
investigação: a qualitativa e a quantitativa.

Na prática das Relações Públicas, a investigação qualitativa permite-nos conhecer e inter-
pretar a pertinência das partes interessadas e dos profissionais nas actividades de comunicação,
as relações que existem entre ambos e as subsequentes influências que essas relações têm nos
indivíduos, comunidades, organizações, profissões e, em última análise, na sociedade (Daymon
& Holloway, 2011).

Por ser um estudo de caso, a presente investigação foi baseada numa visão de dentro, uma
vez que a experiência descrita implicou uma

"participação [...] na vida diária das pessoas por um período prolongado de tempo,
observando o que acontece, ouvindo o que é dito, e/ou fazendo perguntas através de
entrevistas formais e informais, recolhendo documentos e artefactos – na verdade,
recolhendo quaisquer dados disponíveis que permitam iluminar as questões que são
o foco emergente da investigação"(Hammersley & Atkinson 2007, p.3)

Sendo o estudo de caso "um estudo empírico que investiga fenómenos em contexto de
vida real, a fim de obter uma melhor compreensão dos fenómenos nos seus diversos níveis
de análise"(Eiró-Gomes & Duarte, 2014, p.88), recorremos aqui à investigação levada a cabo
por uma das autoras deste trabalho, que permitiu o acesso às fontes mais frequentemente utili-
zadas neste método de estudo: documentos da organização, entrevistas e a observação directa e
participante.

Considerada uma "ferramenta fundamental para a compreensão do papel da comunicação
nas organizações"(Eiró-Gomes & Duarte, 2014, p. 95), o presente estudo vai permitir uma
investigação bastante concreta, mas suficientemente abrangente, para permitir compreender me-
lhor uma área não muito abordada em Portugal, como é o caso da comunicação no seio de OC.

Para além de ser um contributo teórico para uma área recente no domínio da comunicação,
este estudo pretende também tornar-se uma mais-valia estratégica para a organização, uma vez
que vai permitir contribuir para que esta consiga evitar repetir erros semelhantes e delinear prin-
cípios orientadores para outras situações com as mesmas pressuposições teóricas (Eiró-Gomes
& Duarte, 2014, p. 95).

Partindo da investigação anteriormente referida, este estudo vai tentar então perceber, a partir
da análise documental, da análise das entrevistas realizadas pela autora e da sua participação na
dinâmica da mesma, o contexto em que uma organização concreta se insere actualmente; qual o
papel da comunicação na mesma; e quais as implicações que uma identidade confessional pode
ter na prática da comunicação organizacional.
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b) A Organização em Estudo

Como referido, o caso aqui apresentado tem por base a investigação levada a cabo este ano
por uma das autoras deste projecto e pretende perceber em que medida o carácter confessional de
uma organização afecta a sua actuação ao nível da forma como comunica e com quem comunica.

Nesse sentido, importa numa primeira fase conhecer o que caracteriza esta instituição e
perceber quais as suas especificidades.

Segundo Pereira (2015), a organização em estudo é uma OC de matriz católica, criada pela
Igreja Católica portuguesa, que ambicionava, à data da sua criação, ter uma estrutura em Portugal
que funcionasse como a ponte entre a Igreja portuguesa e a Igreja dos restantes países lusófonos,
apostando, por essa razão, numa intervenção no terreno junto das comunidades desses países,
tendo actualmente mais de metade dos seus projectos dedicados ao desenvolvimento em Angola,
Guiné-Bissau e Moçambique, sobretudo em áreas como a educação e a saúde.

Sendo uma organização já com 25 anos ao serviço da Igreja, com as suas raízes bem fixadas,
e com uma estratégia de actuação, na sua óptica, bem definida, espera-se que a comunicação
desempenhe um papel fundamental no apoio a uma estrutura presente em 4 países e com uma
equipa de cerca de 80 colaboradores. Contudo, a investigação permitiu-nos concluir que a co-
municação não é, ao contrário do esperado, vista como um elemento estratégico fundamental
para a actuação e sucesso desta organização.

Partindo da análise às entrevistas levadas a cabo durante a investigação, percebemos que, a
nível global, a comunicação é percepcionada pela grande maioria dos entrevistados como uma
área secundária, apenas responsável pela gestão de canais online e a composição gráfica de
alguns materiais de suporte aos projetos, sem qualquer fundamento estratégico. No fundo, a
comunicação é baseada em acções dispersas que são apenas cronogramas complexos e confu-
sos de acções criadas para comunicar em determinado projecto (entrevista/apêndice H, Pereira,
2015). As visões dos membros entrevistados, em níveis diferentes da estrutura hierárquica e em
localizações geográficas distintas, foram fundamentais para compreender melhor as dificuldades
sentidas e as ideias acerca desta área, que tem especificidades próprias em cada uma das frentes
em que a organização está presente.

Por outro lado, uma análise aos diferentes canais de comunicação, complementar às entre-
vistas, também foi bastante frutífera, no sentido em que nos permitiu perceber em que medida a
falta de coerência e aposta nesta área se reflecte na actividade e serviço que a organização presta
à comunidade.

c) Dimensões Comunicacionais

Na tentativa de fazer uma análise às dimensões comunicacionais da organização em estudo,
e referindo-nos numa primeira fase à estrutura de comunicação da instituição, importa-nos co-
meçar por perceber que, apesar de na sua estrutura organizacional existir um departamento de
comunicação, este órgão tem uma função meramente técnica, não oferecendo por isso qualquer
mais-valia estratégica e sendo responsável apenas por edições gráficas; actualizações dos ca-
nais digitais existentes – website, Facebook e duas newsletters –; e um programa de rádio que é
produzido por um elemento a tempo parcial e à distância.
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Embora haja, no seio da organização, um consenso face à importância da comunicação na
sua actividade, as noções do que esta representa são diversas e, muitas vezes, insuficientes, o que
faz com que exista apenas uma técnica de comunicação a apresentar uma visão mais próxima
da noção de comunicação como é defendida neste artigo, a saber: a necessidade de integrar a
comunicação institucional com a comunicação dos projectos.

A comunicação dos e nos projectos, aqui designada Comunicação para o Desenvolvimento,
é, no entanto, uma área totalmente esquecida por parte da organização, uma vez que na visão
da direcção, integrar uma comunicação com este foco implicaria muitos recursos e um grande
investimento, embora seja aceite que a organização precisa de

"estratégias efectivas de comunicação para o desenvolvimento e de comunicação para
a mudança de comportamento (...) [uma vez] que a organização teria muito a ganhar
se olhasse para a comunicação dessa forma mais profunda e mais além da comunica-
ção institucional"(entrevista/apêndice K, Pereira 2015, p. 107)

Por outro lado, a Comunicação para o Desenvolvimento continua a estar associada à ideia
de Educação para o Desenvolvimento e à noção de que é necessário trazer para Portugal os
problemas de África e fazer projectos que mostrem como estas duas realidades se afastam ou
complementam (entrevista/apêndices I e J, Pereira, 2015) o que, na nossa opinião, é bastante
redutor.

Paralelamente, apercebemo-nos que a Comunicação para o Desenvolvimento começa agora
a ocupar um papel de destaque no pensamento dos órgãos de gestão, ainda que com visões muito
ligadas ao desenvolvimento de suportes e circulação de informação entre os países, mas que se
começa a ter a noção de que cada vez mais a interligação entre projectos tem que acontecer
e de que cada vez faz menos sentido existir uma estrutura que trabalha só Educação para o
Desenvolvimento (entrevista/apêndice D, Pereira, 2015).

Contudo, todas as visões aqui apresentadas, mais ou menos contraditórias e mais ou menos
próximas do que aqui defendemos que deve ser a comunicação de uma OC, têm por base aquela
que é a interpretação da identidade da organização. Ou seja, não é clara a orientação que a
organização quer seguir no que diz respeito à sua identidade, e com isto queremos dizer que não
é claro se a questão da organização se apresentar ou não como uma OC é uma linha estratégica
ou não e, se não é neste momento, perceber se é pretendido que o seja no futuro.

Apesar de ser o campo onde existe maior consenso, uma vez que todos os entrevistados
consideram que o facto de esta ser uma OC, ligada à Igreja Católica, deve ser assumido e deve
integrar a Comunicação Institucional, garantindo sempre que o trabalho desenvolvido não surge
nem está associado a qualquer tipo de catequese ou evangelização e que esta é uma organiza-
ção da Igreja que defende a dignidade e o respeito para todos. Efectivamente, esta vontade de
assumir um posicionamento enquanto organismo da Igreja é deixada, muitas vezes, de parte.

Isto acontece porque a Igreja Católica em Portugal continua associada a alguns preconceitos,
que fazem com que muitas organizações, doadores, financiadores, e parceiros possam queiram
trabalhar com uma organização Católica, por confundirem o trabalho de acção social e de coope-
ração para o desenvolvimento com um trabalho confessional, de catequese (entrevista/apêndices
B, D, F, H, I e J, Pereira, 2015).
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Dessa forma, é clara outra questão que ficou patente ao longo da nossa investigação: a orga-
nização é mais reconhecida na Guiné-Bissau, onde desenvolve grande parte dos seus projectos,
do que em Portugal, e esse reconhecimento espelha aquilo que também foi possível concluir
nas entrevistas e que está relacionado com o facto da comunicação dos projectos ser uma aposta
maior do que a comunicação dos valores e da missão da organização, o que faz com que seja
sobretudo conhecida pelo seu trabalho, mas não pela sua identidade.

Por fim, no que à Comunicação Institucional diz respeito, percebemos que esta contínua
bastante associada a uma ideia de transmissão de informação e qualidade do grafismo dos ma-
teriais, mais do que a uma consistência e coerência de mensagens direccionadas para públicos
que são determinantes para o sucesso da organização, e que existe uma confusão de conceitos de
comunicação, transversal aos entrevistados, como a ideia de que a comunicação da instituição
que permite dar a conhecer os seus valores e projectos é "marketing puro"(entrevista/apêndice
D, Pereira 2015, p. 32).

d) Programas e Instrumentos de Comunicação Institucional

Após uma análise às visões internas e ao panorama da comunicação da organização em es-
tudo, avançamos para uma análise de exemplos concretos, que nos vai permitir perceber se o que
foi até agora referido se reflecte nos programas e instrumentos de comunicação da organização.

Por ter uma visão muito discursiva da comunicação, a área dos instrumentos de comuni-
cação é aquela que apresenta um maior investimento por parte da organização (também porque
muitas vezes estes suportes resultam de exigências feitas nos projectos financiados por entidades
externas). No entanto, embora em grande número e com alguma qualidade gráfica, verificamos
que os suportes de comunicação não são direccionados para públicos específicos ou áreas es-
tratégicas da organização, e que, no fundo, estes apenas existem para que a organização possa
"dizer"que comunica.

Depois de uma análise ao site e Facebook institucionais; site e Facebook de uma campanha
de angariação de fundos; newsletter para o público interno e newsletter para o público externo,
e ainda um programa de rádio, concluímos o seguinte:

O site é actualizado mensalmente, com apenas 5/6 notícias sobre os projectos que estão
a decorrer (existindo páginas não actualizadas desde 2007), apresenta actualmente um design
desactualizado, com cores que em nada representam a organização, constituindo uma ferramenta
totalmente desadequada e afastada daquela que tem sido a evolução da organização nos últimos
anos.

O Facebook da organização tem uma actualização periódica diária, por vezes mais do que
uma vez por dia, e os conteúdos (que na sua maioria não são pensados de forma estratégica)
estão ligados sobretudo aos projectos e iniciativas desenvolvidas.

O Facebook e site da campanha anual de Natal, que apenas é dinamizado durante o tempo
em que decorre a campanha, sendo algo diríamos sazonal, não permite ter qualquer relação de
continuidade com públicos dessa campanha, que, ano após ano, têm que ser reconquistados.

O programa de rádio semanal aborda diversos temas ligados e considerados relevantes para
o sector do desenvolvimento, com convidados diferentes todas as semanas, e tem destaque no
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site da organização. Contudo, não é divulgado nas redes institucionais, possuindo uma página
no Facebook que nem toda a gente na organização conhece e que não tem qualquer expressão.
Para além desta questão, importa referir que, apesar de estar em destaque no site, não é possível
ouvir os programas no Google Chrome, que é o motor de busca mais utilizado a nível nacional.

Por fim, no que diz respeito às newsletters direccionadas ao público interno e externo, estes
são os suportes que permitem uma ligação mais próxima com os diversos stakeholders, na me-
dida em que possibilitam, através de uma ferramenta interessante (a nível gráfico e de conteúdos)
dar a conhecer o trabalho da organização. No entanto, o facto da newsletter direccionada a um
público externo ser enviada para cerca de 9000 contactos, sem qualquer mecanismo que permita
perceber na realidade quantas pessoas a lêem, faz com que o seu impacto real permaneça sempre
uma incógnita.

Finalizada a análise aos diferentes suportes, interessa-nos então compreender quais os pro-
gramas de comunicação desenvolvidos pela organização.

Neste âmbito, tentamos compreender a única campanha anual levada a cabo pela organiza-
ção, e gerida pelo departamento de comunicação, que é uma campanha que, para uma organi-
zação que depende financeiramente de apoio externo e necessita de angariar fundos para poder
desenvolver a maior parte das suas actividades, é fundamental.

No entanto, percebemos que mais do que uma oportunidade para angariar fundos, esta cam-
panha, que conta já com 10 edições, está a tornar-se uma ameaça clara à organização, no sentido
em que está a potenciar, ano pós ano, problemas que podem vir a tornar-se fulcrais a longo-prazo
e que põe em causa a continuidade da campanha, por irresponsabilidade da própria organização,
uma vez que, por um lado, não existe uma aposta em novos compradores, nem na relação com
os mesmos, e, por outro, a campanha mantém actualmente os mesmos moldes que em 2006, não
estando a adaptar-se às necessidades dos públicos.

e) Públicos/Stakeholders

Apesar de ser uma organização dotada de múltiplos projectos e múltiplas áreas de actuação,
na realidade o reconhecimento e a adaptação às características únicas de cada grupo têm sido,
como já foi referido, um pouco negligenciados.

Isto acontece porque muito do foco do trabalho da organização está, e tem estado ao longo
dos últimos anos, no seu “público em geral”, ou seja, nas pessoas que, em qualquer lado, têm
contacto com a organização, mesmo que esse contacto não se traduza numa relação sólida ou
potencialmente favorável.

Nesse sentido, a estratégia seguida não é adaptada às comunidades locais, muitas vezes
não entendidas como público da comunicação e somente da acção, o que faz com que estas não
tenham uma relação mais próxima com a mesma; aos financiadores, que muitas vezes são apenas
vistos como uma fonte de rendimento e nada mais; às estruturas da Igreja, que tantos entraves
colocam a uma aproximação e um trabalho mais próximo e efectivo, mas que ao mesmo tempo,
poderiam funcionar como um potenciador das relações internas e trazer oportunidades para o
trabalho da organização; ou até aos meios de comunicação social, cuja relação se baseia apenas
no envio de comunicados de imprensa.
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f) Avaliação

Ao nível da avaliação, podemos então concluir que, tal como não existe uma estratégia de
comunicação integrada, também não existem quaisquer elementos que permitam desenvolver
um trabalho rigoroso, baseado em dados concretos, nesta área. Isto faz com que a organização
invista muitos recursos em acções que não têm qualquer retorno.

Considerações Finais

Com base nesta análise, percebemos claramente que, embora não sejam válidas quaisquer
generalizações a partir do estudo efectuado, o cariz confessional das organizações tem sem dú-
vida um impacto directo na sua política e estratégia, quer organizacional, quer de comunicação.

Sendo nosso objectivo discutir de que forma as características específicas diferenciadoras
das OC de matriz católica em Portugal influenciam as suas políticas de comunicação e as suas
práticas em termos de relação com os seus stakeholders preferenciais, percebe-se que a co-
municação, embora seja um factor definidor e influenciador do sucesso ou fracasso de uma
organização, ainda não é assim percepcionada por estas organizações.

Prova disso, é a falta de investimento de muitas organizações ligadas à Igreja nesta área,
reforçando a ideia que de os organismos da Igreja Católica em Portugal são ainda bastante fe-
chados e virados para dentro, o que dificulta a acção das OC no contexto secularizado em que
estão inseridas.

No caso concreto sobre o qual nos debruçámos, é clara a ausência de uma estratégia de
comunicação integrada. Isto traduz-se numa dificuldade acrescida ao nível da expressão da sua
identidade, o que por sua vez afecta a relação com múltiplos públicos, e que tem influência em
todas as actividades que ocorrem nos projectos da organização. A organização não é conhecida
e o seu trabalho não é conhecido nem reconhecido.

Sem ser reconhecida pelo seu trabalho, por não haver um esforço efectivo nesse sentido,
as dificuldades e problemas que daí advêm espelham-se, não só a nível interno e micro, como
depois noutras dimensões fundamentais e macro, tais como: a dificuldade de encontrar financi-
amentos adequados junto de entidades públicas e privadas; a dificuldade ao nível do potenciar
das actividades in loco nos países em desenvolvimento; e também a falta de coerência ao nível
das políticas e práticas de angariação de fundos.

Como vimos, às OC é-lhes pedido hoje que lutem para garantir que a representação dos
interesses das comunidades com quem e a quem se dedicam é sempre uma prioridade, devendo
por isso ter um papel activo na sociedade civil, ao advogar a favor dos direitos dos públicos com
quem desenvolvem o seu trabalho.

É então nesse sentido que, simultaneamente, à comunicação é exigido que conheça a envol-
vente na qual trabalha e que saiba sobretudo ouvir antes de agir, ou seja, pede-se sempre uma
análise rigorosa da situação, através de uma investigação que permita desenvolver um trabalho
fundamentado em certezas, de forma a que se deixem de provocar mudanças com base naquilo
que parece melhor, mas sim no que realmente é melhor para as pessoas e, consequentemente,
para a organização, que tem (ou deve ter) o bem-estar das pessoas como missão.
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Quanto à expressão da sua identidade, acreditamos que a dimensão de fé não é algo que
deva ficar reservado à sua inspiração e mera descrição de missão, mas sim que deve ser a base
fundadora de todo o trabalho que desenvolvem e isso deve ser um sinal visível da sua identidade.
É nesse sentido que acreditamos que este não pode, em qualquer situação, ser um obstáculo à
realização de projectos que apenas têm em vista um valor fundamental – e esse transversal a
todas as OC – a dignidade humana.

De modo geral, isto não é assim tão simples, uma vez que existem questões estruturais no
sector, como as orientações governamentais em áreas como a estratégia e o financiamento, que
se colocam como obstáculos à acção das OSC e, consequentemente, como entrave à correcta
concretização da missão que lhes é comum – o apoio e defesa dos interesses das comunidades
– realçando a importância daqueles que, na nossa opinião, estão entre os maiores desafios aos
valores éticos das OSC na actualidade: os conflitos de interesse e as relações de poder.

Por um lado, temos OC, neste caso de matriz católica, que baseiam a sua acção na Doutrina
Social da Igreja e que trabalham diariamente pela garantia da dignidade humana, e, por outro,
temos instituições europeias e nacionais com poder para financiar projectos, que se afastam
completamente desta realidade e exigem, por vezes, que estas organizações, para que consigam
desenvolver os seus projectos, ponham em causa parte daquela que deveria ser a totalidade da
sua orientação – a sua missão.

Esta reflexão leva-nos então a questionar em que medida alguns dos programas e projectos
desenvolvidos actualmente pelas OSC são realmente efectivos na ajuda e respeito pelas necessi-
dades dos públicos.

A dependência de linhas de financiamento governamentais ou de instituições europeias pa-
rece condicionar, por vezes, o tipo de projectos propostos e/ou desenvolvidos, bem como a
expressão, ou não, do carácter confessional da organização. O que nos parece claro é a neces-
sidade de demonstrar que esse carácter confessional da organização em nada interfere na sua
acção junto de comunidades de outras confissões religiosas.

Não é claro em que medida as pressões sofridas influenciam a organização em estudo e
afectam o seu trabalho, sendo que numa investigação posterior seria interessante compreender
como os jogos de poder afectam, por um lado, a organização na sua dimensão institucional, e
depois o trabalho que esta desenvolve no terreno.

Esta é uma reflexão que pretende no fundo promover o entendimento da "comunicação"co-
mo constitutiva da identidade e da expressão dessa mesma identidade pelas organizações, na
prossecução do cumprimento da sua missão: o promover da dignidade humana. Mas também
trazer para esta área de investigação uma realidade com tantos desafios, como é a comunicação
no seio de OC, esperando que o presente trabalho sirva de inspiração para outras investigações.
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Resumo

Nos últimos anos muitos estudos têm sido realizados sobre a comunicação dos lí-
deres nas organizações, e consequentemente suas relações com os liderados. Como
a razão de ser das Relações Públicas é promover os relacionamentos com os públi-
cos, buscando a compreensão mútua e a conquista de credibilidade (França, 2006),
entende-se que tais práticas poderão favorecer um clima de confiança nas relações
internas da organização. As Relações Públicas se apresenta como, inicialmente, o
conjunto de meios utilizados pela empresa para criar um clima de confiança junto ao
seu pessoal (Louis Salleron, 1951), “sendo justamente as relacões públicas a estra-
tégia concreta que permite conseguir esta confiança” (Boiry, 1998, 37). O propósito
deste artigo direciona-se neste sentido, estudar sobre os contributos das Relações Pú-
blicas e Comunicação para construção da confiança no relacionamento entre líderes
e liderados das organizações.
Palavras-chave: relações públicas, comunicação; confiança; liderança.

1. Introdução

No processo de gestão das pessoas nas organizações, entende-se que a falta de confiança
pode estar relacionada diretamente aos problemas de comunicação e relacionamento entre ges-
tores e subordinados, pois a confiança tem sido analisada pelos estudiosos como a expectativa
que se tem em relação ao comportamento comunicativo do outro, quer seja por palavras ou pro-
messas verbais ou escritas: “a confiança é a expectativa positiva de que outra pessoa não agirá
de maneira oportunista – seja por palavras, ações ou decisões” (Robbins, 2009, p. 169).

Vários estudos sobre o tema da Confiança têm sido realizados, tanto no contexto das relações
interpessoais como organizacionais, no entanto, em se tratando da relação entre “Confiança” e
“Comunicação” e “Relações Públicas”, principalmente no que se refere a comunicação e rela-
cionamento entre líderes e liderados, pouco tem sido explorado na literatura das Ciências da
Comunicação.

Por entender que as Relações Públicas buscam conquistar a credibilidade e confiança das
pessoas e da própria organização, visando potenciar suas atitudes e ações (Cabrero e Cabrero,
2001), sendo exatamente este o seu objetivo essencial: promover os relacionamentos com os pú-
blicos (tanto interno como externo) e buscar a compreensão mútua e a conquista de credibilidade
nestes relacionamentos (França, 2006), pretendemos com o presente estudo – a partir de uma

IX Congresso Sopcom. pp. 265-277. Coimbra, novembro de 2015
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revisão bibliográfica – compreender a relação existente entre “Comunicação” e “Confiança”,
bem como caracterizar as estratégias de Relações Públicas e Comunicação que poderão con-
tribuir para construção da confiança nos relacionamentos internos, especialmente na relação 1

líder-liderado – gestor-subordinado.
Procuraremos responder à seguinte questão de partida: como podem as Relações Públicas

e Comunicação contribuir para a construção de relações de confiança entre líderes e liderados
de uma organização?

A pertinência deste tema apresenta-se à medida que se percebe a importância da Comuni-
cação Interna, mais especificamente da Comunicação da Liderança, na construção de relações
de confiança, que poderão ser fundamentadas e desenvolvidas através de políticas e práticas de
Relações Públicas internas.

2. A relação entre comunicação e confiança

São vários os estudos que buscam reforçar o conceito da comunicação no campo mais rela-
cional, como um processo de interação social 2, que envolve compreensão e significados. Este
entendimento – da Comunicação como processo social permanente – foi proposto por autores
como Bateson, Goffman e Watzlawick (Araújo, 2001). Outros autores que defenderam a ideia
da comunicação no sentido relacional foram Watzlawick, Beavin e Jackson (1967), ao definirem
a interação no sistema comunicacional 3. A abordagem da Escola de Palo Alto 4 também consi-
derou os fenômenos humanos da comunicação como conjuntos de interações entre os indivíduos
e seu contexto (Duterme, 2002). Tais interações não podem ser vistas como um processo infor-
macional e sim um processo de construção e negociação de significados, ou seja, um processo
comunicacional (Toth, 2010). Assim, todas as interações sociais envolvem Comunicação, todo
processo social envolve um processo comunicacional (Hartley, 1993).

Portanto, esta perspectiva relacional da Comunicação evidencia o seu processo social e pro-
picia a construção de sentidos 5 entre os participantes (Oliveira & Paula, 2010).

É exatamente por meio da Comunicação que as relações humanas existem e se desenvolvem,
e que pode resultar numa relação de confiança ou não, pois como afirma a literatura, a confiança
é uma das bases da interação social (Luhmann, 1979). Esta concepção da confiança como intera-

1. Não é intenção deste estudo analisar a natureza distinta do conceito de Gestão e Liderança, pois no contexto da
comunicação e relacionamento entre gestores e subordinados ou líderes e liderados, estes termos serão considerados
similares.

2. Este conceito é apresentado no livro Teoria da Comunicação Humana, organizado pelo professor Frank E.X.
Dance (1967) da Universidade de Wisconsin, EUA, que define a comunicação como interação social através de
mensagens e apresenta as contribuições da Psiquiatria e Psicologia para o estudo da comunicação humana.

3. Em Pragmatics of Communication: a study of interactional patterns, pathologies and paradoxes (Nova York,
Norton, 1967), Watzlawick, Beavin e Jackson apresentam uma análise da comunicação baseada em princípios sistê-
micos.

4. Este foi o nome por que ficou conhecido um núcleo de investigação científica, nas áreas da psicoterapia e
psiquiatria, fundado em 1959, em Palo Alto, na Califórnia, oriundo do Mental Research Institute. Teve como base
principal uma equipe de investigadores do início da década de 50 do século XX, liderada por Gregory Bateson.

5. Sentido é o significado produzido em um contexto, a direção que a significação vai tomar dependendo das
escolhas do receptor (Pinto, 2008).
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ção social é também creditada por Reed (2001), “a confiança é um indicador de que a interação
social poderá ser estabelecida e mantida ao longo do tempo” (Oliveira & Tamayo, 2008, p.97).
Ou seja, sem a Comunicação não se pode estabelecer as relações entre as pessoas, quaisquer
que sejam elas: relações comerciais, de trabalho, afetivas (Pimenta, 2004). Por outro lado, a
confiança que resulta desta interação conduz a um ambiente propício para a Comunicação. A
confiança, então, é resultado de um processo comunicativo, em que significados partilhados são
construídos por meio da reciprocidade dos relacionamentos (Philips e Hardy, 1997).

Com o objetivo de constatar esta relação entre “Comunicação” e “Confiança” no ambiente
de trabalho, algumas pesquisas foram realizadas, como por exemplo o estudo feito por Becerra
e Gupta (2003) que, através da análise de 157 relações diádicas entre 50 gestores de uma multi-
nacional, buscou identificar o papel moderador da comunicação na percepção da confiabilidade,
ou seja, o modo como a frequência da comunicação entre a pessoa que confia e a pessoa em
que se confia influencia a confiabilidade percebida. Um dos resultados da pesquisa demonstrou
que, à medida que aumenta a frequência da comunicação nas relações com seus pares, aumenta
também o efeito das características da pessoa que confia e em que se confia, ou seja, confirmou-
se que, a atitude da pessoa que confia em relação aos seus pares é moderada pela frequência
da comunicação. Uma outra investigação realizada por Sousa (2008), com base no estudo de
Becerra e Gupta (2003), analisou também a relação entre “Comunicação” e “Confiança”, porém
na perspectiva qualitativa do processo comunicacional, ao invés de verificar o aspecto quanti-
tativo e frequência de comunicação. Seu estudo avaliou a relação existente entre a percepção
da confiabilidade dos gestores e a percepção da funcionalidade da comunicação ascendente. Os
resultados deste estudo confirmaram que, existe uma associação positiva entre a “percepção da
confiabilidade” e a “percepção de funcionalidade da comunicação”. Este último termo foi uti-
lizado para caracterizar a “qualidade da comunicação”, que incluía simultaneamente a abertura
dos gestores para a comunicação e a parcepção da eficácia dessa comunicação. De forma con-
clusiva, os resultados dos estudos revelaram que a funcionalidade da comunicação constitui-se
fator fundamental para construção da confiança na relação entre gestores e subordinados (Sousa,
2003). Percebe-se assim que, um dos aspectos que contribui para a eficácia da comunicação in-
terna, relaciona-se à confiança que o gestor precisa obter junto ao seu pessoal.

Uma pesquisa da Towers Perrin com 25 mil funcionários de empresas de vários setores em
todo mundo define uma Comunicação eficaz a partir da perspectiva do funcionário como aquela
que inclui os seguintes elementos: 1) Trocas de informação abertas e sinceras; 2) materiais claros
e fáceis de entender; 3) distribuições oportunas; 4) fontes confiáveis; 5) sistemas de feedback
e mão dupla; 6) claras demonstrações do interesse da liderança sênior por seus funcionários;
7) melhorías contínuas na comunicação; 8) mensagens consistentes em todas as fontes (Mor-
ley,1998, p.78-76). Destaca-se aqui o item 4 que trata da fonte ser confiável e o item 6 que fala
sobre o interesse da liderança pelos seus funcionários, dois aspectos geradores de confiança na
relação líder-liderado.

Um outro estudo analisou o instrumento de pesquisa do Great Place to Work (GPTW) –
consultoria de pesquisa e gestão que classificam e reconhecem “As Melhores Empresas para
Trabalhar no Mundo” – buscou compreender a relação existente entre “Comunicação” e “Con-
fiança” no relacionamento entre líderes e liderados (Pinheiro, 2013). Constatou-se que, os itens
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de avaliação aplicados pelo GPTW para definir que uma organização é um melhor local para
trabalhar (melhor no sentido de ambiente confiável), estão relacionados diretamente à comu-
nicação. São avaliadas questões como: compartilhamento de informações, clareza e abertura
na comunicação, falar a verdade, agir com coerência entre o discurso e a prática, dar feedback,
transparência na comunicação. Como resultado da investigação, foi possível afirmar que: 1)
uma organização que está atenta à comunicação e relacionamento interpessoal, especialmente
nas relações hierárquicas, pode ser considerada “Uma Melhor Empresa para Trabalhar”; 2) o
gestor pode ser ou não uma fonte de confiança para seus subordinados, através de um processo
eficaz de comunicação, pelo qual a confiança se estabelece; 3) as Relações Públicas têm um
papel fundamental na elaboração de políticas e estratégias para geração de confiança no ambi-
ente de trabalho (Pinheiro, 2013). Estes aspectos são explicados de forma resumida na Figura 1
abaixo:

Figura 1. Relação entre Confiança e Comunicação
Fonte: Pinheiro, 2013

Neste sentido, entende-se que, “a confiança está positivamente relacionada à melhoria de
comunicação entre líderes e liderados” (Pinheiro & Tourinho, 2012 p.64).

3. As relações públicas e as relações de confiança

A ideia de confiança está presente na origem e no conceito das Relações Públicas (RP).
Uma definição publicada no “Hommes at Mondes” pelo jornalista francês Louis Sallerom, já
em 1951, ressalta este aspecto: as Relações Públicas como sendo um conjunto de meios pelos
quais a empresa pode criar um clima de confiança entre seus funcionários, e que resulta na har-
monia das relações sociais, ao gerar um clima de lealdade e verdade (Chaumely & Huisman,
1964). No mesmo período, o próprio governo francês também definiu como funções de RP
empregar os meios para se estabelecer e manter relações baseadas em confiança mútua com os
públicos (Lloyd & Lloyd, 1988). Assim, considera-se as Relações Públicas como uma estraté-
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gia de comunicação orientada a estabelecer e manter relações de confiança, fundamentadas no
conhecimento e entendimento recíproco (Boiry, 1998).

Outras definições, surgidas ao longo da história das RP, também contemplaram conceitos-
chave que destacam aspectos humanos de sua atuação, numa relação simétrica bidirecional 6,
como por exemplo: o entendimento e a compreensão mútua, e a promoção de relações de confi-
ança, como observado no Quadro 1 a seguir:

6. Modelo apresentado por James Grunig e Todd Hunt (1984) para caracterizar as Relações Públicas. No Modelo
Simétrico Bidirecional o objetivo é a compreensão mútua entre a organização e seus públicos, e consiste num diálogo,
em que tanto a organização como os públicos podem mudar de atitudes e condutas após as ações de RP.



i
i

i
i

i
i

i
i

270 Cibelli Pinheiro de Almeida

Quadro 1. Definições de Relações Públicas na história e seus enfoques

Fonte: Elaborado pela autora.



i
i

i
i

i
i

i
i

Relações públicas e comunicação: Contributos para construção de relações de confiança entre líderes e
liderados 271

Como observado no Quadro 1, Lucien Matrat 7 define as Relações Públicas, primariamente,
como um modo de se comportar e, secundariamente, uma maneira de transmitir informação
e de comunicar com a intenção de estabelecer e manter relações de confiança, através do co-
nhecimento e compreensão mútua entre a organização e seus públicos, quer sejam internos ou
externos (Boiry, 1998). Este era o tema preferido de Matrat: a “Confiança”. Segundo ele, as
relações de confiança são a chave de toda arquitetura humana e social.

Considera-se então que, a dimensão humanista das RP começa a ser reconhecida a partir
da doutrina de Lucien Matrat (Matrat, 1975-1985), e através da publicação do Código de Ate-
nas 8. A definição oficial adotada por esta doutrina, conhecida como "doutrina europeia de RP",
considerava também a perspectiva relacional baseada na confiança:

As relações públicas são, a nível de pensamento e ação, uma política diretiva da
empresa ou de qualquer estrutura social que tem como objetivo, vinculado a uma
vigilância constante sobre as diferentes opiniões dos ambientes circundantes, criar
um clima de afeto e de confiança entre eles, mediante a difusão direta, ou através dos
meios de comunicação, de informações honestas e completas sobre a relação entre as
finalidades e os procedimentos e o bem comum (Ugeux, 1973, p.32-33).

A “confiança” portanto, fazia, parte dos três pilares básicos que fundamentavam a "doutrina
europeia de RP", são eles: “(1) a ideia humanista do diálogo social como fundamento socioló-
gico das Relações Públicas; (2) o conceito das Relações Públicas como prática de direção/função
diretiva; e (3) o pressuposto de que as Relações Públicas são a estratégia de confiança que atri-
buiu credibilidade à comunicação” (Gonçalves, 2010, p.107). Esta doutrina tinha como base
as seguintes evidências sociológicas: (1) considerar a variável “relação” como essencial, pois
constitui o meio e a medida de coesão do grupo; e (2) afirmar que, quando se muda a natu-
reza e a qualidade das relações, se influencia automaticamente a dinâmica social, e portanto, o
funcionamento do grupo (Boiry, 1998).

O princípio da “confiança” também se mostra presente no mundo laboral, como demonstrado
na “recomendação” adotada em 28/06/67 pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) na
sua 51ª sessão em Genebra, quando tratou sobre a comunicação entre a direção e os trabalhadores
de uma empresa:

“(1) Tanto os empregadores e suas organizações como os trabalhadores devem, em
seus interesses comuns, reconhecerem a importância que tem, dentro da empresa, um
clima de compreensão e confiança mútua favorável tanto para a eficácia da empresa
como para as aspirações dos trabalhadores.
(2) Este clima deve ser favorecido pela rápida difusão e intercâmbio de informações
completas e objectivas, quanto possível, sobre os diferentes aspectos da vida da em-
presa e das condições sociais dos trabalhadores.

7. Lucien Matrat foi gestor durante muitos anos do departamento de Relações Públicas de uma multinacional
francesa (Grupo Elf), foi um dos fundadores da Associação Francesa de Relações Públicas (AFREP) e criou a Confe-
deração Europeia de Relações Públicas (CERP), juntamente com outros profissionais da Bélgica, França, Alemanha,
Holanda e Itália, dando início ao processo de integração associativo europeu (Xifra, 2006).

8. Criado em 1965 (e alterado em 1968 e 2009), o Código de Atenas é um projeto de comportamento ético
por parte dos membros da Associação Internacional de Relações Públicas e recomendado aos profissionais em todo
mundo.
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(3) Para promover tal clima, a direcção da empresa, após consulta com os represen-
tantes dos trabalhadores, devem adotar as medidas apropriadas para implementar uma
política eficaz de comunicação com os trabalhadores e seus representantes.
Fonte: Organizacão Internacional do Trabalho. 1967.

É preciso, então, que as RP reconheçam a importância dessas relações com os empregados,
especialmente a relação gentre gestores e subordinados, e assim contribuam para o estabele-
cimento de um clima de compreensão e confiança entre a organização e seu público interno.
Destacamos aqui a expressão “público interno” e não “públicos internos”, pois como afirma Bu-
eno (2009), cada público dentro da organização deve ser visto a partir de suas particularidades
e expectativas, na sua própria forma de comunicar. Ou seja, é fundamental considerar a com-
plexidade dos diversos públicos que existem internamente para planejar a comunicação, porque
“pessoas diferentes respondem de maneiras distintas a estímulos (formas e conteúdos de comu-
nicação) originados na organização” (Bueno, 2009, p.88). Assim, para conseguir a interação
dos gestores com seus empregados, a promoção de uma melhor relação entre eles, é preciso
primeiramente conhecê-los de forma específica e particular, como ressalta Argenti (2011):

“Os gerentes precisam sair detrás de suas mesas, desligar seus celulares, afastar-se
de seus computadores e conhecer o pessoal que está trabalhando para eles” (Argenti,
2011, 241).

Por existir diferenças significativas entre as pessoas que estão no ambiente interno de uma
organização, principalmente quando se trata de diferenças nos níveis hierárquicos, as Relações
Públicas, ao propor suas ações e estratégias de comunicação para fortalecer as relações inter-
nas, deve então, “considerar que existem públicos internos (e não um público interno) em uma
organização” (Bueno, 2009, p. 87).

Um das funçoes das RP, como gestora da comunicação interna, é exatamente esta: auxiliar os
gestores a adquirirem competências necessárias para que haja uma comunicação bem-sucedida
com grupos distintos (Toth, 2010). Eles precisam, não apenas estar preparados para comunicar
com seus empregados, mas se responsabilizar por cada um deles, e “essa responsabilidade é
ouvir o que eles têm a dizer e os conhecer realmente como indivíduos” (Argenti, 2011, p. 241). É
assim que pode ser desenvolvido um relacionamento de qualidade entre gestores e subordinados.

Esta qualidade nas relações é que vai determinar sua eficácia, ou seja, se forem relações
de confiança haverá adesão das pessoas, coesão e eficácia no grupo, mas se forem relações de
desconfiança, a falta de coesão vai interferir nos relacionamentos e resultados da organização
(Tomás, 1999). Para que uma decisão, por exemplo, seja eficaz e aceita pelos empregados não é
suficiente que esteja simplesmente carregada de qualidade, mas deve acarretar a adesão das pes-
soas, principalmente daqueles que estão encarregados de aplicá-las ou daqueles que, com suas
ações, levarão a êxito sua implementação. Se a decisão da empresa leva a criar desconfiança,
certamente terá como consequência um resultado económico não satisfatório (Boiry, 1998). A
questão é que, “em muitas empresas, os gerentes sêniores, simplesmente não envolvem funci-
onários de nível hierárquico inferior na maioria das decisões” (Argenti, 2011, p. 223). E cada
vez mais, os funcionários estão avaliando como os gestores estão se comunicando e o que está
sendo comunicado, e assim trabalham com um alto grau de cetecismo e desconfiança (Argenti,
2011).
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Um estudo realizado por França (2002) na Escola de Comunicação e Arte da Universidade
de São Paulo (USP), buscou exatamente avaliar a qualidade dos relacionamentos das empresas
com seus públicos, e quais são os objetivos e expectativas nessa relação. Os resultados confir-
mam que um dos principais fatores que compõem e interferem na formação dos relacionamentos
corporativos são os “resultados esperados do relacionamento”. Na relação com os empregados,
dentre os aspectos como: satisfação, fidelidade, entendimento, espírito de equipe, colaboração,
empreendedorismo e dedicação, encontramos a “confiança” como primeira expectativa dos em-
pregados para garantia dos resultados na continuidade e qualidade da relação com a organização
(Grunig et al., 2011, 267-269).

Foram também realizadas pesquisas no programa de pós-graduação da Universidade de
Maryland sobre indicadores de qualidade dos relacionamentos de longo prazo entre a organi-
zação e o público. Os detalhes desse estudo encontram-se no Relatório publicado pelo IPR
– Institute for Public Relations (Hon & Grunig, 1999). Como resultado, identificaram alguns
indicadores que poderão ser utilizados pelos profissionais de RP para medir a qualidade dos re-
lacionamentos da organização com seus públicos, e um deles trata-se do fator “Confiança”. Para
Grunig esses indicadores poderão servir para mensurar os efeitos dos programas de RP, assim
como avaliar o valor que a função de RP tem para a organização (Grunig et al., 2011).

Com estes estudos percebe-se que, a relação de confiança constitui uma das expectativas
dos empregados e também pode ser um bom indicador para medição do trabalho das RP numa
organização.

4. Estratégias de relações públicas e comunicação na construção da
confiança

As Relações Públicas é uma atividade de relacionamento voltada para a comunicação com
os públicos, que por meio de estratégias, técnicas e programas, buscam cultivar relacionamentos
de qualidade (Grunig et al., 2011). Seu principal objetivo, portanto, é “gerenciar de maneira
estratégica esses relacionamentos e monitorá-los em suas diferentes modalidades para que pro-
duzam benefícios recíprocos para as partes” (França, 2011, p. 255). Assim, o papel das RP
fundamenta-se na construção e manutenção de bons relacionamentos, através do planejamento,
implantação e avaliação de programas de comunicação, especialmente com enfoque simétrico 9.

Como o objetivo maior dos programas de comunicação promovidos pelas RP é o relaci-
onamento de qualidade, então, para que haja um relacionamento de longo prazo satisfatório,
o princípio da comunicação simétrica descreve a estratégia mais apropriada de comunicação
(Grunig, 2003).

Com base nos estudos de Hon e Grunig (1999), Grunig e Huang (2000) e em pesquisas
realizadas por Canary e Staford (1991), Plowman (1995) e Huang (1997), foi organizado um

9. Um dos pioneiros a apresentar o conceito de simetria nas Relações Públicas foi o professor Scott M. Cutlip
(1978), que, juntamente com Allen H. Center, escreveu um livro intitulado “Relações Públicas Eficazes”, em que
explora o potencial do modelo Simétrico Bidireccional. Nesta obra, os autores usam o termo RP para descrever
práticas de comunicação que pretendem criar boas relações com o público – ou seja, um entendimento simétrico-
bidirecional (Grunig & Hunt, 2003).
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catálogo que apresentava algumas estratégias simétricas de RP para cultivar os relacionamentos
entre os públicos das organizações (Grunig et al., 2011), dentre as quais destacamos quatro, que
consideramos aplicáveis ao público interno:

Acessibilidade: Os profissionais de RP oferecem aos empregados acesso à alta direção e aos
processos decisórios da organização, e por sua vez os empregados, igualmente, garante acesso
aos profissionais de RP às informações circuladas entre eles.

Abertura: A organização e o público interno estão abertos e francos, dispostos a expor pen-
samentos, problemas, preocupações e seu nível de satisfação ou insatisfação.

Garantia da legitimidade: As partes – a organização, atraves dos seus gestores e emprega-
dos – garantem que suas preocupações são legítimas e se comprometem com a manutenção do
relacionamento entre eles.

Cumprimento de promessas: As promessas feitas pelas partes são cumpridas para aumentar
a confiança e demonstrar segurança e competência.

As RP então, poderão promover estratégias para cultivar os relacionamentos entre os gesto-
res e seus empregados: criando programas que permitam a abertura na comunicação e o acesso
dos empregados à alta direção; realizando pesquisas e ações que possibilitem a legitimidade dos
anseios e preocupações dos empregados junto aos seus gestores; e estabelecendo uma política
de comunicação que promova a transparência e coerência da liderança, e consequentemente a
sua credibilidade. Estes são aspectos fundamentais do conceito simétrico da comunicação: a
confiança, a credibilidade e a transparência (Grunig, 1992).

Para fazer a gestão estratégica dos relacionamentos, além da confiança como citado, outros
elementos também são necessários: a) reciprocidade de controle – grau de satisfação ou insa-
tisfação sobre a capacidade de influência mútua; b) satisfação – medida na qual uma das partes
se sente favorável ou desfavorável em relação à outra; c) compromisso – medida na qual uma
das partes sente ou não que vale a pena o gasto de energia para manter ou promover o relaciona-
mento, e, como dito, d) confiança – boa vontade e abertura ao risco das partes para participar de
um relacionamento; (Grunig et al., 2011).

Sendo assim, os programas de comunicação e RP precisam ter como base: o respeito e a
interação com os funcionários, o saber ouvir e a promoção do diálogo, permitindo assim ampliar
o senso de participação e fortalecer os relacionamentos. Algumas empresas já realizam seus
programas de comunicação com o objetivo de promover conversas internas entre empregados e
seus gestores, como por exemplo: a Continental Airlines – o CEO Gordon Bertune organiza todo
mês um open house na sua sala para falar com os funcionários sobre qualquer assunto; a JetBlue
– promove uma sessão de orientação para o funcionário no seu primeiro dia, incluindo uma hora
com o presidente e COO Dave Barger, o CEO Dave Neeleman e o vice-presidente de pessoal
Vincent Stabile; a Starbucks – realiza um programa chamado Open Forum, que complementa o
programa ideias on line, em que há uma longa sessão de perguntas e respostas e um alto índice de
participação dos funcionários, pois entendem ser esta uma oportunidade de interação com seus
gestores. O enfoque de todos estes programas tem criado clima de confiança (Argenti, 2011).
Portanto, se as organizações e seus gestores reconhecessem que a qualidade da relação depende
essencialmente da confiança, as estratégias a serem adotadas pelas RP seriam mais objetivas e
precisas (Boiry, 2003, p. 77-78).
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Por fim, parece ser através do modelo comunicacional simétrico – considerado participativo
e dialógico – que as Relações Públicas conseguem auxiliar a organização a construir relações
de confiança entre líderes e liderados, pois são a “confiança e confidência alicerçadas sobre
boas comunicações, eis, precisamente, o que as relações públicas podem auxiliar a conseguir”
(Derriman, 1964, p. 114). Enquanto os gestores têm o dever de assumir a responsabilidade por
essas comunicações com os empregados, as RP podem contribuir aconselhando os gestores e
tornando essa comunicação mais eficaz (Derriman, 1964).

5. Considerações finais

Em forma de conclusão, procuraremos responder à questão que orientou este trabalho: como
podem as Relações Públicas e Comunicação contribuir para construção de relações de confi-
ança entre líderes e liderados de uma organização?

Por entender que, “as práticas de Relações Públicas internas foram as primeiras a colocar
efetivamente as pessoas no centro das suas preocupações concretas” (Duterme, 2002, p. 36),
além de ter como fundamento – como já visto em sua origem e conceito – o fator “Confiança”,
percebe-se seu fundamental papel na elaboração de políticas e estratégias de comunicação que
possam gerar confiança no ambiente de trabalho. Aliás, as RP têm sido considerada por alguns
autores como a própria “estratégia da confiança” (Matrat, 1971; Boiry 1998; Xifra 2006).

Observa-se ainda que, se a falta de confiança está relacionada diretamente aos problemas
de comunicação e a ausência de qualidade nos relacionamentos internos, isto quer dizer que, a
“Confiança” está positivamente vinculada à melhoria da comunicação e da interação social, o
que poderá ser trabalhado pelas RP por meio de estratégias e programas específicos e direciona-
dos ao público interno, em especial na relação gestor e subordinado.

Tais programas devem ter como base uma política de comunicação centrada nas pessoas
que propicie um ambiente aberto e participativo com práticas comunicacionais simétricas que
possibilitem fortalecer as relações de trabalho e torná-las mais confiáveis.

Assim, destacamos a importância do trabalho das Relações Públicas no desenvolvimento
de uma política de comunicação que seja capaz de estabelecer e manter relações de confiança
(Xifra, 2006), pois “eso son las relaciones públicas: construir, día a día, unas relaciones de
confianza. “No es más que eso, pero tambíem es todo eso” (Boiry, 1998, p. 34).
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Resumo

A presente pesquisa teve por finalidade investigar os processos comunicacionais vol-
tados à narração e narrativização da história organizacional, de maneira a compre-
ender como as narrativas da história organizacional participam na legitimação das
organizações. Para tanto, empreende-se um estudo comparativo entre duas organiza-
ções, dispondo de projetos sobre a história e a memória: a empresa Renault, como
representante francesa, e a Petrobras, como representante brasileira. A partir da aná-
lise das narrativas histórico-organizacionais veiculadas através das publicações das
referidas empresas, bem como daquelas difundidas por meio de seus sites web e de
sites especificamente dedicados à memória de cada uma delas, foram observadas as
estratégias editoriais, narrativas, discursivas e argumentativas empregadas visando
comunicar a história organizacional, e os modos de apropriação do passado com vis-
tas à legitimação organizacional.
Palavras-chave: comunicação organizacional; narrativa; história organizacional;
memória organizacional.

Introdução

As mudanças decorrentes na pós-modernidade (Lyotard, 1979) trouxeram consigo questio-
namentos, desafios, mas também oportunidades. Face à ruptura das meta-narrativas explicativas
indivíduos e a sociedade como um todo passam a questionar o sentido do real, da verdade e dos
meios legítimos de conhecimento. O projeto da modernidade, nesse contexto, já não encontra
validade. Uma verdade comum e universal, capaz de explicar o mundo e conduzir à compreen-
são dos sujeitos e dos fenômenos sociais, com propósitos de justiça e progresso moral, parece,
então, inconcebível.

Nesse contexto, abre-se espaço para o surgimento de novas narrativas que possam orientar
e propor novos valores a uma sociedade complexa, porém carente de referenciais norteadores e
elementos de identificação. Emergem assim discursos alternativos, oriundos de atores organiza-
cionais, os quais, cientes de sua importância e papel social, proferem seus princípios através de
novas narrativas (auto)legitimantes.

Trata-se de narrativas econômicas (D’almeida, 2001) ou organizacionais, isto é, relatos que
circulam nas organizações e que dela emanam, atendendo a diferentes propósitos (promoção,
difusão, integração, etc.) e adereçados aos mais variados públicos.

IX Congresso Sopcom. pp. 278-289. Coimbra, novembro de 2015
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A narrativa é entendida, nesse sentido, como um mecanismo de expressão e comunicação
(Fisher, 1984; Benjamin, 1994; Bruner, 1991) bem como uma forma de saber (Lyotard, 1979)
capaz de contribuir ao aprendizado organizacional (Czarniawska, 2000).

No âmbito do presente trabalho apresentam-se os principais resultados de uma pesquisa
conduzida entre 2012 e 2015 1, cujo centro de interesse reside na construção de narrativas pelas
organizações no intuito de comunicar sobre a sua história.

São mobilizados, para tanto, os conceitos de narrativas organizacionais (D’almeida, 2001),
história e memória de empresas (Gardère, 2003; Tassel, 2008) sob a luz dos estudos comuni-
cacionais, em especial ressaltando sua pertinência ao campo da comunicação organizacional.
Como consequência, a partir da interface entre tais perspectivas, observa-se a emergência das
narrativas histórico-organizacionais (Santos, 2014).

Postula-se que as narrativas da história organizacional são elaboradas e comunicadas, sobre-
tudo, afim de legitimar as organizações perante a sociedade. Através de tais relatos, narra-se a
trajetória organizacional, mas para além disso, valida-se a existência da empresa e reivindica-se
o seu lugar na história de uma comunidade, de um setor econômico ou mesmo do país.

Os pressupostos levantados são aqui observados através da análise de livros e sites empre-
sariais onde as narrativas histórico-organizacionais são publicamente comunicadas. Para tanto,
optou-se por um estudo de caso com duas organizações: a brasileira Petrobras e a francesa Re-
nault, escolhidas por seu enquadramento entre as maiores empresas de cada país, bem como pela
presença de setores e ou desenvolvimento de atividades relacionadas à promoção da história e
memória organizacionais.

2. Narrativas organizacionais e a comunicação da história das em-
presas

O estudo da comunicação da história empresarial teve como principal pressuposto a ela-
boração e circulação de narrativas nas organizações, inspirado e fundamentado, especialmente,
nas recentes pesquisas sobre a produção de narrativas econômicas (D’Almeida, 2001), e pela
abordagem narrativa nas organizações (Giroux; Marroquin, 2005; Czarniawska, 2004).

Origina-se, a partir de então uma abordagem narrativa ou narratológica das organizações,
que observa a existência, produção, circulação e apreensão das narrativas, tanto pelas organiza-
ções, quanto pelos atores organizacionais, possibilitando o estudo da comunicação organizacio-
nal com base na perspectiva narrativa.

Observa-se, particularmente, duas formas essenciais de comunicação pautadas pela narra-
tiva: os relatos construídos pela organização, portando sua marca, com vistas à difusão interna
ou externa em caráter oficial, que poderíamos observar enquanto narrativas das organizações, e,
ainda, outra forma de expressão, relativa aos relatos que circulam no interior das organizações,
paralelamente aos oficiais, emanando de fontes diversas e com finalidades múltiplas (muitas
vezes divergentes aos interesses organizacionais), relativas às narrativas nas organizações.

1. Pesquisa de doutoramento em Sciences de l’Information et de la Communication (Université Paris-Sorbonne).
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A comunicação torna-se, portanto, o substrato das organizações, por meio da qual ela se
constitui, se expressa e interage com o meio. Em outras palavras, é preciso entender a comuni-
cação “inserida nos processos simbólicos e com foco nos significados dos agentes envolvidos,
dos relacionamentos interpessoais e grupais, valorizando as práticas comunicativas cotidianas
e as interações nas suas mais diversas formas de manifestação e construção social” (Kunsch,
2011: 54).

Faz-se necessário aqui esclarecer o conceito de narrativa adotado, e ao qual se fará referência
ao longo deste trabalho. A narrativa, segundo Genette (2007), pode ser conceituada de três
maneiras distintas:

a) Um primeiro conceito, de uso corrente, concebe a narrativa como enunciado narrativo
(oral ou escrito), relacionado a ou descrevendo uma sequência de eventos ou fatos; (récit
comme discours);

b) Outra concepção é a da narrativa como a sucessão de acontecimentos reais ou fictícios,
tematizados em um discurso (objeto deste), observado pelos analistas através de suas
relações de repetição, oposição e encadeamento, isto é, pelo exame das situações e ações
relatadas (histoire);

c) Ou, ainda, a narrativa é observada como o ato de narrar, em particular, um evento ou
relato do mesmo (narration).

No presente estudo, a narrativa será concebida enquanto discurso que dá voz às organiza-
ções, aproximando-se, portanto, do primeiro conceito de récit comme discours, descrito por
Gérard Genette. A distinção estabelecida serve apenas para situar os diferentes estudos (e, con-
sequentemente, seus autores) quanto à interpretação relacionada à narrativa. No entanto, o autor
salienta a imbricação desses conceitos (história, discurso e narração) na formação da narrativa:

Histoire et narration n’existent donc pour nous que par le truchement du récit. Mais
réciproquement le récit, le discours narratif ne peut être tel qu’en tant qu’il raconte
une histoire, faute de quoi il ne serait pas narratif [...] et en tant qu’il est proféré
par quelqu’un, faute de quoi [...] il ne serait pas en lui-même un discours (Genette,
2007, p. 17).

Já na concepção de Revaz (2009), podem ser consideradas características comuns (propri-
edades semânticas) às narrativas: representação de ações, a evolução cronológica, a transfor-
mação de um estado inicial a um estado final, o encadeamento causal e o desenvolvimento
imprevisível das ações.

A autora destaca ainda a divisão existente entre duas abordagens narratológicas: uma, vol-
tada ao estudo do modo narrativo, e, outra, focalizada no objeto ou conteúdo das histórias.
Dessa distinção observa-se o surgimento de uma narratologia temática, corrente que tem por
expoente Paul Ricoeur, voltada ao estudo da história, do conteúdo das narrativas. Uma segunda
vertente, denominada narratologia modal ou formal, se interessa pela representação da história,
pelo modo como a narrativa é organizada, conforme analisada pelo pesquisador Gérard Genette
(Revaz, 2009).

No âmbito do presente estudo, opta-se por uma integração das diferentes visões narratológi-
cas, ao invés de sua oposição. Entende-se, com isso, que, tanto a análise do modo de enunciação,
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isto é, das estratégias discursivas e narrativas envolvidas na narrativização da história organiza-
cional, quanto o conteúdo, os elementos, como, por exemplo, os argumentos empregados ao
longo da história, constituem peças-chave para a compreensão do processo de legitimação ope-
rado através das narrativas organizacionais.

De maneira específica, no âmbito da presente pesquisa apresenta-se uma abordagem da co-
municação organizacional pautada pela narrativa da história. Nesses termos, a história poderia
ser observada enquanto metodologia, abordagem ou problemática particular de estudo. No pre-
sente trabalho, a história é analisada enquanto objeto da comunicação, e mais especificamente,
a história das empresas como objeto da comunicação organizacional.

A narrativa, por sua vez, é observada enquanto processo, mas também como produto. O
caráter processual da narrativa, analisado no presente estudo, diz respeito ao trabalho de “nar-
rativização” operado pelas empresas no intuito de comunicar a história organizacional aos di-
ferentes públicos. Isto é, a história organizacional é submetida a um processo comunicacional
graças ao qual ela se torna “narrável”. Por outro lado, abordar a narrativa enquanto produto
significa focalizar nos relatos estratégicos construídos pelas empresas, como objetos de análise
por meio dos quais são reveladas suas estratégias discursivas e argumentativas, bem como as
escolhas estruturais que permitem dar coerência à história organizacional narrada.

Dessa forma, por meio do exame das narrativas da história organizacional, enquanto produ-
tos comunicacionais, busca-se compreender o processo narrativo ou de narrativização da história
das empresas. Assim, procura-se aqui analisar a narração da história organizacional oficialmente
construída pelas organizações ou autorizadas por estas 2, como uma forma de comunicação orga-
nizacional, carregada de intencionalidade e reveladora de uma escolha discursiva e enunciativa
particular, por meio da qual as organizações buscam dar sentido e coerência à sua trajetória.

3. Escrita e publicação da história organizacional

Por meio da narração da história organizacional, a empresa se esforça para conectar seus va-
lores originais, suas raízes, às práticas atuais, buscando demonstrar a continuidade entre passado
e presente, e mais, a perenidade da identidade organizacional. A história é contada de diferen-
tes maneiras, destacando a origem e consistência da identidade, apesar de todas as mudanças
sofridas pela empresa.

Com isso, a empresa afirma sua solidez e mostra a estabilidade de suas ações em uma con-
tinuidade temporal. Isto é, as organizações, ao narrarem sua história, além de voltarem seu
interesse ao passado preocupam-se, igualmente, daquilo que participa da construção do seu le-
gado no presente:

Ce présent de l’action est composé de matériaux hétérogènes : des produits, des te-
chnologies, des ressources, des flux financiers ou, globalement, des connaissances
tacites ou formalisées qui annoncent et construisent des temporalités souvent contra-
dictoires: celles qui sont tenues d’assurer la pérennité de l’entreprise. Archiver le
présent est tout aussi “utile” qu’archiver le passé [...] .Dans ce cas, il y a une mé-

2. Encomendadas à terceiros, como agências, jornalistas, especialistas em história, etc.
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moire du présent, une mémoire des connaissances qu’il faut interpréter, hiérarchiser,
traduire, diffuser et “capitaliser” (Gardère, 2003, p. 9).

A escrita e a narração da história contribuem, também, ao fortalecimento da imagem orga-
nizacional. Internamente, pela difusão da trajetória e das ações empresariais aos colaboradores,
e externamente, salientando a longevidade da organização mediante uma história duradoura.

Outros aspectos podem, igualmente, ser destacados por meio da narração da história. De-
monstrar transparência e clareza quanto às ações e decisões tomadas, por exemplo, pode outor-
gar credibilidade e melhorar as chances de sobrevivência no mercado. Isto é, ao mostrar sua
trajetória, com seus erros, dificuldades e superações, a empresa se vê humanizada, passível de
falhas (as quais podem ser perdoadas, aceitas, superadas). Os fatos relatados também servem de
exemplo à compreensão da realidade e do funcionamento da empresa, tornando-a, assim, legível
ao público por meio de casos concretos.

A escrita da história organizacional denota, portanto, uma prática de investigação, recupe-
ração, análise e sistematização, que coloca em perspectiva o passado atribuindo-lhe sentido por
meio de uma construção narrativa.

Nesse sentido, afim de comunicarem sua história aos diferentes públicos as organizações
elaboram as mais variadas formas narrativas, difundidas através de suportes impressos, digitais
ou audiovisuais.

No que diz respeito as publicações impressas, foram analisados na presente pesquisa dois
livros sobre a história da Petrobras 3 e dois livros sobre aquela da Renault 4, buscando identificar
as estratégias narrativas, retóricas e argumentativas por meio das quais as empresas buscam
transmitir o passado e legitimarem-se na sociedade.

Observa-se que as construções narrativas observadas nos livros empresariais, exibem enca-
deamentos episódicos de fatos e eventos que possibilitam reconstituir o passado organizacional.
No entanto, a maneira como essa história é contada varia de acordo com o enfoque dado pelo
narrador, seja sob o detalhamento de eventos, cronologicamente reconstituídos, seja na ênfase
aos aspectos sociais e econômicos resultantes das ações empresariais.

No caso do livro do historiador Fridenson, de 1972, narrando a história da Renault, nota-se
o destaque dado aos reflexos econômicos e gerenciais, isto é, em sua narrativa o autor busca
enfatizar como a história da empresa Renault, sua criação, decisões e o modo de gestão por
ela adotado marcaram o desenvolvimento do setor automobilístico, bem como impulsionaram a
economia francesa. O foco em apenas um período da história da empresa, os primeiros 46 anos
de sua existência, não é casualidade, pois permite ao autor examinar o modelo de gestão adotado
pelo fundador Louis Renault e, finalmente, afirmá-lo como um exemplo do patronato francês.

Já na versão da história narrada por Jean-Louis Loubet, quase trinta anos mais tarde, são
destacadas as ações organizacionais, e os produtos lançados, como símbolos da tradição e pere-
nidade da empresa. Nesse sentido, a partir do relato dos fatos marcantes na trajetória da Renault

3. Dias, J. L. M; Quagliano, M. A. A questão do petróleo no Brasil: uma história da PETROBRAS. Rio de
Janeiro: CPDOC; PETROBRAS, 1993.

4. Fridenson, Patrick. Histoire des usines Renault 1. Naissance de la grande entreprise 1898/1939. Paris : Seuil,
1972.
Loubet, Jean-Louis. Renault : Histoire d’une entreprise. Préface de Louis Schweitzer. Editions E-T-A-I, 2000.
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o autor enfatiza as contribuições da empresa para a promoção do setor automobilístico, mas
também para o desenvolvimento social (melhoria das condições de trabalho) e nacional (aporte
aos triunfos franceses durante as grandes guerras e descentralização empresarial).

No caso da Petrobras, no livro de Dias e Quaglino (1993) os autores buscam narrar a evo-
lução do setor petrolífero brasileiro posicionando a história da Petrobras como elemento central
na narrativa. Ou seja, busca-se reconstituir a história do setor petrolífero no Brasil e, ao mesmo
tempo, a história da Petrobras, sua importância ao desenvolvimento desse segmento, as mu-
danças decorrentes a partir da criação da estatal e a influência direta da empresa (suas ações
e decisões), tanto na configuração atual da indústria petrolífera brasileira quanto na situação
econômica do país, sobretudo no que tange às suas reservas energéticas.

Outra postura é adotada na narração da história da companhia no livro Petrobras 50 anos.
Nessa obra comemorativa, editada pela Petrobras, a história setorial (do segmento petrolífero)
ocupa um papel secundário, dando lugar à história organizacional e à história nacional. A his-
tória da Petrobras é narrada tendo como apoio constante a história das transições políticas e e
mudanças governamentais experimentadas pelo país, como forma de demonstrar a influência
direta da política nacional nas decisões e ações organizacionais. Assim, muitas vezes as falhas
ou dificuldades enfrentadas pela companhia são explicadas ou justificadas como resultantes das
exigências ou medidas governamentais.

A análise da dimensão narrativa, isto é, da forma como o relato da história organizacional é
organizado a fim de ser comunicado de maneira coerente aos diferentes públicos, revelou uma
estrutura composta por diferentes narrativas que se entrecruzam e se amalgamam na formação
de uma narrativa maior.

As narrativas histórico-organizacionais podem ser constituídas por micronarrativas da histó-
ria de seus fundadores, de seus presidentes ou colaboradores, mas também pelas micronarrativas
da história de seus produtos, de seu modo de produção, ou das operações e serviços por elas re-
alizados.

Ao mesmo tempo, a narrativa da história organizacional se insere, em um primeiro nível,
na história do setor do qual faz parte. Nos casos aqui observados, o setor automobilístico e
o setor petrolífero, conclamam, por seus relatos, o seu lugar ou o papel desempenhado como
personagens ou mesmo protagonistas na história desse segmento de atuação, da mesma forma
que, em um segundo nível, estão inseridos e reivindicam sua participação na grande história
nacional.

A maneira como as diferentes narrativas se relacionam altera-se de um livro para outro,
sendo que, na obra de Loubet (2000) sobre a Renault, por exemplo, observa-se o uma forma de
encadeamento em que a narrativa da história da empresa é parte integrante de uma macronarra-
tiva nacional. No entanto, no livro de Fridenson sobre a Renault e na obra de Dias e Quaglino
sobre a Petrobras, os níveis e contornos se confundem, ou, ainda, se dissipam. A ambição de
mostrar a história organizacional como partícipe da história do setor e da nação se revela como
uma pretensa metanarrativa que, pela narrativa englobante da história da empresa, reconstitui
também a história do setor.

Um exemplo de construção de uma metanarrativa da história organizacional pode ser clara-
mente observado no livro A questão do petróleo no Brasil: uma história da Petrobrás. Como o
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próprio título antecipa, a temática do petróleo e a evolução desse setor no Brasil são relatadas
em relação à história da Petrobras, ou seja, fundamenta-se no argumento da participação e da
utilidade (Halliday, 1987) como forma de demonstrar que a empresa ajudou a construir a história
do setor petrolífero brasileiro. A mesma estratégia revela-se no livro Histoire des usines Renault
– Naissance de la grande entreprise 1898-1939. Nesse caso, Fridenson analisa a evolução do
setor automobilístico francês por meio da história da Renault, destacando a contribuição da em-
presa para o desenvolvimento desse segmento, bem como enfocando os aspectos econômicos
resultantes de sua atuação.

Foram identificados, igualmente, apagamentos, omissões, escolhas relativas ao relato de
certos episódios, em detrimentos de outros, estrategicamente silenciados. Observa-se que os
períodos controversos ao longo da história destas empresas tendem a ser suprimidos, como, por
exemplo, a atuação da Renault durante a ocupação alemã na França, ou ainda os incidentes
ligados aos derramamentos de petróleo nas águas brasileiras, relacionadas à Petrobras.

No que diz respeito as estratégias argumentativas, destaca-se, no caso da empresa Renault,
percebe-se um apelo à comparação com outras empresas automobilísticas, especialmente es-
trangeiras, como forma de afirmar os logros da Renault. Assim, o confronto entre o volume de
vendas da Renault com as de suas concorrentes americanas, como a Ford e a General Motors,
torna-se o argumento para validar o desempenho organizacional e o sucesso mundial, respal-
dando a posição de destaque ocupada pela empresa francesa no cenário internacional, signo de
seu reconhecimento e prosperidade.

Contrariamente, ao analisar-se as obras que narram a história da Petrobras, o argumento prin-
cipal utilizado pelos autores fundamenta-se na “exclusividade” e no “pioneirismo” da Petrobras.
Dessa forma, ao invés de comparar a companhia petroleira com suas concorrentes internacio-
nais, a estratégia volta-se à afirmação da unicidade da Petrobras, sua identidade genuinamente
brasileira, seu papel como detentora do monopólio no setor petrolífero nacional, responsável
pela “autossuficiência em petróleo do país” 5.

Foram identificadas também técnicas de legitimação relacionadas à validação das ações e de-
cisões empresariais. Por exemplo, mediante a construção de uma narrativa sequencial e de uma
estratégia justificatória (Adam, 1985), os autores geram um encadeamento narrativo que permite
apresentar certas ações como necessárias e corretas, validando assim a conduta organizacional.

Outras formas de legitimação com base em diferentes argumentos legitimadores são também
observadas. Ao evocarem suas ações ao longo do tempo como contribuições à sociedade, as or-
ganizações buscam legitimar-se com base no argumento da “utilidade” (Halliday, 1987). Esse
artifício, observado tanto nas narrativas comunicadas através dos livros institucionais quanto por
meio dos sites web, valida a existência da organização e atribui um valor às práticas organizaci-
onais, para além do sentido estritamente econômico 6.

5. José Eduardo Dutra, presidente da Petrobras (2003-2005 e 2010-2011) na apresentação do livro Petrobras 50
anos – uma construção da inteligência brasileira.

6. Ou seja, busca mostrar que as empresas não buscam apenas o lucro, mas oferecem produtos e serviços que
têm valor à sociedade.
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4. A adaptação das narrativas aos suportes digitais

A partir da análise das páginas web observou-se também a relação entre a narrativa e a
formação da memória, especialmente face ao advento das mídias digitais. Através do exame
dos sites web institucionais (nacionais e internacionais) e de sites especialmente concebidos
para a difusão e promoção da memória das empresas Renault e Petrobras buscou-se identificar
as estratégias de virtualização da trajetória organizacional, além das formas de adaptação das
narrativas ao suporte digital.

Existe uma responsabilidade histórica (Nassar, 2006) a respeito do que é dito e publicado na
web, ou apenas trata-se de uma “versão dos fatos” a partir de óticas mais bem particulares? Que
importância assume a comunicação face a virtualização das práticas sociais (políticas, de con-
sumo, de socialização, etc.)? Estão as organizações conscientes de seus papéis face à construção
de uma memória digital e, consequentemente, a reatualização da memória social?

A fim de analisar as formas de narrativização e virtualização da história organizacional, atra-
vés da web, foram observados quatro sites web institucionais, e duas páginas especificamente
dedicadas à memória/história das organizações Renault e Petrobras. Foram analisados, compa-
rativamente, os sites institucionais locais (nacionais) bem como os sites institucionais globais
(internacionais) de ambas companhias, focalizando especialmente nos espaços disponibilizados
em tais páginas para a difusão ou promoção da trajetória, memória e história organizacionais.

Finalmente, procedeu-se a um exame mais detalhado de dois sites específicos: o do Pro-
grama Memória Petrobras e aquele da associação Renault Histoire, por serem considerados sites
mediadores da representação da história organizacional uma vez que são dedicados à preserva-
ção e comunicação da memória e história de cada uma das organizações.

Por meio de um olhar atento aos sites empresariais é possível não apenas analisar a dimensão
narrativa, relativa ao relato da história em si, mas também a construção ou formatação técnica,
uma estratégia de enunciação editorial que permite a leitura dos textos, mas também pode limitá-
lo ou ainda induzir, prescrever uma certa forma de apreensão.

Ambas organizações adotam estratégias similares de promoção da história através de seus
sites web: apresentação cronológica da trajetória da empresa, seleção de fatos ou períodos (dates,
momentos-chave...) representação gráfica por meio de linhas do tempo, etc.

A apresentação da história da Renault em seus sites web oficiais tem por foco a os produtos
(automóveis) lançados desde a criação da empresa. Isto é, ao narrar a história da Renault narra-
se também a da produção de veículos, e, por conseguinte, o avanço automobilístico em termos
de inovações, modelos, e conceitos para o setor. O sucesso da empresa, os triunfos e decepções
estão profundamente ligados à aceitação, venda, ou rejeição dos modelos de veículos lançados
no mercado.

Jà na narrativa da história empresarial no site nacional da Petrobras apresentam-se os setores
de atuação da empresa, por meio da seleção de fatos que exemplificam cada área estratégica.
Assinala-se um evento para cada ano em destaque, de maneira sucinta e sem vinculação com
textos adicionais, hiperlinks ou atalhos diretos que possibilitem a expansão do conteúdo.

Ao comparar os sites web institucionais às páginas “alternativas” dedicadas especificamente
à promoção da história e memória destas organizações, como o site da Association Renault His-
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toire e o site do Programa Memória Petrobras, observam-se particularidades relativas as escolhas
e formas de apresentação do passado.

Por exemplo, no site “Memória Petrobras” a história e a memória são difundidas através de
diferentes formas ou estratégias: cronológica, testemunhal, imagética, audiovisual, científica,
temático-expositiva, ou informal.

De maneira geral, o site web do programa memória Petrobras se caracteriza pelo uso da
metodologia da história oral. As fontes utilizadas remetem, sobretudo, aos depoimentos cole-
tados ao longo do projeto “ Memória dos trabalhadores Petrobras” (2001-2003) e do Programa
Memória Petrobras (a partir de 2004), atualmente vinculado ao departamento de comunicação
institucional da companhia. Nesse sentido, narrativas individuais e narrativas organizacionais se
confundem, e a história de vida dos trabalhadores se mistura àquela da empresa.

Tratam-se de escolhas efetuadas pela organização relativas à narração da história organiza-
cional e à preservação de sua memória. Por meio da metodologia da história oral, da coleta de
depoimentos que constitui uma das principais fontes do Programa Memória, a Petrobras opta
por reconstituir sua história a partir da recuperação da memória de seus trabalhadores, ou seja,
utiliza a memória como subsídio à recomposição da história.

Por outro lado, o site Renault Histoire constitui o meio eletrônico de difusão das atividades
da Associação homônima. Se a associação, por sua vez, tem por intuito preservar e transmitir
a memória da empresa Renault, o site web cumpre a função não apenas de repositório, mas
também de propagador dessa memória através de uma mídia de alcance incomensurável.

Apesar da associação denominar-se “Renault Histoire” observa-se que o discurso em torno
de suas práticas associa-se, sobretudo, à preservação da memória da companhia: graças aos rela-
tos, das doações e da participação de ex-funcionários e de voluntários interessados em conservar
e transmitir informações, testemunhos do passado da empresa Renault.

A estrutura e organização visual do site remete a uma página jornalística: no cabeçalho o
nome da associação é destacado, bem como apresenta-se uma evolução das diferentes logomar-
cas da empresa Renault.As informações são apresentadas em blocos textuais (em colunas), e
destacadas umas das outras através de “caixas”. A exemplo dos formatos jornalísticos, as infor-
mações são exibidas como “notícias”, precedidas por um título, enfatizado através do recurso
tipográfico “negrito”, e seguido de uma manchete. Para ter acesso ao texto completo, faz-se ne-
cessário acionar um “hiperlink”. Assim, o leitor é convidado a prosseguir e aprofundar a leitura
tendo como passarela um recurso hipertextual.

O site adota um layout sóbrio, tradicional e pouco elaborado. Os recursos gráficos emprega-
dos assemelham-se aqueles adotados pelos sites informativos, buscando, talvez, transmitir uma
imagem neutra e pouco apelativa, como marcadores de objetividade ou mesmo de cientificismo,
e diferenciando-se, dessa forma, do site institucional da empresa Renault que adota um visual
moderno e descontraído.

A formatação e edição do site pode, portanto, ser associada àquela dos sites noticiosos:
organização em colunas, títulos informativos, manchetes de apresentação, cabeçalho estilo “ta-
bloide” e escolhas gráficas e textuais semelhantes aos formatos jornalísticos. A tendência apre-
sentada no site da associação indica, conforme salienta Jeanneret (2012a, p.402) que “tout va
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désormais s’apparenter à la une de presse simplifiée, avec as manchette, son sommaire, ses
pavés de texte calibres et ses marges publicitaires”.

Com relação as formas de apresentação e de representação da história da empresa, através
de seu site web, observa-se principalmente a adoção de seis estratégias: cronológica, imagética,
audiovisual, científica, expositiva e événementiel.

A narrativa da história da Renault, contada através do site da associação Renault Histoire,
ressalta a memória dos ex-presidentes da empresa, enquanto atores determinantes na trajetória
organizacional. São especialmente exaltadas as ações do fundador e ex-PDG Louis Renault.

A narrativa eleva e justifica o papel da Renault “em favor da defesa nacional”, inscrevendo a
sua participação no curso da história nacional. Nesse contexto, o papel desempenhado por Louis
Renault se alterna: entre o patrão visionário e o herói nacional, ou mesmo herói de guerra.

Isto é, a narrativa está centrada nos personagens e não nos fatos. Destaca a participação e as
ações destes atores (Presidentes Diretores Gerais) na formação da história da empresa. Enfatiza
a memória dos indivíduos que fizeram a história da Renault.

Mas não apenas os dirigentes e as ações ligadas, na narrativa em questão são também eviden-
ciadas as lutas sindicais, as reivindicações trabalhistas, as greves e conquistas delas resultantes.

Ao evidenciar, e não esconder ou omitir os conflitos, e ainda ao expor os problemas referen-
tes às condições de trabalho nas indústrias (jornadas extensas, baixos salários, etc.), resgata-se
também a memória social dos grupos operários, reconhecendo suas dificuldades e suas lutas.

As narrativas histórico-organizacionais apresentadas no site da associação Renault Histoire
distinguem-se daquelas apresentadas nos sites institucionais, não apenas pelo detalhamento e
extensão do relato, mas também pela abordagem e foco narrativo.

5. Considerações finais

Através das análises realizadas foi possível observar que a história das empresas é subme-
tida a um processo comunicacional de narrativização, validando assim a hipótese 2 postulada
inicialmente. Isto é, para que possa ser comunicada a história organizacional deve antes res-
ponder a um duplo ordenamento narrativo, relativo à ordem cronológica (organização dos fatos
permitindo uma leitura lógica) mas também a uma ordem configuracional (coerência global da
narrativa, como um todo inteligível).

Assim, a narrativização da história de uma empresa diz respeito ao processo de seleção de
fatos, organização e estruturação. Mas também uma decisão acerca do modo, da maneira como a
história será contada, o que deve ser dito e mostrado, e o que deve e será omitido. Relaciona-se,
portanto, à determinação de um sistema normativo que permite construir uma dada representação
da história organizacional (Marin, 1981) a fim de comunicá-la aos diferentes públicos.

Essa história organizacional, atual e em construção, é ressaltada ainda na forma como a nar-
rativa é estruturada através dos livros analisados. Ao analisar a sequência narrativa particular
por meio da qual a história dessas empresas é comunicada identifica-se, diferentemente das es-
truturas canônicas dos textos literários, uma narrativa não-conclusiva, onde o desfecho culmina
com a promessa do devir.
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Ou seja, as narrativas histórico-organizacionais aqui observadas 7 tem por particularidade a
ausência de um desfecho final definitivo. Como em toda narrativa há sim uma moral (Adam,
1985), que nesse caso legitima o fazer organizacional e a existência das organizações. Porém,
trata-se de uma história inacabada, que encerra com anseios, apostas em um futuro ainda em
construção.

Dessa forma, através da presente pesquisa observou-se como através das narrativas organi-
zacionais as organizações se apropriam da história e colocam em evidência sua função social,
respaldada na contribuição ao desenvolvimento da nação.

Ou seja, a história organizacional torna-se instrumento de legitimação organizacional, por
meio da qual as empresas validam suas ações e sua trajetória, destacando suas contribuições ao
longo do tempo, e exaltando de que maneira podem ter contribuído ao desenvolvimento social e
da nação.

A perspectiva adotada na presente pesquisa, seja no que diz respeito às escolhas metodológi-
cas ou ainda com relação à seleção do corpus analítico, responde a um questionamento científico
singular, e, portanto, não esgota as possibilidades de investigação sobre a produção de narrativas
nas organizações, e mais especificamente sobre a emergência das chamadas narrativas histórico-
organizacionais.

Assim, como objeto para futuras pesquisas poderiam ser observadas como tais organizações
são contempladas, inseridas, e apresentadas na narração da história nacional. Uma tal análise
poderia ter por base tanto documentos instituídos, como manuais, livros de caráter histórico
nacional, acervos nacionais ou regionais, como também dispositivos mediadores, tais como jor-
nais e revistas que assumem atualmente a figura de porta-vozes de uma história em constante
atualização.
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Resumo

A comunicação interpessoal é constitutiva das instituições e organizações. A insti-
tuição e as organizações são sistemas inteligentes que escolhem. A escolha finaliza
o processo da elaboração consciente ou intencional de decisões, utilizando para o
efeito a comemorização de experiências vividas ou simuladas, próprias ou alheias,
que permitem à instituição vs organização representar-se e representar, situar-se face
a si própria e face às outras instituições, organizações, coconstruir o presente e o devir
de futuros possíveis. A partir do paradigma inforgético de Le Moigne, exposto em
“representation des processos d’auto-information de organizations sociales (1988),
desenvolvemos um novo paradigma que designamos de comunicogético-evolutivo.
Um contributo para a compreensão e valorização dos aspetos evolutivos-adaptativos
dos processos de comunicação de autoinformação, comemorização e sublinhar a sua
importância na dinamização do sistema de comunicação institucional. Este para-
digma diferencia-se do paradigma inforgético de Le Moigne, pelo enquadramento
teórico que o influencia e sustenta, pela tónica de escolha, face ao equilíbrio ecoló-
gico, como reforço de comemorização e valorização das acrescidas capacidades das
pessoas, agentes internos, protagonistas da coconstrução das organizações vs insti-
tuição e das potencialidades que os dispositivos artificiais de comunicação e de in-
formação (Rodrigues, 2014) colocam ao seu dispor. Contém aspetos dos paradigmas
energético e do inforgético superando-os, numa visão mais simultaneamente, cen-
trada no sistema pessoa na sua experivivência e na cooperação. Nesta comunicação
começaremos por expor as referências matriciais da nossa abordagem aos estudos
sobre comunicação institucional, que continuamos a desenvolver, no âmbito da do-
cência, em comunicação institucional, da Universidade de Aveiro, desde 1998, para
de seguida apresentar, em síntese, os aspetos de cada um dos paradigmas energético
e inforgético, estabelecer um confronto entre eles e, através de dez contributos pro-
positivos, defender o paradigma comunicogético-evolutivo. Afastamo-nos do pensa-
mento de Le Moigne ao defender a premissa de que a comunicação é condição de
vida das instituições e organizações e por ela são constituídas. Pela consideração de
que o seu desenvolvimento depende de factores, tais como: da comunicação experivi-
venciada e recolhida pela instituição vs organização; da comemorização que emerge
das orientações dos agentes ecologicamente religados, mediados pela instituição vs
organização que vão coconstruindo, o presente e projetando futuros. Assim, tal como
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a matéria e energia são aspectos dialéticos de uma mesma realidade, também, a ins-
tituição e as organizações, as relações, as interações e as informações coproduzidas
são aspetos dialéticos da mesma realidade instituição-organização que se vai cocons-
truindo, quotidianamente, no território da comunicação interpessoal.
Palavras-chave: comunicação institucional; comemorização; comunicogético-evo-
lutivo.

1. Abordagem ao modo de pensar a comunicação institucional: con-
textualização

A natureza concetual da comunicação institucional é multifacetada. Várias disciplinas da
área científica das ciências humanas e sociais, entre outras, a sociologia, a psicologia, as rela-
ções públicas, a história, a antropologia, a gestão, a política, o direito, mas também, a economia e
a filosofia definem linhas de horizonte alargado nos estudos da comunicação institucional. Con-
tudo, é pelo filtro disciplinar da pragmática da comunicação humana que damos conta de como a
comunicação é constitutiva das instituições e organizações. A nossa aproximação à realidade da
comunicação institucional e organizacional é influenciada pelo pensamento de autores de várias
áreas, de onde destaco, de Gregory Bateson, a, teoria da ecologia do espírito humano, onde o
autor demonstra a religação existentes entre todos os seres vivos e a sustentabilidade fisiológica
do espírito humano – a mente, a teoria construtivista e sistémica, considerando a pessoa como
um sistema aberto e como tal troca informação e energia quer dentro de si, quer de dentro de si
para fora, interagindo com todos os outros sistemas vivos, aprendendo e mudando, em níveis de
complexidade diferenciada (1977) (1980); Paul Watzlawick e sua equipa multidisciplinar, dis-
cípulos de Bateson, autores da obra pragmática da comunicação humana (1967) considerando
que vivemos num único mundo – o da comunicação – sendo esta uma condição humana, que se
manifesta em processo, por múltiplas e diversas formas, verbais e não verbais e, quer se queira
quer não, produzem efeitos. Deste modo, a comunicação é sempre intencional, mas nem sempre
consciente; George Mead um dos profetas do interacionismo simbólico estabelece a tríade mind-
self-society (1934) e afirma que o Homem é um ator e não um reator. Perspectiva a sociedade
como uma série de interações cooperativas, fundadas no uso de símbolos, sendo a cooperação
o resultado da intercompreensão, a meta ideal da comunicação, que possibilita a coconstrução
mútua dos atores envolvidos na situação. Afirma que uma pessoa tem um Eu – Self e indica
que cada pessoa pode atuar em relação a si mesma, tal como pode atuar em relação a outrem,
dado que o Eu possui duas facetas, cada uma delas servindo-se de uma função vital na vida de
cada um. Mead designou-as de Eu-mesmo e de Eu-mim. O Eu-mesmo é a força impulsiona-
dora em ação, enquanto o Eu-mim fornece direção e orientação. O Eu-mesmo é a parte única
singular, impulsiva, desorganizada, não dirigida e imprevisível de cada pessoa. O Eu-mim é o
outro generalizado, composto de padrões organizados e consistentes compartilhados com ou-
tros. Mead utiliza o conceito de Eu-mesmo para explicar os impulsos criativos, imprevisíveis
de cada pessoa. E, o de Eu-mim para explicar o comportamento socialmente adaptado. A ra-
zão pela qual a mente é tão importante para Mead é porque é ela que fornece o fundamento
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lógico para reconhecer a pessoa como ator e não como reator. Através do processo de reflexão, a
pessoa constrói, planeia e repete mentalmente o comportamento simbólico, preparando-se para
a subsequente interação com os outros; Thompson (2001) as três instâncias da interação que
formam, no processo da comunicação, uma totalidade não somativa, a saber: a interação face-a-
face, mediada e a mediatizada, a interação face-a-face é realizada em contexto de copresença. A
sua natureza é dominantemente dialógica, a interação mediada inclui um meio técnico e ocorre
em contextos espaço temporais distintos mediados (linguagem, cultura, instituições .., tendo a
mesma natureza dialógica da anteriormente referida e a interação mediatizada por dispositivos
artificiais de comunicação. A indivisibilidade destas três instâncias da interação envolve níveis e
competências específicas que utilizamos no quotidiano; Adriano Duarte Rodrigues e a teoria da
experiência (2007) orienta a compreensão sobre a experiência humana distinguindo nela quatro
mundos: natural, subjetivo, intersubjetivo e o da linguagem este constitutivo de todos os outros
mundos de experiência. Para o autor o mundo da experiência natural – é aquele que resulta da
intervenção humana, mediada por artefactos pelos fenómenos que apreendemos, o mundo de
experiência intersubjetivo é regulado e dominado por contratos, pactos, convenções, regulado-
res das situações de interação e também pela competência recíproca para serem respeitados, a
sua natureza é coerciva e sancionada positiva ou negativamente, por sua vez o mundo de expe-
riência subjetivo é o mundo singular de cada um e o mundo de experiência da linguagem tem
uma autonomia própria, com os seus objetos, as suas regras e o seu modo de funcionamento
próprio, mantendo relações constitutivas com cada um dos outros três mundos referidos; Geertz
(1973 ) para quem a cultura não é algo que uma organização tem, mas sim o que ela é. Qual-
quer organização é detentora de uma cultura própria. A compreensão compartilhada por cada
um dos membros dessa cultura, o conhecimento que detêm formam, entre os diversos membros,
uma corrente “fotorecetora”. Assim, para quem está de fora e pretende entrar na organização
ou interagir com o seu sistema comunicacional, tem de conhecer o significado que é compar-
tilhado pelos membros da instituição – organização. Adquirir compreensão sob o modo como
as correntes fotoreceptoras circulam levam-nos à necessidade de identificar qual o paradigma
que sustenta a communicação institucional-organizacional; Goodin et al (1996) e o pensamento
sobre o design institucional é, também, uma referência estruturante. As bases da teoria do de-
sign institucional harmoniza-se com os fundamentos concetuais enunciados, uma vez que nas
suas bases teóricas se encontra uma unidade na diversidade que singulariza e enriquece o campo
de estudos da comunicação institucional. Quatro dos principais autores desta teoria têm for-
mações de base diversa, em filosofia, economia e política. Robert Goodin fornece as bases da
concepção de um novo institucionalismo, Philip Pettit sublinha o conceito de design institucio-
nal que emerge do desígnio das escolhas racionalmente realizadas, John S. Dryzek desenvolve
a importância fundamental para a vida das instituições as redes da interação informal e Russel
Hardin acentua a problemática da ética e da moral Institucional (Goodin,1996). Neste contexto,
os temas institucionais emergem numa variedade de formas que fazem parte de uma variedade
de contextos disciplinares. Apesar das diferenças, todas as variações sobre os temas anterior-
mente referidos são essencialmente complementares: os agentes individuais e os grupos seguem
os seus projetos num ambiente colectivamente restrito de intermediações institucionais. Estas
restrições tomam a forma de instituições – padrões organizados de normas e papéis socialmente
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construídos e os comportamentos sociais recomendados são previsíveis da parte de quem de-
sempenha cada papel. Apesar das restrições, estas limitações também são vantajosas para os
agentes, individualmente considerados, como para os grupos que desenvolvem projetos singula-
res. Os mesmos factores contextuais que restringem as ações individuais e dos grupos também
moldam os desejos, preferências e motivações dos indivíduos e dos grupo e têm raízes históri-
cas. São como artefactos residuais de escolhas e ações vivenciadas no passado. Personificam,
preservam e impõem diferentes recursos de poder dirigido a diferentes indivíduos e grupos. A
ação individual e dos grupos, apesar de contextualmente controlados e socialmente moldados
pelas regras a instituição, são o motor que guia a vida da instituição. O problema central no
conceito do design é a viabilidade ou seja, diz respeito ao desígnio, à implementação do con-
ceito de escolhas, tendo em conta recursos, incentivos e os vários agentes, os quais vão sendo
envolvidos pelos argumentos coconstruídos, coanalisados, e pelo quadro do design: intenções
(os desejos)-desígnio (escolha- vontade)-desenho (progama e implementação). A aplicação do
pensamento sistémico ao design convida a refletir sobre os contexto situacionais, a valorizar
todas as forças colocadas em ação pelos protagonistas da interação, ação e transação, de onde
se destaca: a questionação minuciosa dos valores, a prudência e consideração de que em to-
das estas estratégias de comunicação registam-se impactos (prós e contras) sobre aqueles que
protagonizam a situação. A referência fundamental poderá estar ligada à questão do objecto de-
senhado (estratégia, mecanismos e sistema) para “servir bem”, o contexto mais alargado em que
se insere e onde ganha sentido e pertinência. O design institucional demonstra que um ambiente
competitivo vai eliminar instituições que não estão adaptadas. A noção fundamental de design
institucional sublinha a adaptação e assenta em critérios de bom design – harmonia, promotora
de um bom funcionamento do design institucional e do sistema de comunicação no qual esta
inserido. Porém, muitas vezes a desarmonia tem vantagens. Ao criar estratégias que promo-
vem a desarmonia podem melhorar-se as dinâmicas. Nas discussões de design institucional dois
princípios são equacionados: a reversibilidade institucional possuidoras de memória institucio-
nal tem a capacidade de responder aos desafios da mudança influenciada pelo universo factual e
evolutivo, fruto do feedback negativo e a robustez que coloca em destaque a experiência do erro
como meio de aprendizagem institucional que assim se reforça e se aperfeiçoa.

Os aspetos matriciais enunciados enquadram o modo de pensar a comunicação institucional
e contextualizam a reflexão questionante realizada em torno do trabalho de Le Moigne e dos
contributos propositivos que fundamentam o paradigma comunicogético evolutivo.

2. O paradigma comunicogético-evolutivo: um confronto entre paradigmas energético,
inforgético, comunicogético

Le Moigne, no seu trabalho “représentation des processos d’auto-in-formation de orga-
nisations sociales” (1988) demarca-se do paradigma energético e do paradigma cibernético.
Afastando-se dos conceitos de optimização, de ratius, outputs, inputs, sejam eles comunica-
ção, produção em sentido lato, sejam eles matérias primas, informação ou outros recursos, que
é suposto as organizações valorizarem; Le Moigne recusa, também, “o paradigma cibernético,
que diferencia no seio do paradigma energético os processos informacionais de regulação dos
processos energéticos específicos de produção/transformação” (ibid:10). Quanto ao paradigma
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cibernético o autor sublinha o seu abandono, enquanto ideal tipo de organização, apontando os
seus inconvenientes, nomeadamente o seu carácter dicotómico, a não admissão de morfogénese
do controlador e daí o seu carácter dinâmico. Le Moigne constrói “modèles instrumentaux de
lórganisation sociale sur le paradigme systémique. L’entrepise ici sera complexe d’action inten-
tionnelles enchevê crée dans un tissu social, complexe autonome em permanente déséquilibre et
donc en permanente équilibration:..actions qui transformant le tissu substrato dont ele est so-
lidaire, le transforment ele-même; transformations endogènes qui affectent l’intensité, la forme
et parfois la substance de ce complexe d’actio; equilibration permanente de ce complexe au-
tonome dont il faut postuler qu’elle n’affecte pas son autonomie; autonomie qui n’a peut-être
aucune réalité ontologique et que l’on declare reconnaitre dans l’ordre des represéntations que
les acteurs concernes construisent du phénomène-entreprise considéré. Paradigme systémique
que implique que soit explicitement reconnu le socle épistémologique délibérément diferente de
celle qui fonde l’épistemologie reducioniste , dans tous ses variantes, qu’elles soient pos ou néo-
positivistes (ibid:2). Numa pespetiva dialética, em que os aspectos diversos não se excluem, an-
tes podem refletir aspectos diversos de uma mesma realidade, não vemos necessidade de excluir
os fundamentos do paradigma cibernético, para aceder ao paradigma inforgético de Le Moigne.
Tal como o equilíbrio gera a mudança e a mudança gera o equilíbrio, na unidade dos contrários,
assim os paradigmas mecânico e cibernético, correspondem a modificações a nível aproximação
diversa, da mesma realidade. A este propósito Edgar Morin afirma que ...” a cibernética, longe
de ser uma redução simplista a esquemas mecanicistas constitui, pelo contrario uma introdução
à complexidade” (1973: 8). Deste modo, em vez de se procurar a disjunção/dissociação desses
paradigmas, procuramos associá-los num paradigma que, contendo-os, os supere numa visão
mais vasta. Tomamos como referencial epistemológico o construtivismo, aceitando-o como um
modelo de construção de conhecimento elaborado por pessoas que o podem co-construir, a partir
do seu próprio conhecimento e dos mundos de vida e de experiência que compartilham. Acom-
panhamos a construção do paradigma inforgético de Le Moigne e expomos à crítica um novo
paradigma o comunicogético evolutivo. Este contém aspetos dos paradigmas energético e do
inforgético superando-os. Diferencia-se do paradigma inforgético de Le Moigne (1988) pela
tónica de escolha, face ao equilíbrio ecológico, como reforço de comemorização e consideração
das acrescidas capacidades de coconstrução da aprendizagem , mudança e de comemorização
dos seus agentes e do seu registo e atualização nos media - dispositivos artificiais de comu-
nicação e de informação (Rodrigues, 2014). Afastamo-nos do pensamento de Le Moigne ao
defendemos o devir de um modelo autoreferencial, devir esse que depende dos seguintes facto-
res: da comunicação e da cultura coconstruída pelos protagonistas da instituição e organização;
da informação de ambiente recolhida pela instituição vs organização das realidades interna e
externa; das representações, discussões, comemorização, visão de futuro que os agentes da or-
ganização vão coconstruíndo e experivivenciando, sejam eles agentes internos ou externos à
instituição e organização, que com elas estão religados. Sublinhamos a possibilidade de escolha
de um universo prospetivo da instituição, organização enquanto sistema de ação inteligente.

A partir das figuras a seguir enunciadas colocamos em confronto os três paradigmas energé-
tico, inforgético e o comunicogético-evolutivo. Na fig. 1 o referencial epistemológico. Na fig. 2
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a problemática. Na fig. 3 princípios metodológicos. Na fig. 4 os princípios modelizadores. Na
fig. 5 as tipologias e na fig. 6 os princípios descritivos.

Figura 1. Referencial epistemológico em confronto

Figura 2. Problemáticas em confronto
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Figura 3. Princípios metodológicos em confronto

Figura 4. Tipologias em confronto
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Figura 5. Princípios descritivos em confronto

Figura 6. Princípios modelizadores em confronto

Comentários finais

A instituição e suas organizações são um sistema vivo comunicante constitutivo com as
suas interações, inter-relações e partilha de símbolos. Este sistema aberto vai-se identificando
e coproduzindo, por um processo próprio de autonomização teleológica deslizante, referido ao
ambiente em que está inserido. Descreve-se a si próprio, em termos auto-referenciais evolutivos
e portanto a Instituição representa-se pelo devir permanente de um conjunto de modelos suces-
sivos, convergentes para um metamodelo também ele sujeito a devir e adaptação ao ambiente.
Acompanhamos o pensamento de Le Moigne no que diz respeito à distinção entre os modelos de
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substituição que terceiros têm da Instituição e da organização e o modelo ideal que a instituição
e organização tem de si própria. Afastamo-nos do modelo de Le Moigne, na medida em que
não aceitamos o metamodelo no processo de automodelização, mas defendemos o devir de um
modelo auto-referencial, devir esse dependente dos seguintes factores: comunicação e informa-
ção de ambientes interno e externo; representação do futuro que a instituição e a organização vai
co-construindo; comemorização, nomeadamente, das experivivências dos seus agentes, sejam
elas próprias – testemunhadas, transmitidas-alheias, e ou simbolicamente compartilhadas.

Em síntese apresentamos os dez contributos propositivos, que clarificam o paradigma comu-
nicogético evolutivo . A instituição e as organizações por ela coproduzida: i) vão construindo e
garantido o seu estado de ser organizado e para isso, escolhe e dinamiza os seus próprios proces-
sos de comunicação; ii) identifica e coproduz processos endógenos de autonomização deslizante
referido ao ambiente interno e externo; descreve-se a si própria em termos auto-referenciais
evolutivos, representa-se pelo devir permanente de um conjunto de modelos sucessivos (curto
e longo prazo) e convergentes para um metamodelo, também ele sujeito a devir e a adaptação
ao ambiente; iv) garante um processo de permanente equilíbrio sistémico religando todos os
subsistemas de comunicação institucional garantindo a homeostasia e o equilíbrio ecológico e a
adaptação aos desafios e condições de coexistência com novas organizações todas elas sujeitas
a múltiplas escolhas obrigatórias e/ou aleatórias; v) apresenta-se aos outros e perante si mesma
como um sistema de coprodução de comunicação e de informação . Isto é a instituição ou a
organização não pode dar conhecimento de si, nem ter autoconhecimento, que não seja através
da comunicação, ou seja através de um conjunto de diferenças que traduzem a sua existência
concreta; vi) no seu processo de devir em que convergem ações visando o equilíbrio ecológico
geram-se aprendizagens e mudanças necessárias à adaptação face às modificações contínuas e
descontínuas do ambiente. A organização escolhe e, é capaz de evoluir sob irrupção perturba-
dora do novo, e esta aptidão evolutiva, é o que permite à vida institucional, desenvolver-se e
sobreviver. A mudança garante a constância. A constância garante a mudança. A organização
escolhe-se pelo processo de comunicação que in-forma a organização que forma; vii) a escolha
da organização finaliza o processo e elabora deliberadamente decisões, utilizando a comemori-
zação de experiências vividas, simuladas, próprias ou alheias, que lhe permitem representar-se
e representar a si mesma, situar-se e situar as outras organizações, o ambiente atual e os futuros
possíveis. A comemorização a memória viva do passado, é a identidade atualizada no presente,
a comemorização permite construir simulações dos futuros possíveis, escolhe-se e adapta-se nos
futuros prováveis, produzir-se e produzir em futuros possíveis. E, isto significa que a organiza-
ção não procura o ótimo-energético, ou seja, não procura o ótimo ativos em desenvolvimento. A
comemorização está para as organizações como o ADN está para os seres vivos, com a grande
diferença de que as organizações podem, através da comemorização, acrescentar e alterar o seu
ADN. A capacidade de sobreviver está intrinsecamente ligada à capacidade de conhecer e de co-
memorizar e de tornar acessível a informação decisiva no momento oportuno; viii) na sequência
dos pontos anteriores a organização integra dialecticamente três aspectos distintos: os sistemas
que a constituem, as informações-diferenças que a traduzem, as decisões-ações com que se co-
produz e produz, se liga e religa, se mantém, se informa e informa, se escolhe e escolhe, se
interliga e contribui para se religar com as outras organizações; ix) como sistema físico que
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é a instituição-organização corresponde a um sistema de comunicação indissociável do trata-
mento de informação. Ou seja, é um sistema de comunicação e de comemorização que coloca
em destaque o potencial simbólico do design de comunicação institucional e da sua cultura. A
evolução é essencial à comemorização e ambas fundamentais para escolher e gerir a mudança;
x) do exposto resulta que a organização é um sistema de ação inteligente que se escolhe por
sistema de metamodelização que se compreende a si próprio face à compreensão do ambiente,
que se escolhe a si próprio face às conceções de futuros, que se identifica a si próprio pelas suas
memórias, pelos seus projetos de referência, pelas suas escolhas possíveis, face a futuros possí-
veis e imprevisíveis. A organização compreende, tanto quanto os seus sistemas de comunicação
e a sua comemorização o permitem, os problemas de equilíbrio teleológico, equaciona, tanto
quanto a sua comemorização o permite, os problemas a resolver, antecipa e escolhe e, assim,
determina os comportamentos e intervenções que traduzem a escolha feita. Mais do que uma
a determinação de uma solução ótima, tratar-se-á da escolha de uma solução boa, entre outras,
num futuro possível entre outros futuros possíveis, ainda que, soluções essas e futuros esses,
sejam subjetivamente probalizáveis.

O paradigma comunicogético evolutivo destaca a organização como sistema aberto de ação
inteligente. Que se compreende a si mesma, face a uma compreensão própria do ambiente. Que
se escolhe face às conceções do futuro. Que se identifica a si mesma pelas suas memórias,
pelos seus projetos de referência, pelas suas escolhas possíveis face a futuros possíveis. Que
comemoriza, prevê, projeta comunica e que memoriza. Que prevê, projeta mudanças ambientais
qualitativas ou e quantitativas. Que compreende e se compreende – intercompreende. Que age e
interage face a outras organizações e compreende-se como alvo de ações externas. Que escolhe
ser quem é e que pode ser.
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Resumo

A sociedade contemporânea assiste a uma revolução organizacional e comunicacio-
nal. As inovações trazidas pelo último século, a nível tecnológico, tornaram-na mar-
cante e de mudança na vida das pessoas e organizações. A Internet, que com apenas
alguns anos se tornou acessível a uma grande parcela da população mundial, trouxe
consigo novas possibilidades que transformaram o perfil e hábitos do consumidor.
O elevado e fácil poder de intervenção, tornou o consumidor muito mais opinativo,
ativista e um verdadeiro especialista e crítico da marca. “Sem dúvida, há no cibera-
tivismo um verdadeiro caráter democrático, pois através dele os cidadãos podem ter
vez e voz. Com isso, é possível que qualquer pessoa faça o seu protesto, mostre a sua
opinião e lute pelos seus ideais” (Raminelli et al., 2011). Desta forma, com a emer-
gente participação por parte dos consumidores, surge uma preocupação primordial
no ambiente empresarial: a importância da gestão de crises nas redes sociais. Toda a
reputação da organização pode sair fragilizada aquando de uma crise nestas platafor-
mas sociais. Possíveis crises devem ser geridas e monitorizadas cuidadosamente e de
forma transparente, uma vez que é no mundo digital onde se aglomeram grande parte
das suas audiências. Torna-se um desafio liderar e alterar as perceções do público nas
redes sociais em situações de crise. A intenção do presente artigo é verificar, através
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de análise de estudos de caso, se as organizações atuais estão conscientes da impor-
tância que estas plataformas digitais têm para a sua reputação e como é gerida uma
crise.
Palavras-chave: consumidor; redes sociais; ativismo digital; reputação; gestão de
crises.

Introdução

A publicidade está presente no quotidiano de todos nós, de forma mais consistente, desde
o século XV. Porém, as inovações trazidas pelo último século, a nível tecnológico, tornaram-no
um século marcante e de mudança na vida das pessoas e organizações.

Antigamente, se a publicidade dizia (através da rádio) ou mostrava (na televisão), hoje em
dia vai muito para além disso.

As inovações tecnológicas trouxeram-nos a internet, que com apenas alguns anos, se tornou
acessível a uma grande parcela da população mundial e trouxe consigo uma nova realidade e
possibilidades talvez nunca antes imaginadas. Os consumidores cada vez mais se tornaram de-
pendentes e se viram amparados por esta, uma vez que encontraram na acessibilidade, forma e
facilidade de comunicar com o próximo e na velocidade com que a informação flui uma novi-
dade.

Consequentemente, o consumidor mudou, “este novo consumidor é participativo, quer en-
volver-se com as marcas, interagir, encontrar e gerar momentos de conversação que aportem
valor acrescido à sua vida” (Cunha, 2013, p.2).

Desta forma é imperativo para as organizações adaptarem-se, aquilo que antigamente era
considerado um exemplo na forma de comunicar com os stakeholders aquando de uma crise
de reputação, hoje em dia é um “manual do que não se deve fazer”. As barreiras tornaram-se
muito mais ténues e a exposição das organizações muito maior. Os fluxos de comunicação nos
meios digitais são impossíveis de controlar e é crucial as marcas não se esquecerem dos seus
pilares básicos: “a verdade da sua identidade, a honestidade das suas narrativas e, sobretudo, a
manutenção de verdadeiras relações de confiança com os seus públicos” (Cunha, 2013:2).

A não concordância da comunicação digital com os valores da organização podem abalar
toda a estrutura corporativa e gerar assim crises de reputação. Hoje em dia é essencial a existên-
cia de profissionais dentro das organizações especializados em comunicação digital.

1. O novo consumidor da era digital

Apesar do aparecimento relativamente recente das plataformas digitais, o conceito de rede
social não é, no entanto, algo novo ou apenas aplicado à Internet. Em 1987 Barnes definia rede
social como “um conjunto de relações interpessoais concretas que vinculam indivíduos a outros
indivíduos”, ou seja, ligações que as pessoas estabelecem através de afinidades que tenham como
preferências, habilidades, conhecimentos, hobbies, entre muitas outras. Estas eram inicialmente
construídas nos mais diversos locais: na escola, no trabalho, no grupo de amigos, porém com o
desenvolvimento da web 2.0 alcançou-se as redes sociais mediadas por computadores.



i
i

i
i

i
i

i
i

Gestão de crise nas redes sociais: como podem as organizações gerir crises no mundo digital 303

O advento da web 2.0 e das redes sociais asseguram-nos que a sociedade deste século já
não apresenta a mesma configuração que tinha anteriormente. Estas não só permitiram fomentar
ligações à distância e a participação coletiva, como vieram alterar radicalmente o perfil e a
relação dos consumidores com as marcas. Foram desenvolvidos pelos consumidores diferentes
hábitos e características próprias no que refere ao consumo, e "mesmo quem não está online
tem o seu comportamento afetado pelas novas tecnologias, canais, marcas, produtos e ofertas de
serviços"(Wind, Mahajan & Gunther, 2003).

Mediada pelas redes sociais a sociedade vive uma amplificação de vozes onde as pessoas
não se inibem de partilhar pensamentos, ideias, opiniões e experiencias através destas novas
plataformas promovendo consequentemente novos modos de produzir e consumir conteúdos.
Primo afirma que "de facto, as redes informáticas vieram transformar e ampliar as formas de
comunicação"(2003, p.39).

Este novo cliente apesar de mais consumista é apontado como sendo mais individualista,
autónomo, complexo e não tão fácil de fidelizar como antigamente. O acesso a um elevado
número de opções de compra e a quebra de barreiras que levou ao número quase ilimitado de
informações, tornaram os consumidores muito mais exigentes. É um público que gosta de se
sentir envolvido, está na sua essência a vontade de absorver informação nova, da qual necessita
para se desenvolver e tem, nos dias de hoje, um elevado poder de decisão. É um público sobre-
tudo "consciente do seu papel como agente transformador da qualidade das relações de consumo
e como influenciador no comportamento de empresas e instituições"(Samara & Morsch, 2005,
p.244).

Desta forma já não adianta impactar, persuadir e convencer. De acordo com Bauman a
nova ordem é informar, “engajar”, envolver e entreter. “Os consumidores dos tempos modernos,
avançados ou pós-modernos são caçadores de emoções e colecionadores de experiencias” (1999,
p.102). A comunicação publicitária voltada para uma "audiência passiva esfumou-se ente uma
quase-histeria da logica de redes, movendo-se agora numa ágora digital” (Cunha, 2013, p.3)
onde o consumidor assume o comando. Carrera (2009) chama a estes novos consumidores
de Prosumers, um consumidor que se torna também produtor, ator, especialista da marca e
crítico, fazendo com que a linha que separa o consumidor e o produtor seja cada vez mais
ténue. Surgindo assim, nas redes sociais, um espaço de comunicação mais ágil, interativo e
colaborativo. “Estamos a passar de uma era de interrupção e intrusão para uma de envolvimento
e sedução” (Donaton, 2007), ou seja, se antigamente a preocupação era de que a mensagem fosse
vista “hoje, a mensagem deve influenciar, motivar, emocionar e impactar o público” (Donaton,
2007) e a mensagem dita tradicional já não consegue atender às expectativas do consumidor.

Nesta mudança o publicitário perdeu a propriedade da mensagem, com os instrumentos que
as audiências têm ao seu alcance, o paradigma da comunicação já não pertence apenas à agência.
A comunicação passou do modelo de "um para muitos"para o modelo "muitos para muitos"onde
os consumidores podem mudar as regras e são também produtores, surgindo a necessidade de
incorporar um elemento ao qual a publicidade está pouco acostumada, a comunicação gerada
por ambos.

Os profissionais de comunicação deparam-se assim com audiências que assumem as suas
preferências e são por isso visivelmente fragmentadas e dispersas e com uma multiplicidade de
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canais criando a necessidade de estabelecer uma comunicação publicitaria que vá de encontro
aos novos hábitos dos consumidores.

É fulcral também, devido à personalidade exigente e opinativa deste novo consumidor, as
empresas não se fecharem ao que está a ser dito sobre elas nas redes, seja o conteúdo positivo
ou negativo. Estas têm de empregar o máximo de informações no processo produtivo para que
os consumidores sintam que as barreiras são cada vez mais ténues e que a organização está
preocupada em fornecer informação credível. Segundo Kunsch (1997) as organizações “têm de
assumir posturas cada vez mais claras, definidas e precisas”.

É desta forma imperativo para as organizações efetuarem uma comunicação que ofereça
condições de diálogo entre os centros produtores de publicidade e os atores sociais de maneira a
que estes se sintam aliciados a ouvir e a participar nestes diálogos com as mesmas. Isto obriga
as organizações a encontrarem estratégias alternativas para acompanharem esta evolução das
redes socias com os consumidores e segundo as suas regras. No entanto, não deixa de ser uma
oportunidade de inovação e de marcarem no mercado pela diferença.

2. A adaptação das organizações à era digital

Assim sendo, o que há alguns anos atrás não era uma necessidade, hoje é vital para a sobre-
vivência de uma organização. Uma marca que não seja ativa nas plataformas digitais perde uma
oportunidade única de estabelecer contacto e de ser próxima dos seus públicos.

Porém, essa presença no mundo digital não é por si só um garante de sucesso na comunicação
bidirecional que é mantida com os stakeholders já que a quebra de barreiras exigida nestas
plataformas e a exposição mediática a que está sujeita podem ter um efeito perverso.

O Portal da Queixa, que se apresenta como a “maior rede social de consumidores”,

“(...) criamos espaço para a interação entre as marcas e os consumidores, visando o
entendimento, a resolução e a fidelização. (...) o Portal da Queixa tornou-se um local
de eleição para os consumidores e as marcas, na medida em que permite o diálogo,
a partilha de experiências, o feedback e a opinião acerca da satisfação do consumo
de produtos e serviços, que não só beneficia o consumidor através da informação
que obtém dos testemunhos relatados, como também permite às marcas obter uma
opinião fidedigna, acerca da qualidade dos seus produtos e serviços.” 1

é um claro exemplo de um espaço onde a informação e opiniões relativas às organizações
fluem sem qualquer controlo e podem tomar proporções assustadoras acabando por manchar
a reputação das organizações. Cada individuo tem a liberdade de expressar a sua interpretação
sobre qualquer conteúdo e fazê-la chegar a milhares de utilizadores, possibilitando que um único
pensamento possa influenciar toda a opinião pública.

1. www.portaldaqueixa.com/quem-somos.html acedido em 18/05/2015.

http://www.portaldaqueixa.com/quem-somos.html
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3. O impacto da crise nas redes sociais

Uma crise digital pode ser gerada por duas formas distintas: através da comunicação em si,
realizada pela empresa, podendo esta ferir valores morais da sociedade desvalorizando o mo-
ralmente correto e incorreto, como pode ser também gerada pelas perceções dos consumidores
sobre as narrativas da organização, mesmo que essas narrativas não apontem imoralidades.

A título de exemplo abordaremos dois casos em que as organizações foram alvo de uma crise
gerada a partir dos diferentes cenários acima apontados.

“Johnson & Johnson”: o caso “Motrin”

(Motrin é um medicamento/analgésico para as dores musculares tipo Voltaren)
Aconteceu em 2008 e é um claro exemplo de como uma história mal contada por uma em-

presa pode tomar proporções enormes no ciberespaço e também de como os meios de comunica-
ção digitais podem ter, também eles, efeitos negativos no que é a imagem/reputação corporativa.

Tudo se passou em novembro, na semana dedicada ao babywearing (moda de carregar o
filho com um suporte, quer seja no peito ou costas). Sinteticamente, esta moda apoiava-se em
estudos que comprovavam que bebés carregados dessa forma choravam menos o que dava maior
qualidade de vida às mães. Ora a J&J era a empresa responsável pelo fabrico do medicamento
Motrin e aproveitou essa semana para lançar um anúncio na internet com o nome "Motrin – nós
sentimos a sua dor". Essa campanha apontou o dedo à moda do babywearing, chegando mesmo
a dizer, pela voz off do anúncio, que se os bebés choram menos sendo carregados dessa forma, as
suas mães choravam muito mais (numa alusão às dores que o peso dos bebés provoca). Porém,
a Motrin esqueceu-se que muitas das mães que carregam o seu bebé dessa forma entendem esse
ato como algo carinhoso e de grande cumplicidade. Além disso, em certas partes do anúncio, os
bebés eram caracterizados como objetos que as mães transportam, o que acabou por despoletar
uma onda de indignação com milhares de partilhas desse vídeo com comentários depreciativos,
fator que acabou por gerar uma insatisfação muito grande junto de um público que, afinal de
contas, era o seu público-alvo.

A empresa acabou por retirar o vídeo e substituí-lo por uma nota de pedido de desculpas.
Para além disso, a vice-presidente responsável pela marca Motrin enviou um e-mail para as
bloggers mais ativas na contestação ao vídeo. Apresentou-se como mãe de três filhos e com uma
mensagem clara de que o objetivo nunca foi ofender as mães porque ela própria não pactuaria
com uma situação desse género. Pediu desculpa por terem desapontado os pais e mães que
fazem tudo pelos seus filhos e acrescentou que é isso mesmo que o ato de carregar os seus bebés
dessa forma deixa transparecer e terminou com a promessa de que o vídeo iria ser removido de
todas as plataformas da empresa, muito embora essa questão ainda fosse ser debatida durante
alguns dias devido ao facto de já estar nas notícias e não poderem controlar essa informação.
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Caso: “Spoleto” e “Porta dos Fundos”

A Spoleto é uma rede de restaurantes do Brasil que vende o conceito fast-food de cozinha
italiana e conta com 351 estabelecimentos em todo o Brasil e com um projeto de expansão em
nível mundial previsto.

A Porta dos Fundo é uma produtora de vídeos de comédia veiculados na internet. Os come-
diantes utilizam temas do dia-a-dia para fazer piada e atualmente os episódios, além da internet,
são exibidos no canal FOX no Brasil, Portugal e está a iniciar nos EUA.

Decorreu agosto de 2012 o lançamento de um novo episódio do Porta dos Fundos em que
ressaltavam um “defeito” no atendimento da Spoleto. Neste vídeo, o funcionário que atendia
demonstrava falta de paciência e bastante pressa para terminar o pedido do cliente. Em poucas
horas o vídeo tornou-se viral e milhares de pessoas já o tinham partilhado.

Ao invés de ignorar o facto, a rede de restaurantes entrou em contato com os comediantes
responsáveis pela crise e criaram mais dois vídeos nos quais respondiam ao primeiro. Em poucos
dias a crise foi contornada e até hoje serve de bom exemplo na gestão de crises de comunicação.
A quantidade de partilhas do vídeo com a resposta foi equivalente ao que gerou a crise e isso
gerou buzz.

4. Reputação corrompida

Quando falamos de crises, é inevitável relacionar a reputação de uma organização que
aquando uma pode sair totalmente corrompida. Segundo Bueno (2009) a imagem de uma or-
ganização é composta por idealizações e perceções, estando estas já na cabeça dos públicos e
são formadas pelo contato direto ou indireto com a organização. Quando as organizações têm
a capacidade de criar experiências positivas com esses públicos, tornam-se especiais para eles.
Contudo, para o autor, tal como a imagem, a reputação é uma avaliação que resulta das perceções
dos públicos, é construída durante um período de tempo maior e tem como essência a relação de
confiança e credibilidade entre a organização e o público.

Ao contrário da imagem [a reputação] é menos fluida. Construída num prazo maior
de tempo tem maior consistência e intensidade. A maioria das organizações tem
imagem, mas poucas chegam a ter uma reputação, porque esta é resultado de um
processo mais demorado de interação. Pode-se dizer que a imagem é como algo que
se sente na pele e a reputação como algo que se sente na alma (Bueno, 2009, p.200).

Desta forma, entende-se que as crises que afetam a imagem ou a reputação de uma organi-
zação constituem um tipo de crise mais devastadora, pois podem destruir o maior património de
uma instituição: a sua credibilidade. Para Rosa (2003), a crise de imagem pode acabar com uma
empresa, pois a aparência que a organização transmite perante os seus públicos é o seu maior
bem, e a partir do momento que isso é comprometido, toda a corporação fica prejudicada.

Esses efeitos nocivos têm repercussões ainda maiores quando a organização é uma organiza-
ção proeminente, ou seja, quando o seu nome se destaca, é reconhecido pelo público e anda “na
boca do mundo”, como no caso da Johnson & Johnson e da Spoleto. Uma empresa proeminente,
segundo Zavyalova, Pfarrer e Reger (2013), tem mais cobertura mediática e as atenções tem mais
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ou menos projeção dependendo do tipo de situação, uma vez que os eventos negativos são alvo
de maior projeção e consequências. “Importantly, negative events in prominent organizations
are more likely to be covered in the news than positive events. Because people usually have
positive expectations about the future (Cacioppo & Gardner, p.1999; Fiske & Taylor, p.2008;
Parducci, p.1968; Regan, Snyder, & Kassin,p.1995) negative events in prominent organizations
that affect a large number of people are more likely to be salient, and thus are more likely to
receive media coverage” (Zavyalova, Pfarrer & Reger, 2013, p.9).

Desta forma, tem de existir uma consciencialização por parte das organizações do modo
como atuam perante uma crise, uma vez que para que estas crises sejam bem geridas é neces-
sária a elaboração de um plano de gestão de crises, na qual compete “um conjunto de medidas,
posturas e consensos capazes de fazer com que o sucesso de uma ação no lugar onde ocorreu
uma situação adversa possa ser captado como tal” (Rosa, 2007, p.71). O principal objetivo da
sua elaboração para a área de comunicação é preservar os valores intangíveis da empresa, entre
eles, a imagem corporativa, a imagem da marca e a imagem dos seus produtos ou serviços.

Assim, compreende-se que a gestão visa a atenuação da crise para que, futuramente, as
organizações sejam recolocadas no meio em que atuam sem que a sua imagem ou reputação
tenham sofrido desgaste.

Uma crise mal resolvida põe em causa toda a integridade e reputação corporativa, para tal
há a necessidade dos gestores organizacionais se preparem para a incerteza, é importante reco-
nhecerem os riscos da exposição das suas organizações, riscos esses que podem ser claramente
crises, tal como defende Chong (2004).

Conclusão

Assistimos, desta forma, a um novo paradigma comunicacional. As organizações estão
muito mais expostas, as barreiras são ténues, os clientes mais exigentes e com opiniões for-
madas para dar e os fluxos de informação impossíveis de controlar e facilmente conduzidos
entre todas as plataformas digitais e utilizadores

Os casos neste artigo apresentados assim o demonstraram, apesar do surgimento e enfrenta-
mento da crise ter ocorrido em moldes diferentes, os seus desfechos fazem-nos chegar às mesmas
conclusões: o poder que uma má experiencia ou interpretação podem ter de forma a influenciar
toda a opinião pública.

Desta forma, é crucial a construção prévia de estratégias de comunicação, com a antevisão
de cenários e do comportamento dos consumidores. E esta é uma faca de dois gumes, é imperial
não só uma adaptação e a construção de estratégias, mas também que as marcas não se esqueçam
que tem de estar preparadas para o pior, que com a mesma facilidade com que comunicam com
os clientes, alguma crise se pode levantar.

É essencial, assim, as organizações integrarem o planeamento e gestão de crises na ges-
tão geral da empresa, uma vez que só assim será possível sobreviverem. Como refere Chong
(2014:1) “Effective crisis management requires a systematic and disciplined approach based on
vigilance, managerial sensitivity, and a good understanding of the importance of careful plan-
ning and organizational readiness”.
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Resumo

O entendimento de que o mundo globalizado não pode ser compreendido como um
espaço homogêneo e a crescente valorização da multiculturalidade são de extrema
importância para o desenvolvimento dos processos comunicacionais de empresas glo-
bais. Na busca por estabelecer elos relacionais identificáveis e compreensíveis com
públicos diversos, empresas globais lançam mão do esporte em suas estratégias de
comunicação. Autores como Kunsch (2003), Bueno (2003), Hall (2005), Wolton
(2006), Morgan e Summers (2008), Mullin, Hardy e Sutton (2005) e Dionísio (2014)
foram utilizados no embasamento teórico deste artigo. O estudo empírico dedicou-se
à análise das ações de comunicação utilizadas por patrocinadores da Copa do Mundo
FIFA 2014, realizada no Brasil. As empresas estudadas pertenciam ao grupo de pa-
trocinadores oficiais do evento e com a análise foi possível observar que as estratégias
das marcas foram bem sucedidas, pois as empresas exploraram os elementos emoci-
onais do esporte em suas ações, estabelecendo, assim, um processo comunicacional
identificável, compreensível e aceito por públicos com as mais diferentes culturas.
Palavras-chave: comunicação organizacional; comunicação integrada; esporte; mar-
keting esportivo; globalização; multiculturalismo.

Introdução

A interligação do mundo por meio de conexões digitais e os conceitos de globalização im-
pactaram de maneira definitiva os processos sociais. As facilidades comunicacionais proporcio-
nadas pela digitalização e pela internet mudaram a forma como as pessoas se relacionam entre si
e como interagem com empresas, escolas, governos e todas as outras instituições que compõem
a vida social. Estar conectado a todo tempo, acessando os mais diferentes conteúdos e podendo
ser encontrado a todo momento impactou (e até mesmo modificou) alguns conceitos estabeleci-
dos há anos como exposição, segurança, limite territorial, alcance comunicacional, produção e
consumo de conteúdos informacionais, entre outros.
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Toda essa facilidade de acesso criou uma atmosfera de que o mundo todo está interligado.
E está! Contudo, isso não pode significar que ele se tornou homogêneo ou igualitário. As
diferenças culturais, as características dos povos e as idiossincrasias dos grupos precisam ser
levadas em consideração para que os indivíduos não sejam tratados da mesma forma. Apesar de
produtos e marcas circularem ao redor do mundo sendo vendidos em diferentes países, é preciso
que sejam respeitadas as diferenças locais. Os argumentos de vendas, por exemplo, precisam
tocar os cidadãos de maneira individualizada e isso pode ser um grande desafio para empresas
que atuam em escala global, pois muitas vezes é preciso mudar contextos, personagens e, até
mesmo, o discurso comunicacional como um todo.

Na tentativa de encontrar elos relacionais que sejam os mais globais possíveis, para mi-
nimizar problemas como custos de produção, entre outros, marcas e produtos lançam mão de
estratégias que gerem significados e identificação com o maior grupo de pessoas possíveis. Para
isso, os profissionais de comunicação buscam elementos de significação global, capazes de gerar
compreensão para grupos distintos sem ferir suas particularidades. Dentre tantas possibilidades
estratégicas, este artigo discorrerá sobre o uso do esporte como transmissor de mensagens ins-
titucionais e mercadológicas, devido às suas características que lhe garantem capacidade de
identificação com os mais diferentes povos ao redor do globo.

Multiculturalismo e comunicação global

Um dos temas que tem ganho destaque no mundo atual é o multiculturalismo em tempos
de globalização. A pluralidade de povos que habitam o mundo, seus hábitos, interesses e ne-
cessidades têm despertado atenção dos mais diferentes campos de estudo, como a sociologia, a
antropologia, as ciências políticas e até mesmo a comunicação organizacional, sob o olhar da
preservação das particularidades em um mundo tão interligado.

Com as conexões proporcionadas pela internet praticamente o mundo todo passou a ser
acessível com um simples clique. A pluralidade de atores que a rede mundial de computadores
possui permite que seus conteúdos sejam produzidos incessantemente por qualquer pessoa, e
essa explosão de informações permitiu que mesmo em uma época em que os indivíduos se
parecem cada vez mais iguais, suas particularidades fossem preservadas e valorizadas.

Sob o cenário dessa total interligação, que vai além da internet envolvendo sistemas políticos
e econômicos, Hall (2005, p.97) explana sobre a complexidade das relações sociais destacando
que “a globalização não parece estar produzindo nem o triunfo do ‘global’ nem a persistência,
em sua velha forma nacionalista, do ‘local’”. Contribuindo para esse entendimento, Trivinho
(2005) discorre acerca da coexistência de dois espaços, destacando o termo glocal, afim de
salientar que não é mais possível a existência de um ou outro, mas sim destes dois cenários que
juntos configuram um novo habitat para as práticas sociais.

Como o significante o indica, “glocal” é neologismo resultante da hibridação cumu-
lativa de dois termos, global e local. O plasma semântico, sem sutura visível entre
eles, faz do glocal alternativa de Terceira grandeza, não redutível à mera somatória
daqueles, tampouco a um ou a outro, isolados. Na nova via, global e local são um e
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mesmo e, simultaneamente, nenhum; globalização (ou globalismo) e localização (ou
localismo) restam dissolvidos. (Trivinho, 2005, p.64)

O autor explica que esse fenômeno não se restringe ao ambiente do ciberespaço, mas se
estende à uma nova configuração social, influenciando as mais diferentes práticas cotidianas.
Os elementos nacionais contribuem, cada vez mais, para criar uma atmosfera de pertencimento
à cidadãos tão globalizados que por vezes precisam resgatar suas particularidades locais para
restabelecer o seu lugar no mundo.

Os aspectos culturais parecem conquistar destaque nas discussões sobre a atual sociedade,
principalmente quando se observa algumas lógicas sob o prisma proposto por Huntigton, em
1997. Para o autor, é importante perceber que as grandes discussões políticas, que muitas vezes
resultam em problemas ou soluções de escala global, nascem de interesses culturais, em que
governantes deliberam com vistas nos seus próprios objetivos locais, utilizando discursos globais
como estratégia de aceitação.

Ainda no final do século passado, o autor previa que os grandes problemas globais seriam
motivados por questões culturais, e hoje é possível ver estampado nos veículos de comunicação,
guerras e ataques terroristas motivados por questões religiosas ou de etnia, elementos basilares
dos aspectos culturais de um povo.

Seguindo nessa mesma linha, Wolton (2006) propõe a discussão sobre um novo movimento
global, cunhando o termo “terceira globalização” para destacar esse olhar que as questões cultu-
rais estão recebendo. Para ele, os dois movimentos globais preliminares a este foram direciona-
dos por temáticas políticas e econômicas e agora segue-se para uma valorização da cultura, da
compreensão do outro, apontado por ele como o único caminho de coabitação pacífica entre os
povos.

A terceira globalização consiste em levar em conta as questões de cultura e de comu-
nicação e, para administrar a diversidade cultural, que se tornou um fato importante
do mundo contemporâneo, ter a vontade de construir a coabitação cultural. (Wolton,
2006, p.43)

Nesta sociedade em que aspectos globais e locais influenciam de maneira decisiva a vida
cotidiana dos cidadãos, e em que a cultura e a comunicação passam a figurar na constituição
social, é interessante agregar os estudos de Maffesoli (2014) a respeito das tribos pós modernas.
Para o autor, os indivíduos associam-se a grupos a fim de encontrarem pertencimento e identifi-
cação, pois mesmo conectados ao mundo global desempenham papéis em suas vidas cotidianas
que necessitam de filiação. Para ele, esse pertencimento não é sólido, rígido ou imutável, ao
contrário, é flexível e permite a adaptação das personas sociais vivenciadas pelos cidadãos do
mundo, ou cidadãos glocais como consideraria Trivinho. Assim, o autor analisa que mais do que
o universo social, os indivíduos vivenciam a experiência da socialidade. Para Maffesoli, a so-
cialidade apresenta uma desindividualização, pois apesar de aparentemente a pós-modernidade
provocar o individualismo existem pontos de conexão nas relações sociais e nas emoções que
unem os grupos. O autor ainda esclarece de maneira mais didática seu pensamento:

Característica do social: o indivíduo podia ter uma função na sociedade, e funcionar
no âmbito de um partido, de uma associação, de um grupo estável.
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Característica da socialidade: a pessoa (personna) representa papéis, tanto dentro
de sua atividade profissional quanto no seio das diversas tribos que participa. Mu-
dando o seu figurino, ela vai, de acordo com seus gostos (sexuais, culturais, religio-
sos, amicais) assumir o seu lugar, a cada dia, nas diversas peças do theatrum mundi.
(Maffesoli, 2014, p.138)

Presentes nesse ambiente e sendo consideradas elementos fundamentais do jogo global, que
rege o mundo capitalista, as empresas, por meio de seus produtos, serviços e marcas buscam
compreender essas questões sociais, afim de estabelecerem laços relacionais com seus públicos
de interesse capazes de garantir o sucesso objetivado em suas estratégias de negócios.

Empresas de atuação global utilizam estratégias comunicacionais que impactam seus di-
ferentes públicos de maneira que estes sintam-se tocados em suas particularidades, apesar de
estarem consumindo marcas e produtos igualitários ao redor do mundo. A “customização mas-
sificada” que se vê nos produtos e marcas atuais traz em si o paradoxo discutido até aqui neste
artigo. A necessidade de ser ao mesmo tempo universal e individual, global e local, de atender
a todos e ao mesmo tempo exclusivamente a um só e sempre tendo em vista a unicidade do
discurso defendida no conceito de comunicação de integrada proposto por Kunsch,

A comunicação organizacional integrada deve expressar uma visão de mundo e trans-
mitir valores intrínsecos, não se limitando à divulgação dos produtos ou serviços da
organização. Deve contribuir, por meio de uma sinergia da comunicação instituci-
onal, mercadológica, interna e administrativa, para a construção de uma identidade
corporativa forte e sintonizada com as novas exigências e necessidades da sociedade
contemporânea. (Kunsch, 2003, p.180)

Com a necessidade de executarem suas ações nesse espaço coabitado pelo local e pelo glo-
bal, e de seguir os preceitos da comunicação integrada defendida por Kunsch (2003), os pro-
fissionais de comunicação têm utilizado diferentes estratégias. Uma delas, e que será estudada
neste artigo, é a utilização de elementos que tocam o ser humano em sua essência, aspectos que
possuem identificação global, tendo em vista que mesmo pertencendo a grupos particulares, os
indivíduos cultivam características comuns e que são elementares para sua humanidade.

Sentimentos como alegria, tristeza, paixão, raiva, entre outros, são vivenciados por cidadãos
em todo o globo terrestre. Não importa o idioma, a religião, as roupas ou o hábito alimentar,
todo o ser humano compartilha a vivência de sentimentos comuns. A forma como se lida com
cada um deles pode ser diferente em cada grupo, e esse também é um aspecto que auxilia na
constituição das “tribos”, contudo, a identificação e a compreensão do que é cada emoção é
universal. Esses sentimentos são explorados de maneiras variadas pelas marcas, e um ponto
em comum é que sempre buscam associar o discurso que será identificado e compreendido pelo
público aos seu produtos, sua marca e sua identidade.

Uma das formas de utilizar sentimentos e discursos compartilhados por diferentes povos que
tem ganho espaço na atualidade é por meio da prática esportiva. O esporte é um elemento cons-
tituinte da vida social, facilmente compreendido e aceito ao redor do mundo. Assim, é crescente
o número de empresas que lançam mão da prática esportiva como elemento comunicacional,
agregando os valores essenciais deste universo aos seus produtos e marcas, numa tentativa de
estabelecer relacionamentos por meio de uma linguagem com fácil entendimento e que agrega,
de maneira geral, uma atmosfera positiva para aqueles que a ele se associam.
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O esporte como um discurso universal

A presença do esporte na constituição da sociedade remete aos mais primitivos povos que
desenvolviam atividades que deram origem a várias modalidades praticadas atualmente. Com
finalidade militar, de integração social ou para o lazer e entretenimento, o esporte é um dos
pilares de sustentação das comunidades. Sua importância é tão grande que em muitos países a
definição da nação passa pelo esporte tradicionalmente praticado por seus cidadãos. O Brasil,
por exemplo, é conhecido mundialmente como o país do futebol (mesmo a modalidade não
sendo aqui criada, e sim na Inglaterra), a Austrália como o país do hugby e do surfe e os Estados
Unidos são a terra do basquete, do baseball e do futebol americano.

Vários aspectos influenciam a valorização e popularização de certas modalidades em cada
local. A geografia, que possibilita a prática de atividades em montanhas ou rios; o clima que
permite maior dedicação aos esportes de inverno ou ao ar livre; a constituição física do povo,
que possibilita maior agilidade ou força; e até mesmo políticas públicas que podem objetivar
interesses governamentais para apoiar certas modalidades em detrimento de outras.

O esporte, além de exercer um papel fundamental na definição de quem somos e da-
quilo que acreditamos, ajuda a definir nossa identidade nacional e distinguir a identi-
dade de outros. [...]Assim como a música e a arte em geral, ele faz parte da história de
todas as culturas do mundo e continua sendo um veículo atual de definição cultural.
(Morgan e Summers, 2008, p.64)

Toda essa influência ajudou a prática esportiva a se sustentar na vida cotidiana dos cida-
dãos dos mais diferentes países e as competições mundiais permitiram que essas práticas se
interligassem, tornando o esporte uma espécie de linguagem universal compreendida em todo o
mundo.

Viana (2003, p.33) destaca que os cinco anéis olímpicos são um símbolo de reconhecimento
mundial. Desde sua criação, os Jogos Olímpicos são considerados um momento máximo de
união entre os povos. Os Jogos permitem aos atletas viverem plenamente a dualidade de suas
existências glocais, pois ali estão para defender seus países e ao mesmo tempo participam da
composição de um cenário global de coabitação de diferentes povos e culturas em um mesmo
ambiente territorial, com os mesmos objetivos estabelecidos.

Além de todas as evidentes questões físicas que envolvem a prática esportiva, e dos aspectos
políticos e sociais, o mundo do esporte é composto também por sentimentos e emoções. Esses
elementos não podem ser dissociados de sua constituição, afinal, não existe esporte sem derrota,
vitória, ansiedade, expectativa, alegria, frustração, garra, entre outros. “O esporte de fato une as
pessoas fisicamente e também tem o poder de uni-las emocionalmente ao criar um sentimento
de apoio mútuo a um time ou mesmo a um país.” (Morgan e Summers, 2008, p. 69-70).

A constituição do esporte traz consigo elementos bastante interessantes de serem avaliados.
Sob o ponto de vista de sua gestão, o esporte é um “produto” produzido enquanto se consome
e que tem alta pericibilidade (deve ser consumido na hora em que acontece), tendo o consu-
midor/torcedor papel fundamental em sua constituição. O envolvimento dos torcedores é tão
fundamental que atletas que contam com o apoio de suas torcidas afirmam terem um desempe-
nho melhor do que quando atuam sob forte pressão da torcida adversária.
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Outro aspecto interessante é a imprevisibilidade do esporte. O fato de nenhuma partida ou
competição ser igual a outra ou previamente definida contribui para que a carga emocional ganhe
grande destaque nesse universo. Dionísio (2014) comenta que a expectativa por uma vitória
ou a frustração por uma derrota são importantes para a experiência esportiva por manterem “a
incerteza do resultado e, com ela, o interesse do próprio espetáculo”. (Dionísio, 2014, p.262)

A continuação da experiência esportiva, mesmo após o final da prática em si, é outro ele-
mento que contribui para a importância das emoções nesse ambiente. As pessoas expandem
suas vivências comentando sobre os jogos, assistindo noticiários esportivos, defendendo seus
clubes e utilizando roupas e acessórios das equipes como uma forma de continuar mantendo vi-
vas as emoções experimentadas durante o contato direto com a prática esportiva, como explicam
Mullin, Hardy e Sutton (2004, p.94): “os equipamentos podem também ser uma extensão da
vivência do evento [esportivo] essencial. Uma luva, um taco ou um capacete são uma referência
para a memória de um jogo ou de uma partida – tanto para os jogadores quanto para os fãs”.

Essa riqueza de componentes, o reconhecimento universal e a grande bagagem emocional
que carrega fazem do esporte um elemento estratégico para a comunicação organizacional. Por
meio de diferentes processos comunicacionais – como name rigths, patrocínios a clubes, sele-
ções e atletas, serviço de hospitalidade em arenas esportivas, eventos, entre outros – marcas e
produtos se valem da atmosfera esportiva como uma forma de se posicionar positivamente frente
aos seus públicos de interesse, estabelecendo importantes laços relacionais. Elementos simbó-
licos atribuídos ao esporte como orgulho, garra, superação, vitória, heroísmo, determinação e
união podem ser transmitidos diretamente para os produtos, facilitando a identificação positiva
dos públicos com as marcas. “O orgulho e a satisfação emanados pelos torcedores que assistem
à seleção de seu país se tornar a melhor do mundo não são sentimentos que podem ser criados
artificialmente ou naturalmente atribuídos a coisas como roupas, cervejas ou empresas aéreas”
(Morgan e Summers, 2008, p. 289), por isso a associação ao universo esportivo tem despertado
cada vez mais o interesse dos profissionais de comunicação organizacional.

O desenvolvimento do esporte enquanto elemento de comunicação e marketing e o
crescimento da indústria do entretenimento e consumo colocaram o fenômeno espor-
tivo no centro do processo de criação de valor para empresas, marcas e produtos. Pelo
seu caráter muitas vezes intangível, pelo atributos positivos que podem, em geral, a
ele ser associado, o esporte apresenta , em sua plenitude, uma série de possibilida-
des para edificação de uma marca forte e da criação de valor para seus stakeholders.
(Rocco, 2015, p.171)

Tanto para empresas que atuam localmente, quanto para aquelas que desenvolvem atividades
em âmbito global, o universo simbólico e emocional do esporte mostra-se valioso na elabora-
ção de estratégias de comunicação. Como já foi mencionado neste artigo, ele faz parte da vida
cotidiana dos cidadãos, e por isso não demanda grandes explicações e contextualizações, é fa-
cilmente identificável e compreendido sendo eficaz e eficiente para estabelecer relacionamentos
entre marcas e públicos diversos.
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Patrocínios esportivos globais: o futebol no discurso empresarial

Atualmente, uma das possibilidades comunicacionais mais exploradas pelas marcas, no ce-
nário esportivo, são os patrocínios. Patrocinando clubes, times, seleções atletas e eventos as
empresas aproximam-se de seus públicos de maneira rápida, direta e garantem que os atributos
do patrocinado sejam transferidos para seus produtos e marcas.

No mundo do futebol os patrocínios se concretizam de diferentes formas como por meio de
contratos publicitários com atletas; fornecimento de material esportivo; divulgação da marca em
uniformes, placas e acessórios; na realização de eventos. Cada uma dessas modalidades envolve
um modelo de negócios e valores especificados por contrato, sendo o montante investido pelas
marcas diretamente proporcional à visibilidade oferecida.

Para marcas globais que necessitam se comunicar com públicos localizados em diferentes
países, o futebol se apresenta como uma modalidade bastante atrativa, pois mesmo em países em
que a prática não é tão popular, ícones deste esporte são considerados ídolos nacionais. Neste
cenário, este artigo destaca o futebol, e a realização de seu maior evento global, a Copa do
Mundo Fifa, como objeto de seu estudo empírico.

A análise empírica dedicou-se ao estudo das ações de comunicação utilizadas por patrocina-
dores da Copa do Mundo FIFA 2014, realizada no Brasil. As empresas estudadas pertenciam ao
grupo de patrocinadores oficiais do evento e foram escolhidas por serem empresas multinacio-
nais, se comunicando no Brasil, com públicos de diferentes nacionalidades que se encontravam
no país para acompanhar a competição. O período de análise compreende ao tempo de rea-
lização da competição, de 12 de junho a 13 de julho de 2014. No recorte deste artigo foram
analisados os principais vídeos publicitários veiculados na TV e /ou internet 1. Para auxiliar a
análise foram utilizadas matérias e reportagens jornalísticas que comentavam e refletiam sobre
as estratégias das empresas. É importante salientar que todas as marcas utilizaram variadas es-
tratégias de comunicação – como ações nos estádios do mundial, comunicação em redes sociais
digitais, eventos, entre outros – contudo, por uma limitação de espaço, este artigo se reduzirá à
analise do principal conteúdo audiovisual divulgado das marcas.

A Fifa divide os patrocinadores do evento em três grupos: Parceiros da FIFA (FIFA Partners),
Patrocinadores da Copa do Mundo da FIFA (FIFA World Cup Sponsors) e Apoiadores Nacionais
(National Supporters). Como o foco do estudo é analisar a atuação de empresas globais foi
eliminado da análise o grupo de patrocinadores locais. Dentre os dois grupos restantes, os
pesquisadores escolheram três empresas de diferentes segmentos, afim de encontrar pluralidade
de estratégias e discursos. Assim, este estudo analisou a comunicação audiovisual em português
das empresas Adidas, Visa e McDonalds durante a Copa do Mundo Fifa 2014.

A marca de artigos esportivos Adidas é uma antiga parceira da Fifa, atuando junto à enti-
dade desde 1970, quando forneceu a bola para o mundial. Desde então, a marca sempre foi
patrocinadora da Copa do Mundo Fifa, tendo contrato firmado até 2030.

No ano de 2014, a marca atuou no mundial com a campanha “All in or noting”, traduzida
para “Tudo ou Nada” no Brasil. O mote principal era mostrar que os jogadores estariam se

1. Os materiais estavam em circulação no período do evento, por isso foram analisados, contudo, alguns foram
lançados antes no início da competição.
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esforçando ao máximo para conseguir atingir o seu maior objetivo: a vitória na competição. As
peças publicitárias contavam com os principais atletas patrocinados pela marca, como Messi,
Daniel Alves, Robin e Luis Suarez, e a principal delas foi o comercial “O Sonho: tudo ou nada
- Copa do Mundo FIFA 2014 2”.

O comercial retratava a importância do evento para os jogadores de futebol, que têm como
principal meta profissional representar seu país na Copa do Mundo. Reforçava toda a expecta-
tiva dos atletas, seus anseios, alegrias, medos e possíveis frustações fazendo uma analogia com
os sonhos e pesadelos de cada indivíduo. Falava, ainda, sobre a superação de limites e sobre os
obstáculos que precisam ser enfrentados para vencer os desafios e ganhar as batalhas. Todos es-
ses elementos são de compreensão universal pois podem fazer parte da vida de qualquer cidadão
de qualquer lugar no mundo.

Para intensificar as sensações mencionadas acima, a campanha utiliza características espe-
cíficas das disputas esportivas, como o treino, a concentração, a raça, a rivalidade, o empenho,
o desempenho e a recompensa. Esta última representada pela alegria e euforia dos jogadores e
dos torcedores.

No canal brasileiro da marca para futebol no Youtube 3 a descrição deste vídeo conta com o
seguinte texto:

Pisar no maior palco do futebol mundial significa que seus sonhos mais loucos ou
seus piores pesadelos podem se tornar realidade. Na Copa do Mundo é tudo ou nada.
Para vencer a Copa do Mundo da FIFA 2014TM, há somente uma maneira de jogar:
vá com tudo. O campo de batalha não é lugar para despreparados. Dani Alves,
Bastian Schweinsteiger, Luis Suárez, Xavi, Jordi Alba, Mesut Özil, Robin van Persie
e David Villa sabem que os limites devem ser superados. Eles sabem que só existe
uma maneira de jogar enquanto o mundo inteiro assiste. O destino não está escrito.
Você só tem uma escolha. Cace ou seja caçado. Tema ou seja temido. Envolva ou
morra. É Preto ou branco. Tudo ou nada. (ADIDAS FUTEBOL, 2014, online)

A Adidas contou também com o vídeo “Estamos Prontos Para a Batalha – Copa do Mundo
2014 – Adidas 4” é um comercial que associa o conceito de batalha com a disputa de uma partida
na Copa do Mundo de Futebol. Para isso, coloca os jogadores da seleção Alemã, bastante
conhecida por sua dedicação e disciplina, em situações que remetem ao mesmo treinamento
duro e intensivo que os soldados passam ao participar de uma guerra. É possível identificar
alguns rituais tribais na preparação dos atletas além de atividades que exigem agilidade, força,
superação, concentração e equilíbrio. Isso é intensificado por ícones que remetem ao universo
dos principais representantes desse espírito de sobrevivência: os felinos, os cavaleiros medievais,
samurais, os gladiadores as estratégias das partidas de xadrez. Os símbolos e elementos bélicos,
infelizmente, também são de ampla compreensão e por isso também contribuem para facilitar o
processo comunicacional da marca.

A empresa global de cartões de crédito e débito Visa explorou em sua comunicação a gran-
diosidade do evento e a pluralidade dos povos que ali participavam. Esses dois elementos de

2. Vídeo disponível em: www.youtube.com/watch?v=jjjFgjRZnOM. Acesso em 10 abr 2015.
3. O link para acessar esse texto é o mesmo do video, disponível na nota de rodapé anterior.
4. Vídeo disponível em: www.youtube.com/watch?v=oi7NbCZw74U. Acesso em 10 abr 2015.

https://www.youtube.com/watch?v=jjjFgjRZnOM
https://www.youtube.com/watch?v=oi7NbCZw74U
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fácil compreensão podem ser diretamente associados aos negócios da empresa, que tem ampla
atuação global e impacta pessoas de muitos países.

O principal comercial da marca era “ ‘Todos são bem vindos’ – Copa do Mundo no Brasil
é como VISA, todos são bem vindos” 5. O material reforça algumas características dos torcedo-
res, dentre elas a rivalidade, a paixão e a emoção quando se trata de torcer pelo seu país em uma
competição como a Copa do Mundo de Futebol. Além disso, demostra a importância da cordia-
lidade e do espírito esportivo ao sediar um evento como esse. Retrata que todos são bem vindos,
independente do time e das questões históricas que remetem às edições anteriores da Copa do
Mundo. A marca atua como uma espécie de anfitriã, assumindo-se como uma das organizado-
ras do mundial. Ao apelar para a paixão, a rivalidade e o “espírito esportivo” a marca atinge
diretamente a todos os indivíduos que em algum momento da vida exerceram alguma atividade
esportiva, garantindo, assim, amplitude na interpretação de sua mensagem.

Outro vídeo utilizado pela marca foi o “Visa Copa do Mundo da FIFA 2014TM – Onde você
quiser estar 6”. O comercial enaltece a grandiosidade do evento e reforça o alcance que ele tem
nos mais diversos públicos. Utiliza alguns segmentos esportivos, artísticos e do cotidiano das
pessoas para demonstrar as inúmeras maneiras que os torcedores têm de acompanhar os jogos,
de torcer e de se identificar com algumas situações do campeonato.

Reportagem do site Adnews, do Brasil, comenta a campanha da Visa da seguinte forma:

O novo filme da Visa, que estreou no último domingo, demonstra que a Copa do
Mundo da FIFA é uma competição que vai além do futebol e que torcedores de todos
os cantos do mundo e modalidades querem fazer parte, sejam eles jogadores de rúgbi,
dançarinos, pescadores, atores, atletas olímpicos ou físicos. Este é a terceira produção
global da Visa que é gravada no Brasil e reforça o tema “Onde você quiser estar. [...]
Esse novo filme global traz uma mensagem mais emocional, demonstrando a relação
das pessoas com o esporte mais popular do mundo e como todos querem estar de olho
no Brasil para o mundial, revela Martha Krawczyk, vice-presidente de marketing da
Visa. (REPORTAGEM DO ADNEWS, 2014, online)

A Visa atuou com mais dois comerciais. Um deles é “Visa Copa do Mundo da FIFA – ‘Uni-
dos Pela Rivalidade’ 7", que aborda a rivalidade sadia entre os torcedores e entre os diversos
times que disputam a Copa do Mundo da FIFA. Para isso, utilizou na campanha vários ganha-
dores do Prêmio Nobel da Paz, de diferentes países, falando sobre a importância do futebol, das
disputas, da rivalidade e de suas expectativas como torcedor. No canal brasileiro da marca no
Youtube, VisaBr, o texto que descreve esse vídeo diz: "Quando se fala em rivalidade na Copa do
Mundo da FIFA, até os ganhadores do prêmio Nobel da Paz não conseguem conter a emoção.
Uma outra maneira de a Visa provar que a Copa do Mundo da FIFA é onde todos querem es-
tar."Este vídeo reforça que é possível existir paz e futebol simultaneamente e, por meios de seus
personagens e do discurso da harmonia, garante fácil compreensão por diferentes públicos.

5. Vídeo disponível em: www.youtube.com/watch?v=AcWSYnzjduM&index=13&list=PLFtZ6ELK0Rge71q-
V0vhUQVUjlFYxWiP_. Acesso em 10 abr 2015.

6. Vídeo dispoível em: www.youtube.com/watch?v=Qxz7OmaXI_8. Acesso em 10 abr 2015.
7. Vídeo disponível em: www.youtube.com/watch?v=bTyFtbxX9FI . Acesso em 10 abr 2015.

https://www.youtube.com/watch?v=AcWSYnzjduM&index=13&list=PLFtZ6ELK0Rge71q-V0vhUQVUjlFYxWiP_
https://www.youtube.com/watch?v=AcWSYnzjduM&index=13&list=PLFtZ6ELK0Rge71q-V0vhUQVUjlFYxWiP_
https://www.youtube.com/watch?v=Qxz7OmaXI_8
https://www.youtube.com/watch?v=bTyFtbxX9FI
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Em uma tentativa de criar uma atmosfera de humor, a marca contou, ainda, com o comercial
“VISA Zidane – França vs Itália 8”, que trata da rivalidade entre times e torcidas e o compor-
tamento tanto de jogadores como de torcedores ao acompanhar um jogo clássico pela Copa do
Mundo.

A terceira marca analisada neste artigo foi a rede de lanchonetes McDonald’s. A empresa
utilizou quatro vídeos principais. O primeiro deles, “McDonald’s GOL! FIFA World Cup –
Brasil 2014 9”, mostra o futebol de maneira lúdica e bem humorada. A campanha retrata o lado
irreverente do futebol, os truques, as artimanhas e domínio de bola de jogadores amadores. Para
intensificar a energia, a ginga e a malandragem, independente da profissionalização do esporte,
foram utilizados cenários urbanos onde os praticantes puderam demonstrar toda sua habilidade
no principal momento do futebol que é o gol. Esse vídeo cria identificação com todas as pessoas
que conhecem o esporte e sua potencialidade para alegria e diversão.

O segundo vídeo foi bastante veiculado nas emissoras de TV do Brasil. “McDonald’s –
Torcidas da Copa do Mundo da FIFA – Que bom que você veio 10” demonstra a emoção e a
paixão das pessoas pelo futebol nas mais diferentes nacionalidades. Destaca o lado festivo do
evento como um momento de celebração e reforça a importância da cordialidade e da rivalidade
sadia entre as torcidas. Também menciona o papel do país anfitrião e de sua população ao
receber torcedores apaixonados do mundo todo, com maneiras distintas de torcer pela seleção
do seu país. Os elementos que compõem o vídeo tocam na individualidade de todas as pessoas
pois todo ser humano quer ser bem recebido em qualquer lugar, especialmente em um local de
festa e celebração.

O terceiro vídeo da marca, chamado “McDonald’s – Sonho de Craque 11”, serviu como
apoio para a uma campanha promocional. Por meio do concurso "Sonho de Craque", crianças
de seis a dez anos que enviaram uma foto ou vídeo demonstrando como comemoram um gol,
tiveram a oportunidade de participar das partidas oficiais da Copa entrando em campo com os
jogadores. O vídeo analisado no artigo mostra pais emocionados ao verem os filhos em campo
com os maiores craques do mundo. A estratégia comunicacional utilizada remete à experiência
e aborda a paixão do brasileiro pelo futebol e a comoção que o esporte pode causar.

Por fim, a empresa utilizou mais um vídeo para divulgar outra promoção. “McDonald’s –
Copos Campeões 12” destaca as cinco edições das Copas que foram vencidas pelo Brasil para
divulgar uma ação promocional que distribuiu copos comemorativos. Mesmo com a utilização
de enquadramentos fechados que destacam a bola e os pés dos atletas, é possível identificar no
vídeo a destreza dos jogadores, a habilidade e a raça que culminam no ponto alto do futebol que
é o gol.

8. Vídeo disponível em: www.propaganda.blog.br/zidane-estrela-novamente-para-visa-na-copa-mundo/#axzz
3pJlt0opZ. Acesso em 10 abr 2015.

9. Vídeo disponível em: www.youtube.com/watch?v=-T7zyezBkuY&list=PLFtZ6ELK0Rge71q-V0vhUQVUjl
FYxWiP_&index=3. Acesso em 10 abr 2015.

10. Vídeo disponível em: www.youtube.com/watch?v=uqpw8R-vqD8. Acesso em 10 abr 2015.
11. Vídeo disponível em: www.youtube.com/watch?v=4sboDrneGpo&list=PLFtZ6ELK0Rge71q-V0vhUQVU

jlFYxWiP_&index=1. Acesso em 10 abr 2015.
12. Vídeo disponível em: www.youtube.com/watch?v=P7YO5DeMjPc. Acesso em 15 abr 2015.

http://www.propaganda.blog.br/zidane-estrela-novamente-para-visa-na-copa-mundo/#axzz3pJlt0opZ
http://www.propaganda.blog.br/zidane-estrela-novamente-para-visa-na-copa-mundo/#axzz3pJlt0opZ
https://www.youtube.com/watch?v=-T7zyezBkuY&list=PLFtZ6ELK0Rge71q-V0vhUQVUjlFYxWiP_&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=-T7zyezBkuY&list=PLFtZ6ELK0Rge71q-V0vhUQVUjlFYxWiP_&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=uqpw8R-vqD8
https://www.youtube.com/watch?v=4sboDrneGpo&list=PLFtZ6ELK0Rge71q-V0vhUQVUjlFYxWiP_&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=4sboDrneGpo&list=PLFtZ6ELK0Rge71q-V0vhUQVUjlFYxWiP_&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=P7YO5DeMjPc
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O material analisado das três empresas globais demonstra claramente que todas se utilizaram
de discursos com ampla possibilidade de reconhecimento e compreensão por parte de diferen-
tes públicos para transmitir suas mensagens. É interessante perceber, também, que cada uma
colocou seu foco em um tipo de elemento comunicacional. Todos eles faziam alusão direta ao
esporte, no caso o futebol, contudo, as formas de abordagem foram plurais, demonstrando que
mesmo quando o assunto é similar, as marcas podem (e devem) se comunicar de maneira cria-
tiva e diferenciada, mantendo a ligação com sua identidade e com os conceitos de comunicação
integrada e estabelecendo laços particulares com seus públicos de interesse.

Considerações Finais

A necessidade de transmitir mensagens, estabelecer diálogos e fortificar laços é latente no
cotidiano dos processos comunicacionais das empresas. Em um mundo global, em que as pos-
sibilidades de comunicação digital permitem um acesso direto a diferentes públicos espalhados
ao redor do mundo, é preciso que sejam utilizadas estratégias bem elaboradas para impactá-los.

No planejamento das campanhas e ações comunicacionais é preciso que os profissionais
compreendam as particularidades do mundo que os cerca e as necessidades e características de
seus interlocutores. Assim posto, como foi destacado no início deste artigo, é preciso que empre-
sas que atuam em âmbito global se preocupem com a multiculturalidade evidente e facilmente
acessível que habita a sociedade atual. Conhecer as particularidades dos grupos para estabelecer
diálogos de fácil reconhecimento e compreensão é tarefa essencial para marcas globais, e para
isso é preciso lançar mão de estratégias comunicacionais com ampla identificação, mas que ao
mesmo tempo toquem as particularidades de cada indivíduo.

Na busca por encontrar elementos que tenham significação para públicos específicos, com
aspectos culturais muito particulares, mas que possam ser utilizados em escala global (por uma
questão de negócios), grandes marcas encontraram no esporte um caminho eficaz para suas
estratégias de comunicação. Vitória, conquista, alegria, tristeza, frustação, garra, dedicação,
superação, entre outros, são alguns dos sentimentos e emoções presentes na prática esportiva
utilizados por marcas para aumentar o seu contato com seus públicos de interesse e para agre-
gar aspectos positivos para si. As características e simbologias do esporte são identificáveis e
compreendidas por milhões de pessoas ao redor do mundo, possibilitando o estabelecimento de
laços relacionais importantes para o gerenciamento das marcas.

A análise empírica deste artigo apresentou como as empresas Adidas, Visa e McDonalds,
patrocinadoras oficiais da Copa do Mundo FIFA 2014, utilizaram da estratégia acima mencio-
nada em seus vídeos publicitários divulgados durante a realização do mundial, que aconteceu no
Brasil. Nos materiais analisados foi evidente o uso de argumentos e discursos de fácil compre-
ensão por diferentes públicos, por trazerem questões que são elementares à vida cotidiana do ser
humano.

A dedicação intensa a uma atividade e a consequente recompensa; a alegria pela união dos
povos e a busca pela paz; o medo com a possibilidade de derrota e frustração; o uso de ele-
mentos bélicos para associar ao treinamento esportivo; a alegria por ser bem recebido em uma
festa; e a ginga e destreza do brasileiro com o futebol foram alguns dos argumentos utilizados
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e que facilitaram a compreensão das mensagens transmitidas pelas marcas. O esporte (futebol)
propriamente dito e a alegria pela união cultural em torno de um evento global também foram
estratégias encontradas na análise.

Com a reflexão feita a partir das teorias apresentadas na parte inicial desta pesquisa é pos-
sível afirmar que as marcas aqui estudadas encontraram um caminho eficaz para estabelecer
relacionamento com seus públicos. Apesar de se comunicarem com indivíduos oriundos de di-
ferentes nacionalidades, com particularidades culturais e identidades construídas de maneiras
tão diversas, as marcas conseguiram estabelecer uma comunicação compreendida e identificada
por todos, pois utilizou o esporte, e sua capacidade global de interpretação, como conector de
sua comunicação.
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Resumo

Para melhorar a eficiência na gestão e execução das suas responsabilidades junto dos
munícipes, a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo (CMAH) distribui as suas
valências por vários departamentos especializados. Apesar da divisão existem oca-
siões em que os mesmos trabalham em conjunto e cruzam informações. Esta troca
de dados é contudo deficiente quando se calendarizam eventos, organizados ou não
pela instituição. Consequentemente, esta falha resulta na sobreposição de eventos,
algo considerado insustentável numa comunidade relativamente pequena (em 2013,
contava com 35.109 habitantes). A autarquia visa solucionar o problema através das
capacidades da Web 2.0 que, entre outras, permitem a participação dos utilizadores
e a fácil inserção e gestão da informação por pessoas sem conhecimentos técnicos
aprofundados. Este artigo apresenta o processo de investigação conducente à con-
ceptualização de um protótipo funcional, que valida as especificações identificadas e
serve de apoio à construção da plataforma final a desenvolver.
Palavras-chave: município; Angra do Heroísmo; plataforma web; oferta cultural.

Introdução

Angra do Heroísmo é um dos concelhos da Região Autónoma dos Açores (RAA), um ar-
quipélago constituído por nove ilhas de origem vulcânica localizado em pleno Atlântico Norte
(Fernandes, 2008: 5). Este concelho (constituído por 19 freguesias), a par com o da Praia da Vi-
tória (com 11 freguesias), ocupa toda a área da ilha Terceira. Atualmente a demografia da ínsula
encontra-se estabilizada, contando com 56.641 indivíduos (2013), dos quais 35.109 (∼=62,0%)
residem em Angra do Heroísmo e 21.532 (∼=38,0%) em Praia da Vitória (INE, 2014). Estima-se
que em 2009 a ilha Terceira tenha contribuído em 22,0% para o PIB 1 da RAA, consagrando-
se a segunda ínsula mais produtiva da região com um contributo de 800 milhões de euros. Já
em 2011, este valor subiu para 815 milhões. Em média, o concelho de Angra do Heroísmo é
responsável por 71,7% do VAB 2 e o da Praia da Vitória por 28,3% (AGESPI, 2013:18).

1. PIB, i.e. Produto Interno Bruto.
2. Valor Acrescentado Bruto (VAB): resultado final da atividade produtora num dado intervalo de tempo.

IX Congresso Sopcom. pp. 322-330. Coimbra, novembro de 2015
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A RAA é caracterizada por uma cultura muito própria, fruto do isolamento insular e influên-
cias dos povos que vagueavam nas rotas marítimas. Foi sobretudo a ilha Terceira que, devido à
sua geologia, geografia e importância, albergou uma variedade de nacionalidades (e respetivas
camadas sociais, religiões e instituições) que conviveram e influenciaram a vivência das gentes
terceirenses. Estas influências materializaram-se num legado histórico notável, que se traduz
num património imenso de pensamentos, valores, atividades, formas de ser, oralidades, tradi-
ções e outros atributos que devem ser sempre valorizados e reconhecidos como parte da cultura
local (AGESPI, 2013: 5). A vivência da ilha em análise é fortemente caracterizada pelo ele-
vado grau de associativismo e participação cívica informal, que mobiliza uma parte significativa
da população, sobretudo nas atividades de caráter cultural, recreativo, religioso e desportivo,
que envolvem paralelamente entidades empresariais e profissionais (AGESPI, 2013: 105). Esta
característica traduz-se num elevado número de atividades que são normalmente anuais e distri-
buídas de forma mais ou menos equilibrada ao longo do ano.

A investigação teve como fim melhorar o processo de gestão e calendarização de eventos
da CMAH. Este intuito implicou a necessidade de se conhecer o funcionamento da instituição,
para se listarem as especificações principais que a plataforma deveria conter, tendo em conta
as necessidades dos utilizadores finais (nomeadamente colaboradores da autarquia e munícipes
do concelho em causa). Após este levantamento foi possível construir um protótipo, com o
intuito de validar as especificações encontradas e servir de modelo para o desenvolvimento da
plataforma no futuro.

O artigo inicia-se com uma breve contextualização teórica, visando a definição do conceito
de cultura, abordando o uso das tecnologias web no contexto da gestão da oferta cultural e
aludindo ao papel da CMAH neste processo. Segue-se a apresentação da metodologia de in-
vestigação, apresentação das fases de desenvolvimento do protótipo e breve apresentação das
conclusões.

2. Um olhar sobre a cultura local

A definição de cultura, atribuída pela UNESCO em 2002, remete para um “conjunto de
características distintas, espirituais e materiais, intelectuais e afetivas, que caracterizam uma so-
ciedade ou um grupo social” que “engloba, além das artes e letras, os modos de viver, os direitos
fundamentais dos seres humanos, os sistemas de valor, as tradições e as crenças” (UNESCO,
2002: 2). A UNESCO, no Artigo 6 da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, de-
fende que as políticas culturais “devem criar condições propícias para a produção e a difusão de
bens e serviços culturais diversificados”, com o apoio de “indústrias culturais que disponham de
meios para desenvolver-se nos planos local e mundial” (UNESCO, 2002: 3).

No contexto português, segundo o Artigo 2.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setem-
bro, cabe às autarquias locais “a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas
populações”. Tendo em conta que os espaços culturais são tão heterogéneos como os públicos,
as políticas culturais não podem tomar posturas inteiramente instrumentais e/ou economistas,
mas sim relacionais, sistémicas e abertas. Ou seja, as políticas culturais devem impulsionar
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ações que desenvolvam e equilibrem a cultura, tendo em conta a busca por bens culturais e a
participação de todos (Moura, 2002: 95).

As políticas e processos de desenvolvimento cultural complexificaram-se nas últimas déca-
das. O limite do setor cultural, antes restrito ao âmbito da ação política, foi alargado para o
campo da criação artística (devido ao crescimento e importância da internet), da mediação (i.e.
controlo dos canais de distribuição), da gestão e da criação, produção, distribuição e consumo
(Babo, 2010: 43).

2.1. Uso das tecnologias Web na gestão da oferta cultural

O consumo e a natureza da informação têm mudado significativamente nas últimas décadas.
Desde os dispositivos de acesso até à forma como é apresentada, a informação tem criado uma
relação estreita com a Web e os novos paradigmas de interação, cada vez mais sensíveis aos
contextos espácio-temporais onde a informação é consumida. O consumo de cultura também foi
afetado pela mudança de paradigmas e está cada vez mais dependente da internet. Consequen-
temente, os produtores e disseminadores de cultura (i.e. artistas, grupos formais e informais,
instituições, etc.) têm um papel cada vez mais importante na compreensão da vasta e complexa
oferta de eventos culturais e de lazer (Coppens et al., 2011: 200).

Devido à mudança de paradigma, as organizações culturais deixaram de poder determinar o
que o público precisa de ver e ganharam a responsabilidade de guiar, enfatizar e estruturar a vasta
oferta e procura de eventos culturais. O modelo de comunicação atual, imposto pela internet,
estimula o anúncio e propaganda de eventos ao público. As redes sociais impulsionam e facili-
tam a partilha de atividades, alcançando inúmeras vezes públicos desinteressados. Igualmente,
a variedade e volume de oferta dificulta o processo de seleção e filtragem por parte dos poten-
ciais participantes, visto que muitas vezes os eventos se encontram sobrepostos ou incompletos
(Coppens et al., 2011: 39).

2.2. O papel da CMAH na oferta cultural angrense

Genericamente, os eventos que acontecem no município de Angra do Heroísmo dividem-
se em duas tipologias: internos e externos. Esta distinção depende sobretudo do vínculo que
a(s) identidade(s) organizadora(s) tem(têm) com a autarquia, com o espaço onde irão decorrer
(i.e. dentro ou fora de espaços municipais) e com a disponibilidade da instituição para apoiar os
acontecimentos das mais variadas formas, por exemplo, cedência de espaços, apoios financeiros,
recursos humanos, equipamentos técnicos, serviços de divulgação, etc.

Os eventos internos referem-se aos acontecimentos organizados pela própria CMAH ou entre
esta e os seus parceiros oficiais (ex.: Juntas de Freguesia) que, normalmente acontecem dentro
dos espaços municipais (i.e. edifícios ou lugares públicos sob a responsabilidade da autarquia).
Os eventos externos são organizados por entidades geralmente independentes da CMAH, ou
com um vínculo restrito, que pretendem ou não usar espaços municipais. Consoante o caso,
as identidades organizadoras poderão ter que remunerar a autarquia pelo aluguer dos espaços e
equipamentos.
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Na próxima secção apresenta-se a metodologia de investigação, conducente à execução de
um protótipo de uma plataforma web, que possibilite agilizar o agendamento e promoção da
oferta cultural e desportiva do município de Angra do Heroísmo.

3. Metodologia

Atendendo ao facto da dissertação assentar num contexto específico (concelho angrense e
respetiva câmara municipal), o investigador adotou uma atitude exploratória com foco na desco-
berta e descrição de como funciona a calendarização e divulgação de eventos da CMAH. O nível
de envolvimento necessário para que estes fenómenos sejam estudados aprofundadamente, exi-
giu que o investigador estivesse inserido na organização (investigação em contexto empresarial).
Este nível de envolvimento facilitou e impulsionou a participação dos utilizadores finais (i.e.
colaboradores da CMAH e munícipes do concelho) nos processos de levantamento das especifi-
cações, conceptualização, prototipagem e testagem. Por sua vez, julga-se que o desenvolvimento
realizado, lado-a-lado com os participantes do estudo (User-Centered Design), permitiu alcançar
com maior facilidade o principal objetivo traçado.

A investigação adota um método de design participativo. Este refere-se ao procedimento
através do qual os utilizadores finais e stakeholders são envolvidos no processo de desenvolvi-
mento de uma plataforma desde a concetualização, até ao design e implementação do sistema
(Koch, 2008: 2). O método aconselha que os envolvidos opinem sobre as decisões, os mecanis-
mos a implementar ou já implementados. Seguidamente, apresentam-se as fase de operacionali-
zação do trabalho.

4. Fases de operacionalização do trabalho

Nesta secção do artigo aborda-se: o focus group que possibilitou a recolha de muitos dos
requisitos funcionais e técnicos da plataforma web, para a divulgação da oferta cultural e des-
portiva do município de Angra do Heroísmo; o fluxo de navegação relativo à inserção de eventos
na plataforma; o processo de construção do protótipo de alta fidelidade; a etapa dos testes de usa-
bilidade e respetivos resultados.

4.1. Aplicação da técnica focus group

O focus group é uma técnica que envolve a realização de uma entrevista de grupo profunda,
na qual os participantes são escolhidos seletivamente, permitindo o foco num determinado tema.
Apesar destes intervenientes não serem necessariamente representativos da população, permitem
a delimitação e discussão profunda de um assunto (Thomas, MacMillan, McColl, Hale, & Bond,
1995: 5). No que respeita ao desenvolvimento de produtos multimédia, há três momentos onde
a técnica é útil: definição das necessidades dos utilizadores, teste do conceito, e avaliação do
impacto técnico de uma proposta de solução (Vu & Proctor, 2011: 23).

O investigador participou ativamente no planeamento e aplicação do focus group, definindo
os seus objetivos, tópicos e questões a abordar, relativamente ao problema a estudar. A sessão
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teve lugar no dia 11 de fevereiro de 2015 na Casa do Moinho em Angra do Heroísmo e teve a
duração aproximada de 1h15min. Participaram oito pessoas, todas de diferentes responsabili-
dades e níveis hierárquicos. Dado o caráter aberto da discussão e a pertinência dos contributos
dos participantes, foi possível listar os requisitos funcionais e técnicos da plataforma, bem como
identificar o melhor fluxo da informação para a plataforma.

4.2. Fluxo de navegação dos eventos inseridos na plataforma web

A partir da informação recolhida no focus group e do contacto com a CMAH, foram identi-
ficados cinco tipos de utilizadores da plataforma: Visitante, Munícipe, Colaborador da CMAH,
Administrador e Executivo Camarário. A Figura 1 apresenta o fluxo de navegação simplificado,
do ponto de vista dos eventos inseridos na plataforma.

Figura 1. Esquema simplificado dos eventos desde a inserção até à publicação

Entre o processo de registo e publicação do evento na plataforma, inclusive, existem quatro
ações:

1. Registo: baseia-se no ato de preencher o formulário com os dados do evento;

2. Verificação: quando um evento é inserido por uma entidade externa à CMAH, o mesmo
tem de ser verificado pelo Administrador e, se necessário, reajustado para que possa
avançar para a fase seguinte. Caso a atividade tenha sido inserida por um colaborador da
autarquia, é o mesmo que procede ao reajuste e envio para aprovação;

3. Validação: a validação traduz-se na verificação, feita pelo Executivo Camarário (os Ve-
readores, nomeadamente), que determina se o evento é publicado na plataforma ou se
é rejeitado por não cumprir um ou vários requisitos (desde a falta de interesse até ao
desrespeito pelas normas da autarquia, por exemplo). Até este ponto, o evento é invisí-
vel para os Visitantes e entidades externas à autarquia, sendo no entanto visível para os
criadores do mesmo;

4. Publicação: a aceitação da publicação do evento por parte do Executivo Camarário torna
o evento visível para todos os utilizadores.
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Numa fase posterior à ocorrência do evento, é possível dar feedback (classificando-o numa
escala de 0 a 5 estrelas e/ou escrevendo um pequeno comentário).

Existem vários motivos pelos quais os eventos inseridos não são imediatamente publicados
na plataforma após a sua submissão, nomeadamente:

— Trata-se de um website controlado por uma instituição pública e, por isso, representa-a.
Neste sentido, é necessário defender a reputação e os valores da mesma;

— É necessário garantir o nível de rigor imputado às autarquias;
— Há que assegurar o cumprimento da Lei Portuguesa no que diz respeito ao licenciamento;
— Permitir uma melhor articulação da cooperação entre os vários serviços internos.

4.3. Construção do protótipo de alta fidelidade

Prototipar é mais do que experimentar: é uma forma estruturada de verificar se a solução ou
aproximação encontrada é eficiente e adequada, antes de a colocar em uso ou de investir nela
(DIY, 2013).

O processo de prototipagem da plataforma iniciou-se com o desenho dos principais ecrãs.
Neste sentido, foram desenhadas e programadas as seguintes páginas:

— Página inicial (Figura 2);
— Calendário com todos os eventos;
— Página da lista de eventos criados pelo utilizador;
— Página sobre o evento;
— Página de divulgação de eventos;
— Página de gestão de eventos na perspetiva do executivo;
— Página de gestão de eventos na perspetiva do adminitrador.
No protótipo foram desenvolvidos tanto o front-end como o back-end com as principais fun-

cionalidades previstas em cada página. O protótipo desenvolvido recorreu a várias frameworks
disponíveis online, nomeadamente, Bootstrap (biblioteca de estruturas de HTML+CSS), Fon-
tAwesome (biblioteca de iconografia), JqueryUI (biblioteca de funções interativas) e linguagens
de programação Web como o HTML, CSS, JavaScript, Jquery, AJAX, MySQL e PHP.
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Figura 2. Mockup final da página inicial

O desenvolvimento de um protótipo com as principais páginas e funcionalidades identifica-
das, permitiu colocar utilizadores finais a experimentar a plataforma, a fim de testar a viabilidade
da solução proposta. Um vídeo sobre a plataforma prototipada pode ser consultado online em:
youtube.com/watch?v=nRr7yBFwxH8 (15 abril de 2015).

4.4. Realização dos testes de usabilidade

Para validação do protótipo realizaram-se testes de usabilidade.
A usabilidade é o conjunto de características de um produto, que permite que o mesmo

seja usado por utilizadores específicos para alcançarem objetivos particulares com eficiência,
eficácia e satisfação, num determinado contexto de uso (ISO 9241-11, 1998). Este, por sua vez,
consiste nos utilizadores, tarefas, equipamentos (hardware, software, etc.) e ambientes físicos e
sociais que poderão influenciar a usabilidade de um produto num sistema de trabalho. Este fator,
medido através da performance e satisfação do utilizador, ajuda a compreender a usabilidade de
um produto (ISO 9241-11, 1998). Os dados recolhidos nos testes de usabilidade devem resultar
na melhoria do produto em desenvolvimento (Abras et al., 2004: 1).

Os testes, executados entre 19 e 23 de abril de 2015, tiveram uma duração máxima de 30
minutos, com um intervalo entre sessões para reeniciar o teste (preparar o questionário, limpar
a base de dados, etc.). Os participantes foram selecionados através do processo de amostragem
por conveniência, de acordo com a sua relação com o objeto de estudo (i.e. calendarização e
divulgação de eventos da agenda municipal).

No total, foram realizados 17 testes de usabilidade a:
— 5 utilizadores do tipo Administrador;
— 5 utilizadores do tipo Colaborador da CMAH;

http://youtube.com/watch?v=nRr7yBFwxH8
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— 5 utilizadores do tipo Munícipe;
— 2 utilizadores do tipo Executivo Camarário.
Quanto às características dos participantes, importa mencionar que a média de idade dos

mesmos é de 31,2 anos e que as respetivas habilitações literárias tiveram a seguinte distribuição:
— 11 licenciados;
— 3 mestres;
— 2 participantes com o ensino secundário;
— 1 doutorado.
Todos os participantes foram considerados digitally literate, ou seja, são capazes de (Lou-

reiro & Rocha, 2013: 2729):
— Aceder a informação e recolhê-la em ambientes virtuais;
— Organizar informação para utilizá-la futuramente;
— Manusear e comparar informação de fontes variadas;
— Transmitir informação para múltiplas audiências, através dos meios próprios.
Os resultados dos testes de usabilidade permitem compreender se a conceptualização rea-

lizada se enquadra nas necessidades dos utilizadores envolvidos no estudo. Os resultados dos
testes de usabilidade realizados permitiram concluir que o objetivo de conceptualizar uma pla-
taforma capaz de proporcionar uma experiência agradável e correspondente às necessidades dos
utilizadores foi alcançado. O nível de satisfação geral dos participantes localizou-se, em média,
no nível 4,7 (entre satisfeito e muito satisfeito); a facilidade de uso no nível 4,8 (entre fácil e
muito fácil) e a estética no nível 4,8 (entre agradável e muito agradável). A estes aspetos, soma-
se a “Navegação Intuitiva”, como o aspeto mais apreciado pelos utilizadores (11 nomeações) e
a “Utilidade” da plataforma (7 nomeações).

5. Conclusões

Esta investigação teve como fim melhorar o processo de calendarização e divulgação de
eventos da oferta cultural do concelho angrense. Esta finalidade implicou a necessidade de co-
nhecer aprofundadamente o funcionamento da instituição, identificando e distinguindo o papel
dos vários intervenientes e processos, pelo que parte da investigação decorreu na Câmara Mu-
nicipal de Angra do Heroísmo. Entre os vários desafios desta pesquisa destacam-se a recolha e
compreensão de informação sobre o processo em estudo e o planeamento de um sistema digital
intuitivo, que respeite as estruturas de decisão e o sistema hierárquico da autarquia e que detenha
o grau de rigor exigido nas organizações governativas.

O desenvolvimento do trabalho, realizado a par com os participantes do estudo (User-
Centered Design), levou a resultados consentâneos com as espectativas traçadas. Os resultados
obtidos nos testes de usabilidade (alguns atingindo as cotações máximas e outros muito próxi-
mas disso), assim como o avale de todos os membros do Executivo Camarário para avançar com
a implementação da plataforma, é um bom indicador do cumprimento do objetivo de contri-
buir para a melhoria do processo de calendarização e divulgação da oferta cultural do município
angrense. Contudo, reconhece-se que este é um objetivo de longo prazo e só será cabalmente
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atingido quando a implementação e uso da plataforma se traduzir numa melhoria efetiva do
processo de calendarização e divulgação da oferta cultural do município angrense.
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Reputação – norma dialogica, legitimadora integradora, virtuosa,
dos sujeitos organizacionais coletivos na contemporaneidade
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Resumo

O tema da participação social coletiva é recente na literatura sociológica. Na contem-
poraneidade essa participação configura-se pela interação dos sujeitos na ambiência
virtual da internet em rede. São nessas redes que os variados sujeitos se identifi-
cam e encontram o lugar para colocar suas falas, causas, paixões e sentimentos e
que, compartilhados, possibilita-os levarem a experiência vivida, virtualmente com
seus iguais, na qual ela será efetivamente materializada, legitimando perspectivas,
verdades e causas. Reputação é a consequência normatizadora advinda das verdades
surgidas na interação com outros sujeitos (organizações ou indivíduos) a partir da
verdade experimentada no ambiente virtual. O grande desafio para as organizações é
entender quais as variadas normas valoradas pelos sujeitos coletivos. O estudo apre-
senta os indicadores de valor para reputação interpretadas pelos sujeitos coletivos em
interação (nomuselocus) e a sugere modelo de gestão reputacional integrador.
Palavras-chave: reputação organizacional; norma reputacional; sujeitos coletivos;
rede social; capitalismo cognitivo; comunicação das organizações.

Introdução

As formas de vida mudaram a realidade do viver no mundo e “[...] a tal ponto chegou essa
mudança que, a partir do século 20 e claramente no alvorecer do século 21 tornou-se notória
a necessidade de um novo paradigma (Varian e Shapiro, 2003) (Schwartz, 2006) (Görz, 2007)
(Silveira, 2007) que apresentasse uma nova interpretação para ela que se sustentasse num olhar
de um contexto valorado pelos significados que personificaram um modelo econômico cada vez
mais amparado na transação de bens cognitivos e imaterializados.

Numa definição mínima de capitalismo, Boltanski e Chiapello (2009: 34) ilustram que o
acúmulo de capital não consiste mais num amontoamento de riquezas de objetos desejados por
seu valor de uso, por sua função ostentatoria ou como signos de poder e quantificar esses novos
instrumentos de geração de valor do novo ambiente contemporâneo utilizando os critérios tra-
dicionais de medição de riqueza e desenvolvimentos servem apenas para demonstrar a falta de
respostas existente no atual quadro de incertezas do contexto contemporâneo do capitalismo.

Impossibilitado de apropriar-se diretamente da cultura cotidiana, o capital cria formas de
controlar (e vender) o acesso a ela. O enfoque não é mais a extração de “mais-valia” direta-
mente relacionada à quantidade de trabalho extorquido, mas o monopólio sobre o acesso a co-
nhecimentos e ao capital simbólico cultural incorporado à mercadoria (Prado e Cozeloto, 2006:
6).
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As características derivadas da extração de valores imateriais faz com que cada empresa
concorra com as demais não no plano da mercadoria e dos valores de uso, mas no plano da
comunicação e da semiose, no qual não há formas objetivas de comparação entre as “imagens
de produtos”.

A marca e o uso de valores imateriais fazem com que as mercadorias caiam no caso de ex-
ceção, previsto por Marx (Marx apud Prado e Cozeloto, 2006) – eles passam a ter um estatuto
(guardadas as devidas proporções) de objeto único e não reprodutível. E nesse processo pode-
mos inserir as competências, funções, ferramentas e o universo persuasivo, tambem retórico e
semiótico das articulações relacionais e midiáticas da Comunicação Social.

Eles se estruturam no interior de cada nação e Estado, se constituindo em iniciativa privada,
em premiações – são eles inventores das empresas eletrônicas, dos produtos de comunicação, das
titulações, premiações e legitimações e à medida que essa sociedade se constitui como sociedade
de massa, “os grandes meios se constituem como meios públicos e o Estado como o primeiro
proprietário midiático, numa intersecção próxima entre poder, legitimação, capital e sociedade”
(Prado e Cozeloto, 2006: 7).

A chave e força de sua operação de uma economia do futuro, em seu núcleo duro, situam-se
nos operadores de conteúdo, pois o sistema se organiza e se estrutura pensando nos usuários,
definindo-se para um mercado final referente. É ai onde se decide a orientação do sistema de
telecomunicações, grupos de mídias, industriais convencionais e novas provedores propriamente
ditos (Google, Microsoft, Yahoo, Myspace, Facebook etc.) e as organizações como um todo
(Alvarez, 2012: 66).

Do ponto de vista empresarial e institucional a comunicação assume real papel estrategico
e seus serviços fornecem outro salto qualitativo, passando da função de ferramenta e utilidade,
transformando-se na unidade de valor estratégico próprio que se integrando aos processos e
sistemas da organização, que dirigida por uma gestão inter e multidisciplinar (Alvarez, 2012:
66) – a torna solução de entendimento das novas exigências apresentadas – pacificadora dos
conflitos e instrumento de negociação, mediação, entendimento, cooperação e consenso (Pérez,
2012: 186).

Uma nova interpretação da gestão superior que “[...] migrou de um contexto da administra-
ção focada nos custos e na qualidade para o enfoque da criação de valor de marca e crescimento
sustentável que valoriza a “gestão superior dos stakeholders (dos sujeitos coletivos das rela-
ções organizacionais – conceito adotado neste artigo) como um caminho para a construção da
vantagem competitiva, mediante o ‘olhar de fora’” (Goldschmidt, Rocha, 2010: 13).

Não se trata apenas de um processo de deslocamento da valorização da esfera econômica da
produção para a esfera de produção de sentidos (isto é, da comunicação). A própria esfera da
produção é reconstruída como esfera da comunicação. “A comunicação constitui-se em ‘pro-
cesso’ (Oshiro Alcantara) construtor da identidade de marca” (Pérez, 2012: 210).

E a Comunicação Organizacional (das organizações, na interpretação deste artigo) por ser
uma área que envolve múltiplas disciplinas, um campo interdisciplinar em sua essência, apre-
senta-se como um dos campos mais completos e imprescindíveis de apoio para o entendimento
da complexidade do universo organizacional no mundo contemporâneo (Kunsch, 2009), (Bal-
dissera, 2009), (Alvarez, 2012), (Pérez, 2012).
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Para Deetz (2010:86), a comunicação aparece como um processo social para a produção de
sentido e experiência, por meio do qual os significados emergem na relação com os outros e
com o mundo (Deetz apud Marchiori, org. 2010: 86): “[...] a experiência, o sentido produzido e
as identidades pessoais, entendidas como resultantes dos processos comunicacionais, emergem,
compreendidos como constitutivo pessoal e social” – abrindo-se assim, à influência e à dimensão
participativa; a comunicação assume o perfil de um contínuo conjunto de conversações pelo
qual as organizações se integram aos universos objetivo e subjetivo – que buscam a obtenção da
confiança.

Confiabilidade e gestão dos ativos intangíveis gerados pela Comuni-
cação

A confiança sustentada na qualidade das relações humanas, avaliada pelo desempenho obtido
entre os atores do relacionamento de uma organização passa a“[...] representar a competência
distinta da gestão e um diferencial competitivo no mercado que dificilmente será copiado por
outra empresa” (Zanini, 2009: 65), norteando-se pela reciprocidade e boa vontade entre os pares,
transformando-se em um poderoso indicador de competência de uma empresa em criar contextos
capacitantes para a flexibilidade e a inovação, baseados em relações de cooperação espontânea.

A chamada externalidade de uma cultura baseada em princípios norteadores que incentivam
a reciprocidade transforma-se em uma poderosa fonte indicadora da capacidade de conquistar
confiança, gerando um poderoso lubrificante social. “Relações interpessoais baseadas em con-
fiança não ocorrem num vácuo, mas num determinado contexto social mais amplo” (Kenneth
Arrow apud Zanini, 2009: 65).

Para que esse valor se transforme em ativo é necessária uma competência distinta da ges-
tão da organização, pela avaliação indireta entre o desempenho organizacional e a natureza das
tarefas organizacionais dos processos, significando recuperar a conexão perdida entre a estra-
tégia e as relações humanas, já que ela é, na contemporaneidade, o dispositivo fundamental da
configuração da dinâmica dos sistemas sociais (Luhmann apud Pérez: 2012: 206), bem como o
instrumento básico para transformar reputação em ativo.

Reputação e seus significados

Reputação tornou-se um ativo ‘econômico’ na contemporaneidade e está presente em todos
os discursos organizacionais, apresentando-se como indicador de diferenciação de valor e poder,
legitimidade, ética, moral, um ativo que garante segurança da confiança dos múltiplos agentes
social.

Não é um conceito novo criado no afã das discussões e nos ambientes onde normas são defi-
nidas. Ele perpassa por variados ângulos. No contexto contemporâneo temos inúmeras vertentes
de interpretação que contemplam várias disciplinas de conhecimento e que interagindo entre si,
refletem a complexidade do contexto do mundo que atribui reputação como um importante dife-
rencial de valor social, econômico e político.
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Analisada como Norma norteadora de comportamento e como regras capazes de julgar e le-
gitimar, a reputação se estabelece no corpus da Comunicação das Organizações. Na perspectiva
inicial de Van Riel e Balmer (1997), insere-se no corpus da identidade organizacional; e de Stu-
art e Kerr (1999) no triangulo entre simbolismo, comunicação e comportamento organizacional.

Na relação entre identidade e imagem, Halliday (2001) ressalta que a imagem de uma or-
ganização não pertence a ela, já que é objeto em construção, o que pressupõe que pode ser
modificada, alterada ou solidificada. Neste sentido é que a organização estrategicamente tem a
capacidade de realizar certas ações e comunicá-las de acordo com os objetivos pretendidos. Es-
tas ações são divididas em ações transcendentes, que são compostas por “todos os atos que vão
além da atividade de subsistência da empresa, evidenciando seu envolvimento com algo maior
do que ela própria” (Halliday, 2001: 62).

Para nos aprofundamos na essência do termo, a perspectiva racional da gestão torna-se limi-
tada para explicá-lo. No entendimento dos gramáticos da cultura portuguesa, o palco no qual o
presente estudo se desenvolve, reputação é conceituada (dicionário Aurélio), como o ato de jul-
gar, ser julgado ou julgar-se – quando qualquer ator se coloca à mercê de outro; como ação, no
tocante a considerar ou obter consideração acerca de alguma coisa. O conceito envolve também
significados relacionados a crédito, à validação, entendida como a ação de definir valor, reputar.
Ou seja, reputar passa pelo julgamento e ser reputado significa, então, ter passado pela prática
do julgar seja de uma ação, uma atitude ou o conjunto de atos e práticas dos variados atores
sociais e são inúmeras as interfaces dos termos que envolvem o conceito de reputação e todas
elas parecem apontar para a significância e amplitude do termo na complexidade do mundo no
século 21.

O termo transita pelos conceitos de moral, da ética, inerentes à natureza do humano e na
sua capacidade individual, grupal e coletiva, transpassando pela relação entre os elementos que
transitam na alma humana bem como não se pode deixar de considerar as interpretações da
pessoa e as indagações, do universo da moralidade.

Sob a perspectiva Aristotélica (etica a nicômaco, livro IV-I:302) o termo se insere dentro
das virtudes, em relação à própria felicidade, uma espécie de boa vida e boa ação (1973-II:
257) – “uma atividade virtuosa da alma” -, conforme a virtude perfeita-, dividida em espécie,
intelectuais (filosóficas) e morais, onde temos a liberalidade, o caráter do homem, onde ele se
apresenta por sua temperança ou sabedoria; sendo o sabio aquele a ser louvado pelos seus hábitos
dignos (Aristóteles, 1973-II: 264). Assim, somos todos adaptados a recebê-las e nos tornamos
perfeitos pelo pratica, pois “[...] não foi por ver ou ouvir frequentemente que adquirimos a visão
e a audição, mas, pelo contrario, nós as possuímos antes de usá-las e não entramos na posse
delas pelo uso”. Adquirimos as virtudes pelos atos que praticamos em nossas relações com os
homens – tornando-nos justos ou injustos – que determinam os estados de caráter , o que nos
obriga a agir de acordo com a regra justa e aceita” (Aristóteles. 1973-II: 268).

O medo, a confiança, o apetite, a ira, a compaixão e em geral o prazer e a dor podem ser
sentidos em excesso ou em grau insuficiente. Mas se sentimo-los na ocasião apropriada, com
referência aos objetos apropriados, para com pessoas apropriadas, pelo motivo e da maneira
conveniente, estaremos nos situando na excelência que caracteriza as virtudes (1973-II-6: 272).
Enfim, o desejo da virtude expressa não apenas o caráter da pessoa, mas as paixões que a move
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à ação, e seu exercício dizem respeito aos meios [...]; “depende de nós praticar atos nobres ou
vis, e se é isso que se entende por ser bom ou mau, então depende de nós sermos virtuosos ou
viciosos (Idem, 287), pois as ações virtuosas são praticadas tendo em vista o que é nobre (Idem,
301).

Na verdade, nesse ponto chegamos ao conceito de justiça, ao de injustiça e ao ato justo: “Jus-
tiça e injustiça parecem ser termos ambíguos;[...] o homem sem lei, assim como o ganancioso
e o ímprobo são considerados injustos, de forma que tanto o respeitador da lei como o honesto
será justo. A lei bem elaborada faz coisas retas. A forma de justiça é uma virtude completa, mas
não em absoluto e sim em relação a nosso próximo; pode ser considerada a maior das virtudes,
por ser o exercício atual da virtude completa.

Enquanto o homem equitativo, embora não o seja legalmente é justo, ele torna-se superior a
qualquer espécie de justiça, ele age independente da universalidade da lei que normatiza: “ele é
aquele que escolhe e pratica atos justos, que não se aferra aos seus direitos em mau sentido, mas
tende a tomar menos do que seu quinhão embora tenha a lei por si – ele é equitativo”. E é essa
disposição de caráter, já que ele é possuidor de uma serie de atos justos (Aristóteles, 1973).

Todas estas abordagens aristotélicas envolvem as leis morais, um dos corpus do universo
reputacional. Mas, se assim o for, reputação embute a questão normativa que define e julga,
moraliza, tenta moderar atos e ações e, de certa maneira, é governada pela racionalidade nor-
matizadora. Na contemporaneidade impõe-se a governabilidade pelas regras do reputacional
institucionalizado, prevalecendo o racional da significância que se instaura sobre o conceito do
que é justo, válido, bom, mal sustentados no estereotipo do que é reputação.

O viés institucionalizador e normatizador

A base dessa normatização estereotipada parece sustentar-se na legitimação das instituições,
que prioriza o aspecto racional de um mundo complexo e perdido em meio a discussões de quais
são os valores validos que podem ser concretizados na imagem refletida no espelho pelo qual
significamos o mundo. Dessa maneira, reputação se concretiza como a referência que suporta e
coloca os atores no lugar que essa nova era aloca a cada organismo do social contemporâneo –
empresas, governos, indivíduos, redes.

Legitimação, no contexto reputacional contemporâneo, apenas se institucionaliza na inter-
pretação dos agrupamentos de pessoas para os quais se busca reputação ela se consolide como
detentor de valor. Valor nesse contexto implica numa interpretação humanística, universo onde
se estão a concepção adotada por nós, de pessoas à qual contempla a realização plena da existên-
cia. Concepção esta que considera o desenvolvimento de todas as dimensões humanas, antropo-
logicamene na qual o “[...] equilíbrio dinâmico, potencializador de cada faculdade, compassa-se
e une-se às demais” (Stork, Echevarría, 2005: 72). Na harmonia entre a racionalidade e os
sentimentos encontra-se a condição da pessoa humana, onde se situa sua dignidade.

Os valores se apreendem dos fins das ações e, com frequência, são esses fins, os valores que
cada pessoa, em sua plenitude terá, pois são por meio dessas verdades que se geram as diversas
maneiras de se concretizar a verdade e o bem que constituem os fins naturais do homem. Eles
são materializados pelos símbolos materializados pelo modelo de conduta que passam a ser
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idealizados como verdade. Não podem ser materializado apenas por discursos frios – “o homem
precisa ter alguém com quem possa se identificar, a quem possa admirar ou imitar”. Mas essa
existência precisa ser exequível, para que possa se creditada, tornada verdadeira e real, pois,
afinal “a virtude é a democratização do heroísmo” (Aristóteles, 1973), porque com ela todos
podem alcançar esse estado (Dinnrarity, apud Stork, Echevarría, cit. 41.2205), por meio das
façanhas, de uma verdade que convertida em fim, tornando-se critério de conduta – “um valor”
(2005: 152).

Aqui cabe contextualizar o jogo entre o ethos e nomos ilustrada por Ciaramelli (2009) em sua
analise do Direito, da moral, da religião, política e demais instituições relevantes interpretadas
como instituições humana de normas coativas e sancionáveis, surgidos nos variados contextos
históricos como fatores sociais que exercem a função de regular, “explicitamente, as ações e os
comportamentos humanos” (2009: 11).

Os fatores estabilizadores são fundamentais, existindo aqueles mais resistentes como os cos-
tumes, a moral e as tradições, os legalizados e institucionalizados que regulam nossas vidas no
mundo e nossas relações com os demais e “[...] a variedade de tais sistemas é grande, tanto no
tempo como no espaço, porém todos têm em comum a sua concepção para assegurar a estabili-
dade (Ibidem)”.

Ciaramelli (2009) coloca em evidência, retomando à filosofia grega, a própria instituciona-
lização da sociedade – nada relacionada ao sagrado nem ao natural – mas derivada do nomos e
da consecução das normas da tribo, da polis democrática – como a noção do que seja verdade
– “[...] certo é que sempre e em todas as partes existe a verdade, equivalente à conformidade
canônica das representações e dos enunciados instituídos socialmente, bem como do equivalente
dos axiomas e procedimentos de validação” (2009: 11).

Os gregos sabiam muito bem que o homem será o que faz dele o nomos da polis porque não
há ser humano sem a polis, isto é, governado por nomos apropriados, (Arendt 1905-1975 apud
Ciaramelli, 2009: 22), já que não existe ser humano que vaga sem uma polis e esta, sem ser
regida por nomos adequados (2009); e é no descobrimento de uma conjunção do arbitrário do
nomos com a sua dimensão constitutiva do ser humano individual e coletivo (grifo nosso), que
se abre a interminável discussão sobre o justo e o injusto.

A dimensão reguladora do nomos se apresenta por meio da relação mantida entre a condição
humana e a instituição das normas, cuja tarefa é dada pela regulação e estruturação da vida
coletiva (grifo nosso), por meio de um estreito ‘nexo’ entre o histórico-social e um sistema
simbólico de significados, valores, motivações e modelos de comportamentos que dão ordem e
que fornecem sentido à existência e que vão produzindo, por sua determinação e aceitação, a
institucionalização de todo um âmbito normativo, por meio de regras gerais de conduta, que na
experiência concreta todos deveriam atentar-se (2009: 27).

É no ‘nexo’ entre sistema simbólico e ordem normativa que se destacam os fenômenos so-
ciais como o direito, a moral, a religião e a política e quiçá, a reputação.

A ordem da instituição é portadora de estabilidade e determinação, as quais sem embargo se
destacam sobre o fundo da contingência ontológica sem anulá-la; assim, a experiência humana
se constitui apenas mediante a elaboração histórico-social de figuras de sentido que tomam corpo
sobre a indeterminação do real que segue constituindo, na verdade, seu fundo. E o surgimento
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da ordem histórica se processa pela criação e reflexão, que não pode ser produzidos sem regras,
que sejam próprias, já que não se dispõe de modelo nem critério algum que não estejam no
âmbito social e histórico (2009: 34): “[...] já que é pressuposto das normas caracterizar-se por
sua operação coletiva através da qual a sociedade moderna regula reflexivamente a dimensão
normativa da instituição dos significados sociais fundamentais que regem a vida social (2009:
83)”.

A auto definição dos atributos legitimadores (considerados não apenas diferentes, mas ‘ele-
vados’) dessas normas, “distinguem os atores (organizações) de forma positiva e/ou de maneira
a ajustarem-se às formas consideradas socialmente desejáveis dentro de dada sociedade” (2008:
3): [...] não basta para os atores apenas “distinguir-se ou diferenciar-se positivamente de seus
pares em determinado contexto social, mas sim distinguir-se de forma positiva, com novos pro-
pósitos – sendo capazes de justificar as suas atividades de acordo com os padrões mínimos do
protótipo idealizado de cada ambiente social de referência”.

Nessas lógicas institucionalizadas se concretiza “o espaço” no qual as organizações “apren-
dem receitas para alcançar sua legitimidade” (ibidem) que “a autoestima positiva gerada fica,
assim, em equilíbrio com os atributos que distinguem os atores de outros, de forma positiva”
(Ibidem), validada e já julgada.

Mas, se reputação envolve a legitimação e uma sistematização de alocação dos atores sociais
no espaço do nomos reputacional, responsabilidade está diretamente relacionada à questão moral
e ética – “já que a responsabilidade moral não é coercitiva, não é negociável e não é evidente”.

“A responsabilidade moral é a única que não admite o equívoco e a evasão” (Ibidem, 34).
Porém, ela deve ser distinguida da responsabilidade privada e social, pois “a raiz spondere,
de prometer, é a mesma dos esponsais, do casamento, que é uma responsabilidade privada. As
responsabilidades moral, legal, institucional e religiosa do casamento são diferentes no que tange
ao conteúdo e ao objeto da obrigação. Mas, sendo responsabilidades privadas, cujo objeto são
indivíduos particulares, são claramente identificáveis, enquanto as responsabilidades sociais são
dirigidas a categorias universais, a grupos, a instituições – Categorias difusas e muitas vezes sem
voz” (Ibidem).

Se a responsabilidade moral das organizações apresenta-se pelo viés da questão em dar res-
posta no que diz respeito às consequências e efeitos de seus atos e/ou ao reparo dos mesmos,
a reputação no contexto social do século 21, passa a atuar como o nomos do comportamento
organizacional de forma a manter o domínio e garantir a legitimidade dos atos e estratégias das
próprias forças que viabilizam o sistema (aqui considerado regime econômico e político).

Sob esta perspectiva e analisando o cenário sob a linha Weberiana da legitimidade versus
dominação (2004) é que podemos supor o ‘nomos reputacional’ como instrumento necessário
também para manutenção do ciclo de reprodução e desenvolvimento das forças produtivas na
contemporaneidade – atuando como mais um dos agentes da “superestrutura jurídica e política
que determina a forma de consciência social” (Marx e Engels apud Paulani, 2009: 200) 1.

A consciência social sob a égide da interpretação coletiva do ethos reputacional é também
o estatuto (Weber, 2004: 34) sob o espírito norteador capitalista, que valida e ao mesmo tempo

1. Paulani, Leda Maria (2009). A (anti) filosofia de Marx. In Mario Vitor Santos (org.), Os Pensadores (pp.
181-210.). Casa da Palavra, São Paulo.
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concede poderes e dá autoridade, outorgando, estruturando procedimentos que determinam as
regras, os comportamentos válidos e que validam as identidades, possibilitando-os a comparti-
lhar o status quo do “nomos reputacional”.

Nessa perspectiva, os atores outorgados como reputados passam a estar legitimados e garan-
tem sua estabilidade na autoridade que lhe foi delegada atestada nesse contexto histórico pelo
nomos contemporâneo.

A lucidez de Weber (2004) em apontar a extrema exacerbação ou sistematização da raciona-
lidade capitalista, abandonando todos os outros parâmetros humanos da esfera pública provocou
a dita “racionalização exagerada da existência” (Weber apud Maffesoli, 2012) e explode na con-
temporaneidade por meio da extrema necessidade de racionalizar a alma do cotidiano humano
por meio das regras reputacionais – esse estatuto normatizador, “não é um poder nem uma ins-
tituição, na medida em que funciona como uma rede que as atravessa sem se limitar a suas
fronteiras” (Machado, 1979: 17) 2. Ela pode ser colocada como o dispositivo, o mecanismo,
um instrumento de poder, “método que permite o controle minucioso das operações do corpo,
que assegura a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma redução de docilidade-
utilidade... fabrica o tipo de homem necessário ao funcionamento e manutenção da sociedade
industrial, capitalista... realiza e responde à necessidade de sua utilização racional, intensa, má-
xima, em termos econômicos... e que disciplina, estabelece uma sujeição do corpo, ao produzir
o máximo de rapidez e o máximo de eficácia” (Ibidem. 1979:18).

Estratégia metodológica

Com base do alinhamento teórico exposto, a pesquisa empírica com o objetivo de interpretar
reputação sob a interpretação do sujeito humano – gestores participantes do universo capitalista
contemporâneo no espaço local (Brasil) adotou-se uma estratégia metodológica que incluiu uma
metodos que se complementaram, já que a complexidade do tema exigiu uma interpretação sob
variadas perspectivas e o uso de diferentes instrumentos.

Utilizou-se da fenomenologia para levantamento das essências humanas dos sujeitos gesto-
res – comunicação e capital – das organizações participantes e na ultima fase o uso do método do
Discurso do Sujeito Coletivo, numa abordagem quali quanti no levantamento das interpretações
das variáveis colhidas das epochès dos gestores colhidas no ambiente virtual de relacionamento
e colaboração da rede arquitetada, denominada NomuseLocus, onde estiveram atuando grupos
de sujeitos distinguidos como educadores; engajados socialmente; entusiastas; gestores e pes-
quisadores.

Dentre as organizações participantes da pesquisa inicial estão o Itau-Unibanco), a subsidiaria
brasileira da empresa global SAP; a empresa brasileira Lecom; o IBRI-Instituto de Relações
com Investidores; o Conrerp-Conselho Regional de Relações Publicas SP/PR –2ª. divisão e a
Abracom-Associação Brasileira das Agências de Comunicação Corporativa.

O DSC constitui-se de um tecnica desenvolvida na USP (Universidade de São Paulo) para
as pesquisas de opinião, de representação social ou de atribuição social de sentido. Nele não se

2. In Introdução do livro Microfísica do poder de Michel Foucault, Editora Graal: São Paulo, 1979, p. 17.
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tem a falsa oposição entre qualitativo e quantitativo, já que em todos os momentos da pesquisa
fica preservada a natureza essencial discursiva e a qualidade da opinião (2012, p. 16): “ele
representa, os indivíduos, que compartilham ideias, crença, opiniões e representações” (Lefèvre,
2012).

A aplicação da técnica do DSC é adequada aos estudos da Comunicação porque ajuda na
compreensão da prática comunicativa de um dado tema, em um dado território e é um método
para se obter um olhar diferente daqueles que normalmente se tem em relação ao processo
comunicacional e simbólico, que, nas experiências desenvolvidas por Araújo (2007, p. 43), tem-
se mostrado eficaz para o entendimento das significações circulantes entre os diversos grupos de
sujeitos inseridos no “mercado simbólico da comunicação”.

Figura 1. Os indicadores de reputação gerados a partir
das interpretações dos sujeitos organizacionais – gestores

Os resultados apresentados na NomuseLocus

O ambiente Nomuselocus obteve a adesão dose 91 cadastrados no período descrito anterior-
mente, com 59 participantes (31%) não aderiram a nenhum grupo, 50 usuarios emitiram opiniões
e deixaram suas interpretações (54%) e os demais (35%) apenas se cadastraram.
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Quadro 1. Distribuição por faixa etaria dos usuários do nomuselocus

Fonte: Dados da pesquisa

Percebe-se que a maior parte dos engajados com o tema esteve situada na faixa dos 41 aos 60
anos, com uma variação positiva também para a faixa dos 19 aos 30 anos e pouco engajamento
em relação à faixa do meio, ou seja, entre 31 aos 40 anos.

Quadro 2. As profissões e atividades dos cadastrados no Nomuselocus (91 usuarios) 3

Fonte: Dados da pesquisa

3. Gestores (grupo composto por gerentes de projetos, gerentes de comercial, presidente e, diretor de empresa.
**Outros (grupo composto por advogado, fonoaudiólogo, vendas e sociólogo).
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Quadro 3. O Discurso Coletivo dos grupos Nomuselocus – variáveis que redundaram maior interesse de
discussão – Distribuição proporcional entre respostas e temas apresentados no Nomuselocus

Fonte: Dados da pesquisa

O Discurso do Sujeito Coletivo na rede colaborativa NomuseLocus

“Ser justo implica no respeito a todos, sendo exercido sempre no desejo de que, sendo justo
para com o outro e para si, respeitando e sendo respeitado, exigindo respeito pelo próximo,
agindo em função do outro, por meio da igualdade e humanidade e dependendo dos valores e
princípios.

Agir com ética é pratica, no seu dia a dia e poder contar para a família na hora do jantar.
Ela está na primeira pessoa; está inserida em cada ser humano; a terceira pessoa passa a ser um
valor moral – um termo muito citado nas organizações, mas que as notícias e a mídia mostram
que não ocorre, Ela impacta em um resultado das ações coletivas para o bem coletivo.

Reputação implica em coerência, alinhamento entre discurso e pratica de valores necessários
para a confiança e a credibilidade Ela implica na obediência a regras para o bom convívio social.
Transparece pelas atitudes e caráter baseados na compaixão, bondade, coerência, pelos valores
apreendidos da família e não por atitudes egoístas”.
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Figura 2. O modelo proposto para a gestão reputacional integradora virtuosa
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Resumo

Discute-se no presente artigo, a partir de uma revisão de literatura e com recurso a
elementos empíricos, a hipotética relação entre duas disciplinas – as Relações Públi-
cas Internacionais e a Diplomacia Pública – no contexto do que podemos designar
como práticas de smart power das Forças Armadas Portuguesas em missões de paz.
Palavras-chave: relações públicas/comunicação estratégia; diplomacia pública; di-
plomacia militar; smart power; forças armadas portuguesas.

Introdução

Mesmo sem nos comprometermos com a visão de muitos autores que consideram que hoje
a distância entre as disciplinas de Relações Públicas (RP) e Diplomacia Pública (DP) é nula
(L’Etang, 2009; Payne, 2009; Szondi, 2009), é nosso objectivo, com o presente artigo, salientar
a pertinência de um enquadramento teórico que permita discutir e delimitar o papel das RP nas
práticas hoje consideradas de smart power.

Partindo da definição de Nye que considera que a DP é “um instrumento que os governos
utilizam para mobilizar esses recursos [de poder] para comunicar com e atrair os públicos de
outros países, e não apenas os seus governos” (Nye, 2008: 95) procura-se estabelecer a relação
entre as duas disciplinas pelo seu enfoque na construção e manutenção de relações entre dife-
rentes públicos, objecto por excelência e definição primeira das RP, perspectivadas muito para
além dum seu posicionamento histórico como centradas numa dada organização tantas vezes
entendida em sentido estrito (cf. Eiró-Gomes & Nunes, 2013).

Estas relações têm por base a capacidade de atracção que Nye (2008) define como soft
power. A combinação deste com o tradicional hard power para que sejam “mutuamente refor-
çadores para que os propósitos do actor avancem efectiva e eficazmente” (Wilson, 2008: 115)
resulta no smart power, termo largamente discutido aquando da intervenção de Hillary Clinton
em 2011, junto do Senado, e que foi alvo de publicação na capa da Time – “Hillary Clinton
& The Rise of Smart Power” – demostrando uma nova perspectiva para a política externa dos
EUA.

IX Congresso Sopcom. pp. 347-359. Coimbra, novembro de 2015
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Com este artigo, pretende-se reflectir sobre que papel têm, e como este é conhecido ou re-
conhecido, as Forças Armadas Portuguesas (FAP) em missões de paz enquanto “instrumentos”
de smart power ao serviço do país, contribuindo para a credibilidade de Portugal com vista à
prossecução dos objectivos de política externa. O smart power aqui atribuído às FAP articula-se
pela sua dimensão histórica de hard power, associado tradicionalmente ao exercício de poder
pela força e coerção, que ganha, no contexto destas missões, uma nova dimensão de soft power
por contribuir para a representação do país, da sua cultura, dos seus valores políticos e da sua
política externa. Com certeza que esta nova realidade só é possível num novo contexto de trans-
formação social, em que as relações entre estados não dependem já somente das estabelecidas
entre governantes de países, exigindo agora uma maior atenção ao estabelecimento de relações
entre os diferentes actores na esfera internacional e em diferentes sectores que, não sendo go-
vernamentais, contribuem para a construção de percepções acerca do seu país de origem.

Neste sentido, vemos emergir um novo paradigma de Diplomacia Pública Militar (DPM)
como “comunicação militar e construção de relações com públicos estrangeiros e audiências mi-
litares com o propósito de alcançar objectivos da política externa” (Wallin, 2015: 2) e, assumin-
do-se que a diplomacia não é, historicamente, um conceito e uma actividade estranhos ao circuito
militar, considera-se que as FAP podem agora participar dos esforços de DP entendida enquanto
comunicação estratégica.

Este é claramente um novo campo para as RP como tão bem atesta a inclusão de um capítulo
sobre as RP em contextos militares na última edição da obra Cutlip and Center’s Effective Public
Relations (2013).

Relações Públicas Internacionais

A globalização definida enquanto “[...] crescimento das redes de interdependência mundiais
[...] apresenta dimensões ambientais, militares, sociais e económicas” (Szondi, 2009: 121) e
assuntos como o ambiente, a saúde, os direitos humanos, as migrações, o crime organizado
ou o terrorismo são já globais não podendo mais ser resolvidos sem o envolvimento público
global e, neste sentido, observa-se a emergência de uma esfera pública global em que estes
assuntos são discutidos, sobretudo através dos mass media (Szondi, 2009). Segundo L’Etang, “a
globalização é a consequência da compressão do tempo e dos locais conectados” (2008, p. 232)
e cabe também às RP fazer estas conexões pelo que a actividade beneficiou de oportunidades
criadas pela globalização. Mais do que isso, as RP estimularam o seu processo pela propagação
de ideias e valores (L’Etang, 2008). Por isso, neste contexto de mundo globalizado em que
vivemos,

“[...] a semelhança entre relações públicas e diplomacia torna-se ainda mais notá-
vel. Os profissionais de relações públicas são diplomatas organizacionais que ope-
ram internacionalmente e negoceiam uma série de maquinaria política em múltiplos
contextos económicos e sociais” (L’Etang, 2008: 239).

Para demonstrar esta semelhança entre RP e Diplomacia, L’Etang baseia-se nas funções de
ambas as disciplinas identificando
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“[...] a retórica, a oratória, a advocacia, a negociação, a pacificação, o aconselha-
mento e a recolha de informação. Existem aqui três ordens de funções: represen-
tacional (a retórica, oratória e advocacia), dialógica, (a negociação e a pacificação),
consultiva (aconselhamento). A função de recolha de informação descreve a inves-
tigação e o exame ambiental e sustenta a função de gestão de assuntos” (L’Etang,
1996: 15).

Além da semelhança de funções entre as duas disciplinas, também o objecto das duas dis-
ciplinas se pode intersectar quando Szondi afirma que a política externa é também objecto das
Relações Públicas Internacionais (RPI) no caso dos estados (Szondi, 2009). O autor refere que
o número de profissões e profissionais na área da comunicação está a aumentar e que, cada vez
mais, estes profissionais comunicam em contextos multiculturais que constituem novos desa-
fios para a prática profissional. Na sua actividade, acolhem contributos de outras disciplinas,
tornando-se as fronteiras entre elas por vezes difusas. Este é o caso entre RP e DP sendo esta úl-
tima, segundo o autor, “[...] uma especialização das Relações Públicas Internacionais” (Szondi,
2009: 140). Coombs e Holladay referem que “muito do que as nações fazem enquanto relações
públicas internacionais cai sob o título de diplomacia pública” (2010, p. 298) indo, desta forma,
ao encontro da ideia de que “a Diplomacia pública é um termo utilizado em vários contextos
diferentes e frequentemente como um ‘alter-ego’ positivo de Relações Públicas Internacionais”
(Szondi, 2009: 138).

É a partir da identificação do cruzamento destas duas disciplinas, não só em termos de fun-
ções mas também de objectos, que se assumem as RPI enquanto comunicação estratégica que
pode ser definida pelo governo, por instituições para-governamentais, por organizações não-
governamentais e até por empresas (sector privado), contribuindo para a estratégia de política
externa de um país através da DP.

Assim definido este novo contexto de actuação para a área das RP, os seus profissionais
necessitam de desenvolver um entendimento dos públicos estrangeiros e uma maior consciência
do alcance das acções e esse alcance, agora internacional, deve ser contemplado na definição
das estratégias de comunicação eficazes (Szondi, 2009).

Neste sentido, Wilcox et al. definem RPI enquanto “[...] o esforço planeado e organizado de
uma organização, instituição ou governo para estabelecer relações mutuamente benéficas com
os públicos de outras nações” (2012: 558). Já Kunczik refere que o objectivo das RPI é gerar ou
manter uma imagem positiva de um país. Essa imagem deve ser, entre os públicos envolvidos
nos sistemas mundiais, uma imagem de confiança (1997, 2009). Assim, “para a nação-estado, as
relações públicas implicam a distribuição planeada e continuada de informação do seu interesse
por um estado visando (sobretudo) melhorar a imagem do país além-fronteiras” (Kunczik, 2009:
769). No caso das RPI praticadas por países, estas apresentam, para Szondi, especificidades que
as destacam das exercidas por uma organização ou instituição. Estas especificidades formam-se
de acordo com o objecto e o objectivo da prática de RPI, definindo o autor cinco áreas distintas:
gestão de marca-destino, gestão de marca-nação/país, gestão de relações culturais (diplomacia
cultural), diplomacia pública e propaganda/gestão de percepções (Szondi, 2009).

A gestão de marca-destino centra-se sobretudo no turismo nacional tendo como objectivo
atrair visitantes e desenvolver o sector turístico do país. A gestão de marca-nação/país tem
como objectivo criar uma “marca nacional” que promova a venda de produtos além-fronteiras
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e que faça avançar os objectivos comerciais de um país, atraindo investidores, ganhando vanta-
gem competitiva, desenvolvendo as exportações e tirando partido do efeito país-de-origem para
influenciar políticas económicas. As relações culturais (diplomacia cultural) têm por objectivo
promover a cultura nacional, a aprendizagem da sua língua, o intercâmbio na educação, criar
uma opinião favorável acerca do país e alterar estereótipos negativos ou falsos. A diplomacia
pública tem por objecto a política externa e pretende criar um ambiente favorável aos objectivos
definidos para a política externa de um país, fazer esses objectivos avançar, levar os outros go-
vernos a alterarem as suas políticas perante um determinado país, negociar tratados e elevar os
perfis de representantes políticos e do próprio país. A propaganda/gestão de percepções é asso-
ciada a políticas e operações militares, e a políticas de regimes antidemocráticos com o objectivo
de exercer influência estratégica, coerção e justificar acções militares, mudar regimes políticos e
desacreditá-los e criar situações de crise (Szondi, 2009).

Nesta especificação podemos observar que a DP é entendida enquanto especialização da
área de RPI entendendo-se assim, que segundo Szondi (2009) apenas esta e a propaganda/gestão
de percepções se poderá contemplar na esfera política/militar tal como entendida por Leonard
et al. (2002). Seguindo esse enquadramento, a marca destino e a marca nação/país actuarão
na esfera económica e a diplomacia cultural (relações culturais) na esfera societal/cultural. O
entendimento assumido neste artigo é o de que a DP é realizada por um vasto conjunto de actores
em todas as esferas definidas em Leonard et al. (2002) não se procurando por isso subordinar
qualquer uma das disciplinas a outra, mas sim perceber que as RP podem actuar em todas essas
esferas, sejam elas definidas enquanto RPI ou como DP.

Importa ainda, relativamente ao modelo oferecido por Szondi (2009), perceber que as espe-
cializações contemplam a acção dos media definindo num continuum que compreende a postura
adoptada por estes relativamente aos diferentes assuntos em cada uma das especificidades. Esta
consideração permite concluir acerca da importância dos media na construção de relações com
públicos estrangeiros na medida que estes, muitas vezes, têm acesso a informação acerca de um
país sobretudo através daqueles.

Neste sentido, as RP dos estados são, segundo Kunczik, comunicação compelida por interes-
ses com dois objectivos principais: compensar deficits estruturais de comunicação e influenciar
os mass media adaptando a imagem do país ao valor notícia (Kunczik, 1997). Assim, “as re-
lações públicas de estados-nação abrangem actos comunicativos de persuasão dirigidos a uma
audiência estrangeira” (Kunczik, 2009: 769). Note-se que a noção de persuasão aqui proposta
se prende com o entendimento desta enquanto argumentação racional.

No que diz respeito às estratégias de RP para países, as mais importantes centram-se, se-
gundo Szondi (2009), na relação com os media internacionais para gerar divulgação de infor-
mação acerca do país, da sua cultura, do desempenho económico e das suas políticas e na moni-
torização dos media internacionais para avaliar a quantidade e qualidade da cobertura noticiosa.
De seguida em grau de importância, o autor refere a gestão de eventos de escala internacional,
a gestão de assuntos públicos, o lobbying em representação de governos, ministérios e organi-
zações nacionais, a advocacia e a publicitação de assuntos e do país, a gestão da comunicação
online através dos websites do governo e turísticos, a gestão de assuntos com vista a identificar,
priorizar e visar os assuntos com potencial de afectar a imagem e reputação do país, e a comuni-
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cação e gestão de crises, em caso de catástrofes naturais, crises políticas, ataques terroristas ou
outros acontecimentos que chamem a atenção dos media internacionais para o país.

Apesar de muitos investigadores afirmarem que as RP só são praticadas em e por democra-
cias, são vários os exemplos em que esta ideia é refutada (Szondi, 2009). Assim, no caso dos
governos e nações-estado, as RP são praticadas com vista a influenciar públicos estrangeiros,
sendo os seus efeitos na sociedade variados de acordo com os países que as praticam. Neste sen-
tido, as RP podem ajudar a manter o status quo, sobretudo no caso das democracias ocidentais,
podem contribuir para a integração de uma sociedade, por exemplo, na integração de russos e
estónios nos países bálticos após a queda da União Soviética, podem ajudar na transformação
da sociedade e da economia, como, por exemplo, na América Latina e na Europa de Leste res-
pectivamente, podem contribuir na construção de nações como, por exemplo, na Malásia e em
Timor Leste, e podem ainda ajudar na desintegração de países e de regimes, como no caso da
Jugoslávia (Szondi, 2009).

Segundo Wang (2006) e Zang e Cameron (2003), as tácticas valorizadas em DP são também
normalmente utilizadas em RP com o objectivo comum de consciencializar, gerir reputações,
alterar legislação e alterar atitudes (citados por Coombs e Holladay, 2010). São vários os auto-
res, incluindo Signitzer e Coombs (1992), que advogam a convergência destas duas disciplinas
considerando que as RP podem contribuir para o enfoque e a prática da DP. Considera-se então
que “[...] a diplomacia pública beneficiaria em ser tratada como relações públicas” (Coombs e
Holladay, 2010: 299)

2. Diplomacia Pública

O termo “Diplomacia Pública” foi aplicado pela primeira vez em 1965, por Edmund Gullion,
enquanto processo pelo qual os actores internacionais procuram atingir os objectivos da sua
política externa através do envolvimento com públicos estrangeiros (Cowan e Cull, 2008; Cull,
2008).

Gullion procurava um termo alternativo a propaganda defendendo que apesar de ambos os
conceitos considerarem a ideia de influência, a DP diverge desta na medida em que a influência
é entendida como bidirecional, e não unidireccional (Boyer, 2014) e no qual o público estran-
geiro é um participante activo (Cull, 2010: 12). Permitimo-nos nós acrescentar que uma outra
diferença não negligenciável no quadro das Ciências da Comunicação se prende, ou não, com a
utilização da noção de persuasão enquanto argumentação (racional).

O interesse global pela comunicação internacional enquanto ferramenta para o exercício
eficaz da Diplomacia fez com que a DP registasse um crescimento enquanto componente do
trabalho não só dos governos mas também de outros actores internacionais estabelecendo um
enquadramento para reflectir sobre o impacto da “[...] revolução na comunicação [...]” (Cowan e
Cull, 2008: 7) na prática da política externa. O avanço na área da DP tem ocorrido sobretudo pela
via profissional através de actores internacionais que na sua actividade representam o seu país de
origem nas relações estabelecidas com públicos estrangeiros. Mas porque o desenvolvimento da
disciplina enquanto tal carece ainda de aprofundamento torna-se difícil encontrar uma definição
consensual do conceito de DP. Por isso, o seu corpo teórico tem-se construído sobretudo pela
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associação a outras disciplinas – como as Relações Internacionais e as RP – procurando-se a
identificação de convergências que a façam avançar (Gilboa, 2008).

Assim, é comum a vários autores a referência à ideia de estabelecimento de relações por
parte dos governos, ou outros actores internacionais, com públicos de um outro país e a definição
é muitas vezes suportada na distinção entre Diplomacia Tradicional e DP (cf. L’Etang 2009;
Henrikson 2006; Leonard et al. 2002). Parece claro que a DP compreende um maior leque
de actores e claro também parece o entendimento de que “[...] a diplomacia pública eficaz é
baseada na comunicação estratégica entre pessoas numa tentativa de estabelecer uma relação
sustentável” (Payne, 2009: 579; Leonard et al., 2002) . Este é o entendimento basilar que nos
permite cruzar a DP e as RP.

Também no que diz respeito às actividades realizadas e às funções desempenhadas no âmbito
do exercício da DP se encontram pontos de cruzamento que vão desde o debate à negociação,
desde a persuasão ao entendimento mútuo (cf. L’Etang 2009; Signitzer 2008). O entendimento
aqui deve ser considerado enquanto tentativa activa de encontrar pontos comuns às partes envol-
vidas no processo sem, no entanto, assumir que “em comum” deverá pressupor um consenso.

A DP contempla as questões de imagem e reputação de um país junto de públicos estran-
geiros por se basear na premissa de que estas têm impactos no ambiente em que um governo
exerce a sua actividade e que, por essa razão, existem benefícios em que os países desenvolvam
estratégias de DP enquanto ferramenta fundamental para a gestão desse ambiente para torna-lo
mais favorável à prossecução dos objectivos definidos pelos países (Leonard et al., 2002). As RP
podem aqui desempenhar um papel fundamental na comunicação da identidade de um país de
um ponto de vista estratégico para que as imagens criadas pelos públicos estrangeiros correspon-
dam à real identidade do país, contribuindo para um reconhecimento que constitua parte desse
ambiente favorável que facilita a prossecução dos objectivos nacionais no âmbito da política
externa.

Assim sendo, a DP pode ser desempenhada em diferentes esferas: política/militar, econó-
mica e societal/cultural e, considerando que estas esferas podem ganhar diferentes níveis de
relevância de acordo com os contextos, Leonard et al. (2002) identificam três dimensões da DP
operacionalizáveis de acordo com o enquadramento temporal e com as competências e cultu-
ras organizacionais necessárias. São elas a gestão de notícias, a comunicação estratégica e a
construção de relações (Leonard et al., 2002).

A gestão de notícias reflecte uma necessidade de alinhar a comunicação com a Diplomacia
Tradicional, gerindo-se as comunicações dos assuntos diários. (Leonard et al., 2002). Segundo
Golan (2013; 2014), esta gestão é necessária por ser a DP mediada, entre governos e cidadãos,
pelos media globais que tornam cada vez mais difícil isolar assuntos para diferentes audiências
sejam elas domésticas ou estrangeiras (Leonard et al., 2002). A segunda dimensão, a comuni-
cação estratégica, implica uma postura proactiva de “[...] criar uma agenda noticiosa através
de actividades e eventos desenhados para reforçar mensagens-chave e influenciar percepções”
(Leonard et al., 2002: 11). Esta dimensão de DP tem um perspectiva de curto-prazo exigindo
competências de comunicação, de planeamento estratégico de orçamentos e recursos, e de ges-
tão de eventos que apelem à atenção dos media. (Leonard et al., 2002). A terceira dimensão é a
construção de relações cujo enfoque temporal é, ao contrário das anteriores, de longo-prazo, es-
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tando dependente de conseguir atingir elevados níveis de confiança, de criar um ambiente neutro
e seguro para a manutenção das relações e pode beneficiar de algum distanciamento do governo
na sua actividade (Leonard et al., 2002). O principal objectivo é “[...] criar uma análise comum
dos assuntos dando às pessoas uma ideia mais clara das motivações e dos factores que afectam
as suas acções [...]” (Leonard et al., 2002: 18).

Por vezes, a expressão de identidade de um país não é una mas comporta sim diferentes
dimensões e perspectivas. Note-se contudo que isto não quer dizer que haja qualquer conflito
entra essas mensagens. Deve perceber-se que, na comunicação de uma identidade variável em
diversas mensagens, qualquer tentativa de “vender” o país como algo que não corresponda à
sua realidade (ou realidades) está condenada a ser revelada pela experiência real das pessoas
(Leonard et al., 2002).

Partindo da tendência identificada que refere a necessidade de que os actores internacionais
participantes na DP passem de uma perspectiva de monólogo para uma de diálogo, Cowan e
Arsenault (2008) acrescentam a estes níveis essenciais o da colaboração que consideram tradi-
cionalmente negligenciada.

O monólogo, forma de comunicação unidireccional, e o diálogo, comunicação bidirecio-
nal ou multidireccional, são ferramentas fundamentais da DP e até, por vezes, insubstituíveis
(Cowan & Arsenault, 2008). A necessidade do monólogo (a noção de monólogo não remete
neste contexto para uma qualquer ideia de propaganda ou dominação) e do diálogo foi desde
muito cedo identificada na relação dos actores internacionais com públicos de outros países. No
entanto, para além destes dois níveis de acção, os autores apresentam um terceiro nível de en-
volvimento que consideram negligenciado na investigação assim com na prática profissional e
que é o nível da colaboração que definem como “[...] iniciativas nas quais as pessoas trabalham
em grupo num empreendimento conjunto ou projecto [...]”(2008: 11), e que, na sua perspectiva,
pode, em alguns casos, constituir uma abordagem mais eficaz de envolvimento com públicos
estrangeiros. Aqui, “o contexto é crucial. Cada nível de Diplomacia Pública é fortemente de-
pendente das necessidades do momento, das características do comunicador e a audiência-alvo,
das condições da sua interacção” (Cowan & Arsenault, 2008: 12).

Embora o diálogo entre participantes e stakeholders seja uma característica incontornável da
colaboração, esta última distingue-se do primeiro por contemplar objectivos concretos e facil-
mente identificáveis e procurar obter resultados sobre os quais se possam construir mais relações
estáveis e duradouras (Cowan & Arsenault, 2008). Através da colaboração e de conversação
pode aumentar o entendimento dos participantes acerca de cada um deles, potenciado pela expe-
riência e conquista de objectivos comuns que Sheriff definiu, aplicados à resolução de conflitos,
como “superordenados” (1958: 349-350).

Este conceito pode constituir um importante contributo para o estudo ao nível de colaboração
em DP visto que não existem estudos que observem os benefícios directos de projectos colabo-
rativos e cooperativos envolvendo membros de países diferentes. Os benefícios da colaboração
foram sobretudo estudados em áreas como team building, cooperação em negócios, capital so-
cial, prevenção de conflitos, construção de democracias, e desenvolvimento apontando para o
poder potencialmente transformativo de projectos colaborativos nas relações em DP (Cowan &
Arsenault, 2008).



i
i

i
i

i
i

i
i

354 Vanessa Moreira & Mafalda Eiró-Gomes

No campo das dimensões da DP, observa-se no estudo realizado por uma autora desta artigo
(Moreira, 2015) que o Conceito Estratégico de Defesa Nacional (CEDN) enfoca a construção de
relações, bilaterais ou multilaterais, em forma de alianças ou parcerias, e que ecoam o trabalho
de Leonard et al.(2002). É clara, ao longo do documento, a menção a fontes de credibilidade e
prestígio nacionais como forma de defender os interesses nacionais e para os quais contribuem
fortemente as FAP.

Identificam-se no CEDN referências a elementos de DP como definidos por Cull (2008): a
escuta, a diplomacia cultural e a diplomacia de intercâmbio. É clara a preocupação com uma
auscultação dos contextos com vista ao suporte dos processos de tomada de decisão e um forte
enfoque nos recursos culturais nacionais e à sua divulgação, expansão e penetração internacional
apoiada pelos programas de intercâmbio que promovam sobretudo a língua portuguesa enquanto
recurso cultural.

2.1. Diplomacia Pública Militar

No que diz respeito à acção das Forças Armadas no âmbito das missões de paz, parece
claro que esta já não se enquadra somente numa dimensão hard power da política externa. Por
isso, é aqui relevante explorar aquilo a que a literatura mais recente define como DPM (Wallin,
2015). Numa perspectiva tradicional, e segundo Swistek, “o adido, enquanto contraparte do
embaixador, é um diplomata em uniforme com total estatuto diplomático cujo dever foi o de
observar e analisar os desenvolvimentos militares num país estrangeiro, assim como o de manter
uma relação próxima com a elite militar estrangeira” (2012: 81).

O autor defende que a diplomacia militar e a DP partilham responsabilidades e actividades
tendo como objectivo comum “[...] informar e influenciar audiências estrangeiras pelo uso de
programas de cooperação, de informação e de construção de confiança” (2012: 83). Neste
sentido as FAP em missões no exterior contactam com diferentes públicos, sejam eles forças
militares de outros países em colaboração numa determinada missão, ou as comunidades dos
países para que são destacadas e onde pela sua acção influenciam, directa ou indirectamente,
esses públicos e têm um impacto na construção de imagens acerca de Portugal.

Wallin define a DPM como “[...] comunicação militar e construção de relações com públicos
estrangeiros e audiências militares com o propósito de alcançar objectivos da política externa”
(2015: 2). Esta definição tem por base as actividades das Forças Armadas dos Estados Unidos
da América que, sob a alçada do Departamento de Defesa, desempenham actividades de apoio
aos esforços e objectivos de DP do Departamento de Estado (Department of Defense, 2009).

Através de uma análise das acções das forças militares norte-americanas em missões no
exterior, Wallin encontra, por entre a amálgama de definições para as diferentes funções iden-
tificadas, sinais de que “[...] apesar dos esforços para compartimentar, muitas das actividades
empreendidas pelos militares têm efeitos de diplomacia pública que transpiram através das divi-
sões institucionais” (2015: 7).

Ficou claro na investigação de Moreira (2015) que as FAP são vistas como fontes de cre-
dibilidade e prestígio nacionais. É possível concluir que as FAP são entendidas enquanto actor
de DP ao serviço do Estado, actuando, no contexto das missões de paz como representantes de
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Portugal nas relações que estabelecem com públicos estrangeiros. Considera-se que o trabalho
realizado pelas FAP em missões de paz se constitui enquanto reflexo do nível de colaboração
definido por Cowan e Arsenault (2008) e que tem impacto na criação e manutenção de relações
com os públicos estrangeiros. As FAP em missões de paz contactam com diferentes públicos
sejam eles forças militares de outros países, ou as comunidades dos países para que são desta-
cadas e onde, pela sua acção, influenciam, directa ou indirectamente, esses públicos e têm um
impacto na construção de imagens acerca do seu país de origem. As FAP constituem-se assim
como actores de DPM como definida por Wallin (2015).

Assim, embora a DP não seja uma área de actuação por excelência das Forças Armadas, não
podem deixar de se fazer algumas relações que aproximam as suas actividades em missões no
exterior àquelas que são consideradas DP como aqui definidas. Havendo alguma reticência em
associar a identidade de um país ao seu poderio militar, considera-se no âmbito deste trabalho
que, no novo contexto de actuação das Forças Armadas, esta hesitação deve ser ultrapassada.

Observando-se que a diplomacia não é historicamente um conceito e uma actividade estranha
ao circuito militar, considera-se que as FAP em missões de paz podem agora colaborar dos
esforços de DP entendida enquanto comunicação estratégica, por se partilhar de que “em vez de
ser uma guerra de ‘ideias’ [...] o campo de batalha do século XXI é, na verdade uma guerra de
informação, percepção e influência” (Wallin, 2015: 35).

Hard power, soft power, smart power

As relações estabelecidas no âmbito da DP não são indiferentes a questões de poder pelas
quais se regem e que, naturalmente, afectam os resultados obtidos por cada uma das partes nelas
envolvidas. Na era da informação, o poder e o exercício desse poder adopta novas formas para
que se consiga coadunar com públicos cada vez mais informados e que exercem também poder
sobre os governos. Esta é uma nova realidade que os governos devem reconhecer e adaptar-se
com vista a, de forma eficaz, prosseguirem na prossecução dos objectivos que definem na sua
estratégia de política externa. Sendo o poder a capacidade para obter os objectivos definidos,
importa saber que a forma de os atingir pode variar de acordo com o tipo de poder exercido.

Desta forma, mais do que recorrer a hard power, ou seja, a medidas de coerção, os governos
podem exercer o seu poder recorrendo a dimensões soft como a atracção. A combinação destas
duas dimensões de poder resulta em smart power (Wilson, 2008).

As estratégias de hard power são tradicionalmente focadas na intervenção militar, na di-
plomacia coerciva, e nas sanções económicas para reforçar os interesses nacionais (Art, 1996;
Campbell e O’Hanlon, 2006; Cooper, 2004; Wagner, 2005 citados por Wilson, 2008). Importa
aqui esclarecer que a intervenção militar enquanto estratégia de hard power é entendida no seu
sentido estrito, isto é, o uso da força em situações de conflito armado. Este não é mais, na sua
maioria, o cerne das intervenções das forças militares sobretudo quando se considera a sua actu-
ação sob a alçada de organizações como a UE, a ONU ou a NATO. As missões em que as FAP
são envolvidas no exterior contemplam actualmente um maior carácter pacificador e humanitá-
rio, compreendendo um mais vasto leque de actividades (Branco, 2009; Moreira, 2015).
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Em oposição a esta forma de poder coercivo stritu sensu surge a perspectiva de soft power
desenvolvida por Joseph Nye e que largamente influenciou a área da DP. Segundo o autor, “soft
power é a capacidade de afectar os outros para obter os resultados desejados através da atracção
e não da coerção ou do pagamento” (2008: 94). Para o autor, soft power é mais do que exercer
influência sobre o outro, ou do que persuadir pela argumentação. Embora passe também por
isso, a originalidade está na capacidade de aliciar e atrair o que o leva a afirmar que, em termos
comportamentais, “[...]soft power é poder de atracção [...]” (Nye, 2008: 95). Esta atracção
exercida leva a que se o público se identifique e se relacione, passando a adoptar os mesmos
objectivos que um determinado país define para si. Nesse sentido, Solomon afirma que “[...] a
atracção do soft power provém não só da sua influência cultural ou construção narrativa, mas
mais fundamentalmente dos investimentos afectivos das audiências nas imagens de identidade
que produz” (Solomon, 2014: 720).

Neste sentido, a DP é “[...] um instrumento que os governos utilizam para mobilizar esses
recursos para comunicar com, e atrair os públicos de outros países, e não apenas os seus gover-
nos” (Nye, 2008: 95). A relevância da comunicação é também notada por Verčič quando afirma
que “o soft power tem de ser entendido como um exercício de relações públicas no sentido de
gestão da comunicação” (2008: 278).

No entanto, para além do hard power e do soft power, impõe-se agora uma reflexão sobre
as questões de smart power definido enquanto “[...] a capacidade de um actor de combinar
elementos de hard power e de soft power para que sejam mutuamente reforçadores para que os
propósitos do actor avancem efectiva e eficazmente.” (Wilson, 2008: 115).

Líderes governamentais por todo o mundo tornaram-se mais sofisticados na utilização dos
instrumentos de poder de que dispõem (Wilson, 2008). No entanto, existem tendências estru-
turais que se vêm a desenvolver há mais tempo e que determinam a necessidade de repensar o
exercício do poder. Neste sentido, Wilson refere que “[...] as nações do G-8 estão a acelerar
a sua transformação de economias industriais para pós-industriais onde o poder recai cada vez
mais sobre a capacidade de uma nação para criar e manipular o conhecimento e a informação”
(2008: 112).

Esta é uma questão central para a reflexão aqui apresentada. O esforço é o de procurar
perceber a forma como as FAP, uma fonte tradicional de hard power, assumem, no contexto
das missões de paz, uma dimensão de soft power ao serviço do país e se essa transformação
constitui as FAP enquanto instrumento de smart power (cf. Moreira, 2015). Considerando que
este é exercido pela combinação de ferramentas dos outros dois tipos de poder, o objecto de
estudo torna-se relevante por encerrar em si próprio estas duas dimensões que aplica em função
do contexto em que o seu trabalho se realiza num determinado momento.

A questão da aplicação das ferramentas encerra em si uma relevância a apontar visto que
é nela que se materializa a articulação de hard e soft power, sendo fundamental conhecer as
suas vantagens e limitações, saber quando as utilizar considerando as suas características e o
contexto, e quando e como as combinar considerando uma estratégia de smart power.
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Conclusões

Concluiu-se, partindo da uma revisão da literatura que, do ponto de vista teórico, existe uma
convergência das disciplinas de DP e RP sob a égide da comunicação estratégica e da constru-
ção de relações (Coombs & Holladay, 2010; B. H. Signitzer & Coombs, 1992; B. Signitzer &
Wamser, 2006; Szondi, 2009, 2010). Mais ainda, que o desenvolvimento destas áreas tem-se
intersectado na identificação de actores e desempenho de funções partilhados que as aproximam
e tornam difusas as suas fronteiras (Henrikson, 2006; L’Etang, 1996, 2006, 2008; Payne, 2009).

Quanto ao caso específico das FAP, e de acordo com o estudo já referido (Moreira, 2015)
existe, por parte do Estado, a assunção da sua posição de representação internacional, nomea-
damente no contexto das missões de paz em que participam. São entendidas enquanto fontes de
credibilidade e prestígio nacional no âmbito internacional pelo seu enquadramento na rede de
relações que Portugal estabelece com organizações como a ONU, a NATO ou a UE. Estando a
afirmação da identidade de Portugal também definida por essas mesmas relações e na referência
que Portugal deseja constituir na co-produção de segurança internacional, as FAP constituem-se
como representantes naturais da identidade nacional.

Se considerarmos que, no contexto da política externa, a atracção exercida pelos países é
uma questão de soft power, a comunicação é primordial para que essa atracção seja produzida.
Sendo as FAP em missões de paz um caso original em que hard power e soft power se articulam,
não em alternância, mas em conciliação, o contributo das RP pode ser benéfico para aquela que
se assume aqui ser a dimensão de smart power que as FAP encerram.

Torna-se assim necessário que as FAP adoptem uma perspectiva estratégica da comunicação
com vista a potenciar a sua contribuição para a afirmação, conhecimento e reconhecimento de
Portugal internacionalmente. A estratégia, além da de DP, deverá passar por uma perspectiva
estratégica da comunicação. Como visto na revisão da literatura, a DP pode beneficiar em ser
abordada do ponto de vista das RP, sendo muitas vezes até as duas utilizadas indiferenciadamente
no contexto das RPI (Coombs & Holladay, 2010; Szondi, 2009) dado ambas as disciplinas
se fundamentarem na comunicação estratégica e na construção de relações. Parece possível
afirmar-se que algumas vezes a opção por uma designação em detrimento de outra se baseia
mais no posicionamento disciplinar do enunciador do que nos factos/estratégias em questão. A
dimensão de hard power “perde terreno” nas operações no âmbito das missões de paz. Torna-
se portanto essencial articular a dimensão de soft power das FAP explorando, por exemplo, as
acções de aproximação e envolvimento com as comunidades locais ou o reconhecimento por
parte das forças armadas de outros países relativamente à participação das FAP nas missões em
que colaboram.
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Resumo

O objetivo deste artigo é analisar o uso da narrativa transmídia, como proposta por
Henry Jenkins para textos ficcionais, em uma prefeitura do interior do Brasil. A
cidade de Mariana, primeira capital do Estado de Minas Gerais, criou uma fanpage no
site de rede social Facebook em janeiro de 2013, quando um novo prefeito assumiu
o comando do município, com o objetivo de ser um canal oficial de comunicação
no ambiente virtual. No Brasil, o órgão público com mais destaque no Facebook
é a Prefeitura de Curitiba, capital do Estado do Paraná. Para observar o uso das
narrativas transmídia pela Prefeitura de Mariana, estabelece-se um comparativo entre
as fanpages das prefeituras de Mariana e Curitiba em dois períodos distintos: os três
primeiros meses de 2013 e os três primeiros meses de 2015, que leva em conta os
números de postagens por dia e por mês, o número de comentários e se houve e como
foi a resposta institucional. O resultado da análise leva a questionamentos sobre a
eficácia da comunicação pública em ferramentas como o Facebook.
Palavras-chave: comunicação pública; narrativa transmídia; prefeitura de Mariana;
Facebook.

Introdução

Com este artigo, busca-se discutir como a prefeitura da cidade de Mariana, no estado de
Minas Gerais, no interior do Brasil, vale-se de sua fanpage no site de rede social 1 Facebook.
Estratégias de comunicação baseadas em elementos de narrativa transmídia e da cultura da con-
vergência têm sido utilizadas com muita frequência por fanpages de órgãos públicos brasileiros,
como forma de atrair mais público para suas postagens.

Enquanto há muitas informações de interesse público para serem divulgadas, destinadas aos
moradores das cidades, os sites de redes sociais, como o Facebook, mostram, em números, que
páginas destinadas ao humor são mais bem recebidas, com mais índices de fãs, comentários
e compartilhamentos de conteúdo. No Brasil, as páginas que seguiram esse caminho, trazendo
elementos de cultura pop e ampliando universos narrativos ficcionais para a realidade das cidades
e instituições, garantiram números mais expressivos de visualização de seus conteúdos. Um

1. Adota-se, aqui, a denominação site de rede social (Recuero, 2009) para sites em que redes sociais são cons-
truídas e expandidas.

IX Congresso Sopcom. pp. 360-375. Coimbra, novembro de 2015

alinemonteiro@gmail.com


i
i

i
i

i
i

i
i

Narrativas transmídia na comunicação pública: um estudo de caso da presença da Prefeitura de Mariana
no Facebook 361

dos objetivos do presente artigo é verificar como esse uso impacta as comunicações de órgãos
públicos.

A Prefeitura Municipal de Mariana manteve publicações de interesse público, sem utilização
de elementos transmídia, por um período. Porém, a Prefeitura Municipal de Curitiba, que iniciou
suas publicações no Facebook em março de 2013, atingiu grande sucesso ao publicar, entre as
informações de interesse da população, brincadeiras com personagens do mundo ficcional. Uma
das publicações de Curitiba, de setembro de 2014, que faz alusão a um episódio da saga As
crônicas de gelo e fogo, levou a Prefeitura de Mariana a investir mais em informações permeadas
por toques de humor e de ampliações de universos narrativos ficcionais.

A pesquisa foi realizada com o método de Estudo de Caso, com dois períodos diferentes
analisados: os primeiros três meses de publicações em 2013 e os primeiros três meses de pu-
blicações em 2015. A análise levou em conta o número de postagens, de postagens por dia
e a interação do público (número de curtidas, de comentários e de compartilhamentos), além
resposta oficial, quando houve.

Os resultados da análise apontam para números crescentes de interação quando o conteúdo
apresentado está envolto em humor ou em universos ficcionais, mas também aponta para a ne-
cessidade de novas pesquisas que investigem a eficácia das publicações para o público, levando
em conta o algoritmo 2 de publicações do Facebook.

Narrativa transmídia

Para Henry Jenkins (2009: 49), “narrativa transmídia” é “uma nova estética que surgiu em
resposta à convergência das mídias 3 – uma estética que faz novas exigências aos consumidores
e depende da participação ativa de comunidades de pensamento”. Para caracterizar o tipo de
produção de entretenimento que possui características da narrativa transmídia, Jenkins aponta
que são feitos “para a era da Internet – feito para ser discutido, dissecado, debatido, previsto e
criticado” (p. 54) e que são “entretenimento para a era da convergência, integrando múltiplos
textos para criar uma narrativa tão ampla que não pode ser contida em uma única mídia.” (p.
137). 4 O princípio defendido por Jenkins e que é base de seu conceito de narrativa transmídia
é a criação de um universo narrativo (2009: 49), que se expande por meios diversos, cada um
deles sendo utilizando em sua potencialidade, para ampliação da trama.

Na forma ideal de narrativa transmídia, cada meio faz o que faz de melhor – a fim
de que a história possa ser introduzida num filme, ser expandida pela televisão, ro-

2. Algoritmo é a fórmula matemática utilizada para selecionar automaticamente quais publicações um usuário
de sites de redes sociais irá receber em seu feed de notícias. Nas fanpages, o algoritmo determina quais são os fâs
das páginas que receberão o conteúdo publicado em seu feed de notícias.

3. Jenkins aponta que a convergência de mídias é uma forma de se entender as transformações pelas quais as
mídias e o campo da comunicação vêm passando com o avanço das novas tecnologias, em especial, as digitais. Os
meios considerados antigos tiveram que conviver com os novos, em uma perspectiva ecológica em que os primeiros
não são substituídos pelos novos, mas se adaptam a eles. Para o autor, a perspectiva da convergência é mais plausível
para o entendimento das transformações ocorridas no ambiente dos meios de comunicação (Jenkins, 2009, p. 41).

4. Nos dois trechos citados, Jenkins se refere, respectivamente, ao reality show estadunidense Survivor e à
franquia Matrix, que inclui três filmes longa metragem e outros produtos midiáticos, como jogos, animações e curtas.
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mances e quadrinhos; seu universo possa ser explorado em games ou experimentado
como atração de um parque de diversões. (Jenkins, 2009: 138)

Jenkins ainda aponta que, na narrativa transmídia, os diferentes meios utilizados vão atrair
públicos e mercados diferentes (2009: 138) e que é preciso que os leitores/espectadores de deter-
minada mídia consigam captar a trama sem que seja necessário o acesso a outra mídia. Assim,
o leitor do quadrinho sabe o desenrolar da história, sem precisar ser público do videogame para
ter informações essenciais do enredo. Dessa forma, Jenkins afirma que “o todo vale mais que a
soma das partes” (2009: 145).

Carlos Scolari (2013: 62) acredita que a narrativa transmídia é “[...] um tipo de relato onde a
história se expõe por meio de múltiplos meios e plataformas de comunicação, e na qual uma parte
dos consumidores assume um papel ativo nesse processo de expansão.” 5. Para Jenkins (2014:
92), o compartilhamento de uma mensagem está diretamente ligado ao interesse do público na
circulação de seu conteúdo. Quem propaga está engajado na ampliação do alcance da mensagem
– o público engajado é visto como ativo (p. 153). O compartilhador de conteúdo sente que é
preciso falar sobre determinado assunto e, assim, o propaga a outroas pessoas que podem ser,
também, potenciais propagadoras (p. 175).

As estratégias transmídia pressupõem que a dispersão gradual de material pode sus-
tentar vários tipos de conversa dos público, recompensando e construindo vínculos
particularmente fortes com os fãs mais fervorosos de uma propriedade, enquanto
inspiram outros a ser ainda mais ativos na busca e no compartilhamento de novas
informações. (Jenkins, 2014: 184)

O envolvimento emocional do público com o material a ser propagado é algo ressaltado
por Jenkins (2014: 37). O autor também chama a atenção para as comunidades-nicho (p. 48),
que podem demostrar engajamento profundo com certos tipos de mensagens midiáticas, mesmo
que seu compartilhamento não atinja um público amplo. Na era da convergência, a produção
cultural do público se dá “à medida que pessoas comuns se aproveitam das novas tecnologias que
possibilitam o arquivamento, a apropriação e a recirculação de conteúdos de mídia” (Jenkins,
2009: 193), utilizando produtos da cultura comercial como base. A circulação das produções
é intensificada visto que o envolvimento emocional ressignifica os conteúdos remixados pelo
público.

É no contexto da cultura da convergência, como exposto por Jenkins (2009, 2014), em que
a narrativa transmídia é utilizada para ampliar universos narrativos e, assim, envolver ainda
mais o público com o conteúdo, que chegamos ao objeto de estudo deste artigo: os usos que
uma prefeitura pode fazer de uma fanpage no Facebook. Para análise, utilizamos a página da
Prefeitura Municipal de Mariana, uma cidade do interior do Estado de Minas Gerais, que iniciou
a publicação de conteúdos em janeiro de 2013.

Porém, para analisar a Prefeitura de Mariana no Facebook, é preciso observar, também,
a página da Prefeitura Municipal de Curitiba, que inovou ao utilizar elementos de narrativa
transmídia e da cultura da convergência para interagir com seu público.

5. “[...] un tipo de relato donde la historia se despliega a través de múltiples médios y plataformas de comuni-
cación, y en el cual uma parte de los consumidores assume um rol activo em ese processo de expansión.” (Tradução
nossa).
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Contexto: Prefeituras de Mariana e Curitiba e seus usos do Facebook

Antes de analisar o uso do site de rede social Facebook pela Prefeitura Municipal de Mariana
e seu paralelo com a fanpage da Prefeitura de Curitiba, para contextualizar a forma como as
páginas de prefeituras brasileiras tiveram um salto de relevância na internet, é necessário falar
sobre As crônicas de gelo e fogo e como seu conteúdo transmídia impactou ambas as instituições
durante o ano de 2014.

A saga Crônicas de gelo e fogo, escrita pelo norte-americano George R. R. Martin, é um
exemplo atual de narrativa transmídia, embora não tenha sido criada, originalmente, como tal.
Até 2015, a saga tem cinco livros publicados, sendo o primeiro, Guerra dos tronos, lançado
em 1996. A história trata dos acontecimentos políticos e sociais em um continente chamado
Westeros e no continente vizinho, Essos. Westeros é dividido em sete grandes regiões e gover-
nada por um rei. O ambiente possui elementos de história medieval, como vassalos e suseranos,
casamentos arranjados, torneios e justas. Parte da trama é livremente inspirada na história da
Grã-Bretanha medieval 6, como afirma seu autor. Porém, há elementos de literatura fantástica,
como magia, religiões diversas e seus ritos, dragões e outros seres imaginários.

Em 2011, a série de livros começou a ser adaptada para a televisão, pela rede HBO, com o
nome de Game of Thrones, e trouxe novos fãs à narrativa. Após o surgimento da série, novos
produtos foram lançados, ampliando o universo do enredo. George R. R. Martin publicou livros
complementares à saga, como The hedge Knight (1998), The sworn sword (2003) e O cavaleiro
dos sete reinos (lançado no Brasil em 2014), o infantil O dragão de gelo (2006) e o guia O
mundo de gelo e fogo (2014), entre outros. A ampliação do universo se deu também com outros
autores, que desenvolveram tramas paralelas à oficial, usando os mesmos elementos ficcionais.
Além de livros, As crônicas de gelo e fogo deram origem a jogos de videogame, jogos de lógica
e outras formas de entretenimento, em formato de livro impresso e histórias em quadrinhos.

Um dos episódios de As crônicas de gelo e fogo, conhecido como O casamento vermelho,
deu origem a uma ação de comunicação da Prefeitura Municipal de Curitiba no Facebook e
envolveu indiretamente a Prefeitura Municipal de Mariana. Na trama original, o casamento ver-
melho é narrado no terceiro volume da saga, intitulado A tormenta de espadas, e reproduzido na
terceira temporada da série televisiva. Nessa parte da história, um casamento arranjado entre fa-
mílias, como parte de um acordo político, é palco para uma matança generalizada. É importante
ressaltar que As crônicas de gelo e fogo não possuem um personagem principal e que o autor
não poupa a vida de seus personagens, mesmo os mais queridos pelo público.

Foi uma ação transmídia da Prefeitura Municipal de Curitiba, em alusão ao episódio O ca-
samento vermelho de As crônicas de gelo e fogo – A fúria dos reis, que aproximou as páginas
de Facebook de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Mariana.

Em 2014, a Prefeitura Municipal de Curitiba já estava consolidada como o principal órgão
público brasileiro no Facebook. Por meio de ações que envolviam elementos de narrativa trans-
mídia, a página já utilizava personagens de jogos digitais, jogos de tabuleiro, desenhos anima-
dos, quadrinhos e de programas de televisão para anúncios de eventos da cidade e informações
de utilidade pública. A comunicação também se dava com a utilização de textos e imagens

6. In Game of Thrones: a história real e os segredos. São Paulo: Abril, 2015, p. 31)
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com elementos de humor, que atraem público e aumentam números de curtidas, comentários
e compartilhamentos. No mês de setembro, a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro “pediu”
a Prefeitura Municipal de Curitiba em casamento, por meio da fanpage do Facebook. Imedia-
tamente, os fãs da página de Curitiba iniciaram um debate pedindo que a “Prefs” 7 aceitasse o
pedido. As equipes de comunicação das duas prefeituras trabalharam para fazer com que o pe-
dido de casamento e seu aceite fossem transformados em uma ação com viés educativo e social,
mantendo as características de humor e de narrativa transmídia, comuns à página de Curitiba.

Em clara alusão à chacina acontecida no Casamento Vemelho de Game of Thrones,
foi construído um trocadilho na campanha #CasamentoVemelho, que também seria
marcada por muito sangue, mas por doações em vez de mortes. A criativa hashtag
virou tendência e teve adesaão de muitos internautas fás de Got, embora também
tenham surgido comentários de seguidores da página alertando ara a alusão a um
acontecimento com final trágico. Essa hashtag circulou na página da Prefs até o
final de outubro, sendo citada tanto em comentários quanto em postagens da página
institucional. (Coêlho, 2015: 64)

A ação resultou no convite para O casamento vermelho, dia em que as fanpages das duas
prefeituras se casariam e em que o público foi convidado a doar sangue.

Figura 1. Publicação da fanpage da Prefeitura Municipal de Curitiba para o casamento vermelho com a
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, com alusão ao episódio conhecido como O casamento vermelho

de As crônicas de gelo e fogo.

7. A Prefeitura Municipal de Curitiba chama a si mesma de “Prefs” e é assim chamada pelos comentadores da
página. O uso do termo aproximou página e usuários, proporcionando um viés mais humano à fanpage.
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Figura 2. Convite para o casamento vermelho e para a consequente doação de sangue do casamento das
prefeituras municipais de Curitiba e do Rio de Janeiro.

A ação conjunta das prefeituras do Rio de Janeiro e de Curitiba levou a outras ações de
responsabilidade social, como a publicação da lista de presentes de Curitiba, que incluía levar
crianças carentes ao cinema ou teatro, a doação de livros, limpeza de paredes pichadas, plantio
de árvores, ações com idosos em casas de repouso e outros 8.

Fanpages de outras prefeituras, como as de Porto Alegre, Belém e Maceió, interagiram com
a ação. A fanpage da Prefeitura Municipal de Mariana entrou no casamento das prefeituras de
Curitiba e do Rio de Janeiro ao oferecer a cidade como cenário para a celebração das bodas.

8. In: https://pt-br.facebook.com/PrefsCuritiba/photos/a.516441535066322.1073741830.515514761825666/76
7677409942732/. Acesso em 23/10/2015.

https://pt-br.facebook.com/PrefsCuritiba/photos/a.516441535066322.1073741830.515514761825666/767677409942732/
https://pt-br.facebook.com/PrefsCuritiba/photos/a.516441535066322.1073741830.515514761825666/767677409942732/
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Figura 3. Publicação da fanpage da Prefeitura de Mariana no contexto do casamento vermelho das
prefeituras de Curitiba e do Rio de Janeiro.

O casamento vermelho das prefeituras do Rio de Janeiro e de Curitiba trouxe novas possi-
bilidades para a atuação dos órgãos públicos brasileiros no Facebook. “No caso da campanha
mencionada, o relacionamento com públicos estratégicos ultrapassou o Paraná, impactando ou-
tras cidades brasileiras” (Coêlho, 2015: 65). De acordo com Jenkins, a identificação que o
público faz entre a ação de comunicação e o uso do universo ficcional de As crônicas de gelo e
fogo se dá porque, na era da convergência, os consumidores

devem assumir o papel de caçadores e coletores, perseguindo pedaços da história
pelos diferentes canais, comparando suas observações com as de outros fãs, em gru-
pos de discussão on-line, e colaborando para assegurar que todos os que investi-
ram tempo e energia tenham uma experiência de entretenimento mais rica. (Jenkins,
2009: 49)

Assim, a identificação do público com os elementos da história ficcional levados a outra
mídia e/ou a outro contexto leva à exploração do universo narrativo. Jenkins (2009: 159) chama a
atenção para a “hipersociabilidade” proporcionada pelas tramas transmídia, porque “incentivam
várias formas de participação e interações sociais”.

Metodologia

Para a análise da fanpage da Prefeitura de Mariana no Facebook foi utilizado o método de
Estudo de Caso, de acordo com Duarte (2006), com o objetivo de observar como se dão os usos
e práticas comumente aplicados pelos administradores da página. A aplicação da metodologia
exigiu a comparação da página com a fanpage da Prefeitura de Curitiba, que se consolidou, no
Brasil, como referência no uso do site de rede social Facebook, por utilizar de elementos do
humor e aglomerar um grande número de fãs de suas publicações.
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O período de análise foi delimitado entre os três primeiros meses completos de publicações
em 2013, ano em que novas gestões municipais assumiram as prefeituras de cidades brasileiras, e
os três primeiros meses de 2015. A escolha dos períodos se deu por o primeiro – os três primeiros
meses de publicações para as novas gestões municipais – ainda não ter consolidado a política
de uso comunicacional das fanpages. Já os três primeiros meses de 2015 foram escolhidos por
estarem no início do ano seguinte ao episódio do casamento entre as prefeituras de Curitiba e do
Rio de Janeiro, que deu mais ênfase ao uso das fanpages pelas prefeituras brasileiras.

A Prefeitura de Mariana iniciou as postagens em janeiro de 2013 e a Prefeitura de Curitiba,
em março de 2013, sendo abril o primeiro mês completo. Nesse ano, os meses analisados foram
janeiro, fevereiro e março, para a Prefeitura de Mariana, e abril, maio e junho para Curitiba. Em
2015, em ambas as páginas foram observadas as postagens de janeiro, fevereiro e março.

Nas duas páginas, escolheu-se o ano e, em seguida, marcou-se a opção “Todas as publica-
ções”. As postagens foram vistas separadamente, uma a uma. Quando há comentários, eles
foram organizados pela opção “Mais recentes”, que mostra publicações ocultas pelas opções
“Principais comentários” e “Mais relevantes”.

As publicações do período selecionado foram protocoladas em um formulário que apresenta
os seguintes itens: data, assunto, existência de foto, número de curtidas, número total de comen-
tários (incluindo as respostas das prefeituras), número de comentários da prefeitura, número de
compartilhamento da postagem e observações. Os comentário-resposta das prefeituras foram
analisados individualmente, com o objetivo de observar um critério nas respostas.

Estudo de caso – Prefeitura de Mariana

Em 1º de janeiro de 2013, os prefeitos eleitos no pleito de 2012 tomaram posse. O prefeito
eleito de Mariana, Celso Cota, assumiu seu terceito mandato na cidade – seus primeiros manda-
tos foram de 2001 a 2004 e de 2005 a 2008. Uma das novidades da nova gestão foi a utilização
de uma fanpage no site de rede social Facebook, uma página destinada a empresas e demais
organizações. Ao contrário dos perfis, que se relacionam com outros usuários com “amigos”,
as fanpages possibilitam que o usuário “curta” a página e receba suas atualizações. A interação
entre as fanpages e os perfis se dá apenas em curtidas, em mensagens privadas e em comentários
e respostas nas páginas. Uma página não pode publicar em um perfil e tem acesso restrito às
publicações de pessoas.

Apenas nove dias após a posse do novo prefeito, a Prefeitura de Mariana fez sua primeira
postagem na fanpage do Facebook. Com uma imagem cujo fundo é a bandeira da cidade, com
quatro fotos sobrepostas a ela, a Prefeitura fala sobre a Folia de Reis do distrito de Paracatu, de
seu surgimento e de sua tradição. No primeiro mês do ano, a página registra 14 publicações,
mesmo número do mês de fevereiro. Em março de 2013, o número mais que dobra: são 30
publicações.

Durante o trimestre, a Prefeitura de Mariana recebe 556 curtidas em suas postagens, sendo
142 em janeiro, 195 em fevereiro e 219 em março. No mesmo período, recebeu 104 comentários
em publicações e respondeu a apenas um, que apresentava um erro na postagem. A prefeitura
reconhece o erro e diz que já o corrigiu. As publicações na página apresentam serviços de
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utilidade pública, ações da prefeitura, agenda do prefeito, indicações sobre a agenda do carnaval,
convite para reuniões e audiências públicas e outras publicações de interesse dos moradores da
cidade. É interessante notar que em apenas duas ocasiões, durante o período analisado em 2013,
a Prefeitura de Mariana não se utiliza de fotos nas publicações. Somente em quatro publicações
a imagem utilizada veio do hiperlink publicado no texto. Nas demais, uma foto é incluída
especialmente para a postagem.

Para analisar o comportamento da Prefeitura de Mariana em sua página no site de rede social
Facebook é preciso analisar, também, a página da Prefeitura de Curitiba, a capital do estado do
Paraná. Na Tabela 1 apresentam-se dados comparativos entre as duas cidades

Tabela 1. Quadro comparativo entre as cidades de Mariana e Curitiba
Mariana Curitiba

Fundação 16 de julho de 1696 29 de março de 1693
Área 1.194.208 km2 435.036 km2

Habitantes 58.802 (Fonte: IBGE/2015) 1.879.355 (Fonte: IBGE/2015)
IDH 0,742 (Fonte: PNUD/2010) 0,823 (Fonte: PNUD/2010)
PIB R$ 5.443.576 mil (Fonte: IBGE/2011) R$ 59.151. 308 mil (Fonte: IBGE/2012)
PIB per capita R$ 99.342 59 (Fonte: IBGE/2011) R$ 33.291,65 (Fonte: IBGE/2011)

A Prefeitura de Mariana iniciou suas atividades na fanpage do Facebook no dia 9 de janeiro
de 2013, nove dias após a posse do novo prefeito. A Prefeitura de Curitiba fez a primeira
postagem no dia 25 de março de 2013, 84 dias após o novo prefeito assumir o cargo. Nesse
mês, foram apenas três postagens. Para fins de comparação, utilizamos os três primeiros meses
completos de postagens para as duas prefeituras. Em Mariana, analisamos os meses de janeiro,
fevereiro e março de 2013. Em Curitiba, os meses de abril, maio e junho de 2013.

Tabela 2. Quadro comparativo entre as cidades de Mariana e Curitiba em número de publicações no
Facebook em 2013

Mariana Curitiba
Nº de postagens Postagens por dia Nº de postagens Postagens por dia

Janeiro/2013 14 0,45 - -
Fevereiro/2013 14 0,5 - -
Março/2013 30 0,96 3 0,09
Abril/2013 - - 9 0,30
Maio/2013 - - 47 1,51
Junho/2013 - - 50 1,66

Em seu primeiro mês completo de atuação no Facebook, a Prefeitura Municipal de Curitiba
utilizou apenas nove publicações, enquanto a Prefeitura de Mariana publicou 14 vezes. A partir
do segundo mês, a página de Curitiba passa a publicar com mais frequência que a de Mariana
– Curitiba publica aproximadamente uma vez e meia por dia, enquanto Mariana, a cada dois
dias. No terceiro mês de 2013, a Prefeitura de Curitiba segue com mais publicações (cerca de
1,6 postagens por dia), enquanto a Prefeitura de Mariana praticamente dobra suas postagens,
passando a publicar quase uma mensagem por dia.
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Durante os três primeiros meses de 2013, a Prefeitura Municipal de Mariana apresenta pos-
tagens em que a agenda diária do prefeito é o destaque. Para ilustrar essas publicações, são
utilizadas fotos posadas do prefeito em reuniões. Não há publicações que chamem o público a
participar da página. Assim, há poucas curtidas, comentários e compartilhamentos. A exceção
se dá quando o assunto da publicação é o carnaval da cidade. Mariana é conhecida por ter um
dos carnavais mais tradicionais de Minas Gerais. A primeira publicação sobre o carnaval foi no
dia 31 de janeiro de 2013 e teve 80 curtidas, 24 comentários e 508 compartilhamentos. Sem
esta publicação, a página teria, em janeiro de 2013, apenas 62 curtidas, seis comentários e 66
compartilhamentos.

A segunda publicação sobre o carnaval também levantou os números de interação da página
da Prefeitura de Mariana em 2013. Ela se deu em 5 de fevereiro de 2013 e teve 76 curtidas, sete
comentários e 430 compartilhamentos. Em março, a postagem que chamou atenção e apresentou
números muitos maiores que as outras diz respeito a outra tradição do município: a Semana
Santa e seus ritos, como a confecção de tapetes de serragem para a procissão do Domingo de
Páscoa. A publicação teve 23 curtidas, dois comentários e 60 compartilhamentos.

Em Curitiba, atraíram mais a atenção do público postagens sobre o metrô da cidade, em 15
de maio de 2013; sobre a redução das tarifas de transporte público, em 20 de junho; e sobre o
programa de saúde Mãe Curitibana, em 30 de junho. No dia 10 de maio, a Prefeitura chama
os apoiadores da página a publicar imagens da cidade utilizando a hashtag #minhacuritiba. Al-
gumas das imagens compartilhadas são publicadas na fanpage e geram mais visitas, curtidas,
comentários e compartilhamentos. Em 3 de junho de 2013, a prefeitura de Curitiba utiliza re-
cursos transmídia pela primeira vez, com alusão a As crônicas de gelo e fogo, em referência ao
tempo frio da cidade. A imagem traz a previsão do tempo para a cidade e a expressão Winter is
coming, utilizada pela família Stark, uma das principais da trama de As crônicas de gelo e fogo.
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Figura 4. Primeira postagem da fanpage da Prefeitura de Curitiba
trazendo elementos de universos narrativos ficcionais.

Tabela 3. Quadro comparativo entre as cidades de Mariana e Curitiba
em número de interações do público, em 2013
Mariana Curitiba

Curtidas Comentários* Compartilhamentos Curtidas Comentários* Compartilhamentos

Jan/13 142 30 574 - - -
Fev/13 195 30 491 - - -
Mar/13 219 44 306 227 43 167
Abr/13 - - - 131 60 421
Mai/13 - - - 3.225 478 1.441
Jun/13 - - - 3.793 858 2.538

* O número inclui comentários e respostas da prefeitura

Em 2015, após o Casamento Vermelho entre as prefeituras de Curitiba e do Rio de Janeiro,
foram analisados os meses de janeiro, fevereiro e março, para as fanpages das prefeituras de
Mariana e Curitiba. Em Mariana, chamam a atenção, em janeiro, a publicação sobre a primeira
chuva do ano, no dia 24; e o aniversário do prefeito, em postagens nos dias 9 e 10 do mês. Em
fevereiro, a chuva (dias 5 e 8); o carnaval (dias 3, 4, 5, 11, 13, 14 e 16); e as quaresmeiras da
cidade (dia 21) tiveram mais apelo entre os apoiadores da página. É importante ressaltar que,
durante os primeiros meses de 2015, o Brasil viveu uma forte crise hídrica, com excassez de
chuvas. Em março, os destaques foram o dia da oração (dia 2); a instalação de equipamentos de
ginástica na pista de caminhada (dia 3); uma imagem do horizonte da cidade (dia 14); a unidade
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móvel de mamografia (dia 19); e o convite para o Domingo de Ramos, que abre a Semana Santa
(dia 29). A maior parte das publicações ainda é de interesse público ou com ações da prefeitura.
Ainda é tímida a utilização de narrativas transmídia.

Em Curitiba, por outro lado, as publicações do mesmo período que mais trouxeram co-
mentários, curtidas e compartilhamentos são algumas das que utilizam personagens de jogos
digitais ou de tabuleiro, desenhos animados, quadrinhos e programas de televisão. Esses ele-
mentos transmídia aparecem em publicações sobre eventos da cidade e informações de utilidade
pública. As postagens sem personagens de outras narrativas ou sem humor recebem número
bastante reduzido de participação do público.

Tabela 4. Quadro comparativo entre as cidades de Mariana e Curitiba
em número de interações do público, em 2015
Mariana Curitiba

Curtidas Comentários* Compartilhamentos Curtidas Comentários* Compartilhamentos

Jan/15 2.090 225 582 144.611 6.213 15.902
Fev/15 2.702 152 455 76.097 6.566 11.906
Mar/15 1.170 46 342 253.736 11.278 33.721

* O número inclui comentários e respostas da prefeitura

Tabela 5. Quadro comparativo entre as cidades de Mariana e Curitiba
em número de publicações no Facebook em 2015

Mariana Curitiba
Nº de postagens Postagens por dia Nº de postagens Postagens por dia

Janeiro/2015 90 2,90 42 1,35
Fevereiro/2015 91 3,25 45 1,60
Março/2015 49 1,58 84 2,7

Em 6 de setembro de 2015, a fanpage da Prefeitura de Curitiba apresentava 643.649 curti-
dores. Na mesma data, a Prefeitura de Mariana contava com 9.177 curtidas. Em 1º de novembro
de 2015, a Prefeitura de Curitiba tinha 699.160 curtidores, 55.511 a mais em um período de 57
dias. No mesmo dia, a Prefeitura de Mariana contata com 9.533 curtidas, 356 a mais, no mesmo
período.

Conclusões

A análise realizada na fanpage da Prefeitura Municipal de Mariana, e sua comparação com
a página da Prefeitura Municipal de Curitiba, demosntram que a utilização de elementos de nar-
rativa transmídia, em especial as de cultura pop ou que estejam em grande evidência atualmente,
geram maior número de curtidas, comentários e compartilhamentos nas postagens das duas ins-
tutições no Facebook. A opção por levar informações de interesse público aos apoiadores da
página com suporte de personagens de jogos, filmes ou desenhos animados, ampliando a narra-
tiva original e oferecendo novas interpretações, atraem mais visitantes para a página, o que eleva
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os números que mais são utilizados para medir a eficiência da comunicação: curtidas da página,
curtidas da postagem, números de comentários e compartilhamentos da postagem.

A Prefeitura de Curitiba optou por um caminho, em sua fanpage no Facebook, que privilegia
o humor e a utilização de personagens ficcionais para dar informações. Com isso, a página atraiu
mais pessoas como curtidoras e virou referência para a gestão de páginas de órgãos públicos.

Na análise dos comentários, no período estudado, é possível perceber que a Prefeitura de
Curitiba não tem – ou não deixa transparecer – um padrão de respostas aos comentários. Há
denúncias, cobranças e perguntas que ficam sem resposta, enquanto participações que também
se utilizam de humor recebem respostas do órgão. Em publicação de 29 de março de 2015, a
prefeitura responde a 87 mensagens, um número atípico nos dois períodos analisados. A data
marca o aniversário da cidade e a publicação traz um vídeo com os personagens do desenho
animado Peanuts, dublado, falando sobre as comemorações. São 205 comentários, sendo 87
destes com respostas da prefeitura. A maior parte delas consta, apenas de emoticons 9 em forma
de coração. É comum que comentários críticos ou questionamentos fiquem sem resposta oficial,
enquanto publicações que elogiem a cidade ou a página tenham resposta, mesmo que ela seja
apenas emoticons.

Já a Prefeitura de Mariana, no primeiro período analisado (janeiro a março de 2013), evita
a via do humor, privilegiando a informação de interesse público. Posteriormente, a PMM passa
a inserir, também, publicações humorísticas, sem informações de interesse, com o objetivo de
interagir com seus curtidores. Em sua primeira postagem do mês de abril de 2015 (que não
faz parte do período analisado), a equipe de comunicação dá início ao uso da hashtag #Mari-
SuaLinda, que vai acompanhar publicações posteriores. A personagem #Mari foi criada para
aumentar a identificação do público com as publicações da página.

9. Emoticons são a utilização de símbolos gráficos combinados para simbolizar emoções. São comuns em
linguagem de internet.
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Figura 5. Primeira publicação da Prefeitura de Mariana em abril de 2015 e a primeira a utilizar a
hashtag #MariSuaLinda

Outro exemplo de como a Prefeitura de Mariana optou por inserir o humor em suas publi-
cações no Facebook está na Figura 6, publicada no dia 4 de setembro de 2015, também fora
do período analisado. O conteúdo não traz informações úteis aos moradores ou turistas e não
agrega valor às ações do órgão. Com esse tipo de publicação, é possível questionar a eficácia de
ações que privilegiam apenas o humor e os números de métricas, sem o foco nas informações de
interesse dos moradores da cidade.

Figura 6. Publicação da Prefeitura de Mariana em setembro de 2015, com imagem e informações que
não trazem utilidade pública
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No período analisado, a Prefeitura de Mariana, assim como a de Curitiba, demonstra não
ter estabelecido um critério para a resposta aos comentários deixados em suas publicações. Há
críticas, denúncias e perguntas não respondidas. O número de respostas da PMM é muito baixo,
como pode-se notar nos três primeiros meses de 2013: há apenas uma resposta, durante mês
de fevereiro. A postagem apresentava o nome de uma pessoa escrito errado. A prefeitura pede
desculpas e informa que corrigiu o erro.

Nos três meses analisados em 2015, também não fica claro se há uma política de respostas. A
baixa quantidade de respostas da Prefeitura de Mariana indica que a resposta a comentários, seja
questionamentos, críticas, elogios ou observacões, não é uma prioridade para a adminstração da
página.

Tabela 6. Quadro comparativo entre as cidades de Mariana e Curitiba em número de comentários e
respostas oficiais no Facebook, em 2013 e 2015

Mariana Curitiba
Comentários* Respostas Prefeitura Comentários* Respostas Prefeitura

Jan/13 30 0 - -
Fev/13 30 1 - -
Mar/13 44 0 43 1
Abr/13 - - 60 11
Mai/13 - - 478 27
Jun/13 - - 858 37
Jan/15 225 5 6.213 135
Fev/15 152 1 6.566 110
Mar/15 46 3 11.278 383

* O número inclui comentários e respostas da prefeitura

O uso do humor e do entretenimento para as publicações em fanpages de órgãos públicos
no Brasil tem se mostrado positivo no sentido de angariar números comparativos. Páginas que
investem mais em humor apresentam mais curtidores, comentadores e compartilhamentos de
conteúdo. Porém, o questionamento que fazemos é se, com a popularização das páginas, o
conteúdo publicado tem sido destinado às pessoas que realmente interessam. Com relação à
Prefeitura de Curitiba, parte significativa dos comentários às postagens são de pessoas de fora
da cidade – e que fazem questão de dizer que não vivem lá. Elas elogiam a gestão da Prefeitura
e da página mas, por não residirem na cidade, não se importam com o dia a dia do município e
suas questões próprias.

Em artigo publicado no Medium 10, o publicitário Edie Wiedemann aponta que pouco mais
da metade dos fãs da Prefeitura Municipal de Curitiba no Facebook são residentes na cidade.
Porém, o algoritmo do Facebook para fanpages entrega o conteúdo para cerca de 1% dos cur-
tidores da página, o que pode levar a uma situação em que uma publicação de interesse dos
moradores da cidade não seja vistas por eles. Weidemann traz como oposição ao movimento do

10. In: https://medium.com/trend-r/prefs-%C3%A9-o-c-l-meu-nome-%C3%A9-prefeitura-de-s%C3%A3o-paul
o-158df7550356#.h3yup9fzd. Acesso em 23/10/2015.

https://medium.com/trend-r/prefs-%C3%A9-o-c-l-meu-nome-%C3%A9-prefeitura-de-s%C3%A3o-paulo-158df7550356#.h3yup9fzd
https://medium.com/trend-r/prefs-%C3%A9-o-c-l-meu-nome-%C3%A9-prefeitura-de-s%C3%A3o-paulo-158df7550356#.h3yup9fzd
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uso do humor nas fanpages de órgãos públicos, como a da Prefeitura de Curitiba, a Prefeitura
Municipal de São Paulo, que declarou que administração pública não é entretenimento.

Jenkins (2014: 241) levanta o questionamento sobre quem escuta as mensagens passadas
na era digital. A pergunta que este artigo lança, para pesquisas futuras, é o motivo que leva os
curtidores de páginas de órgãos públicos a interagirem com mais frequência quando há publica-
ções de humor do que quando há informações de interesse público. Questiona-se se o modelo
utilizado pela Prefeitura de Curitiba, e seguido pela Prefeitura de Mariana, fortalece as prefei-
turas e suas políticas de comunicacão ou se ele deixa de ser um canal eficaz de contato com os
cidadãos do município, já que o humor e os aspectos transmídia atraem para a página pessoas
que não habitam a cidade e o algoritmo de publicação pode levar informações de interesse dos
moradores apenas a pessoas que nela não têm moradia.
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Resumo

Este artigo pretende analisar o período de pós-crise que ocorre dentro das organiza-
ções sob o viés da liderança e da comunicação. Nesse sentido, intenciona verificar
como é possível recuperar uma imagem positiva da organização diante dos diversos
públicos neste contexto ao averiguar o conteúdo das mensagens e os canais de co-
municação utilizados por um líder. Esta pesquisa será norteada pela metodologia
qualitativa seguindo o modelo proposto por Maxwell (2005). Nos focamos em en-
tender o que fazer depois da crise terminar; se é possível tirar partido da situação que
atingiu a organização e o que resulta deste novo cenário. Pistas conclusivas indicam
que há oportunidades surgidas com e na pós-crise e que para aproveitá-las, caberá
ao líder realizar radiografias periódicas ao mapear ameaças, oportunidades, forças e
fraquezas.
Palavras-chave: pós-crise organizacional; reputação; comunicação; liderança; sta-
keholders; crise.

Introdução

Este artigo faz parte de uma investigação de tese de Doutoramento em Ciências da Comuni-
cação a ser realizada pela autora na Universidade Católica Portuguesa no período compreendido
entre 2013 e 2016. Dessa forma, irá contemplar as conclusões prévias até a entrega deste artigo,
acompanhando o estágio da pesquisa que ainda está a decorrer.

O presente artigo tem como principal foco analisar o contexto de pós-crise organizacional
sob duas esferas – a comunicação e a liderança. Para delimitar o enfoque da pesquisa, optamos
por não nos ater às causas, origens e diferentes tipos de crise, generalizando-as de tal forma que
assumimos que são todas consideradas crises de reputação, afinal é certo que toda crise afeta a
credibilidade de uma organização diante dos seus stakeholders. 1

Esta investigação prima tentar explorar o período temporal existente entre o fim de uma crise
e a retomada da normalidade (não-crise) dentro de uma organização, que aqui denominaremos
de “pós-crise”. Da mesma forma que um paciente que acaba de sair de uma cirurgia e está em

1. O termo criado pelo filósofo Robert Edward Freeman significa “parte interessada ou interveniente” e inclui
colaboradores de uma organização, fornecedores, concorrentes, ONG´s, clientes, o Estado, credores, sindicatos –
todo e qualquer grupo de pessoas relacionados direta ou indiretamente com a organização.

IX Congresso Sopcom. pp. 376-387. Coimbra, novembro de 2015
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recuperação necessita de cuidados específicos no momento pós-cirúrgico, assumiremos que a
lógica nas organizações é a mesma.

A questão de investigação deste artigo, é, portanto, buscar entender “como um líder organi-
zacional se comunica com os diferentes stakeholders em um cenário de pós-crise de reputação?”.
Assim, os objetivos do artigo são:

— estudar como a pós-crise é relevante para evitar futuras crises;
— analisar a comunicação verbal de um líder neste contexto (postura, relacionamento, es-

tratégia);
— compreender a pós-crise como oportunidade de melhoria;
— identificar aspectos da relação líder e liderados que possam facilitar um ambiente favo-

rável na pós-crise;
— analisar como os canais de comunicação se adequam às diversas audiências;
— identificar como selecionar e transmitir conteúdos para diversos tipos de stakeholders.
Este artigo visa explorar o contexto de pós-crise ocorrido dentro da esfera organizacional,

sobretudo por se tratar de uma abordagem ainda pouco aprofundada. O enigma da investigação
está justamente em propor uma nova teorização acerca de um conceito que ainda é superfici-
almente tratado pelos pesquisadores do ramo. A contribuição científica deste artigo pretende
colaborar para aumentar a sinergia entre dois campos (o acadêmico e o organizacional) e suprir
uma lacuna existente na literatura. Além disso, justifica-se tal discussão por tratar de temáticas
que vêm sendo ampla e transversalmente debatidas pelo mundo, como é o caso da comunicação,
liderança e da crise.

A literatura específica é normalmente contemplada por autores que atribuem à pós-crise um
período chave como apenas conclusão da crise, como é o caso de Coombs (2007a), Mendes
(2006) e Forni (2002). Porém, somente Lampreia (2007) é que aborda a pós-crise sob uma
perspectiva positiva, explorando as oportunidades que surgem com e a partir da crise.

Tendo em conta que o foco deste artigo e, posteriormente, da tese de Doutoramento se baseia
em aprofundar a temática da pós-crise, pressupomos uma discussão superficial de uma crise.
Isso significa que iremos analisar o período de pós-crise relacionando-o com aspectos como a
comunicação e liderança; os stakeholders; a esfera organizacional, sem deixar de lado o fato de
que para existir uma pós-crise pressupõe-se a existência de uma crise que necessariamente tem
sua reputação atingida.

Em termos de metodologia, será através de uma abordagem qualitativa que este artigo será
criado promovendo uma discussão teórica dos principais tópicos abordados 2.

Tendo em consideração que este artigo faz parte de uma investigação de Doutoramento que
está em desenvolvimento, iremos clarificar os resultados e conclusões em uma fase primária.
Pistas conclusivas indicam que através da utilização de ferramentas como é o caso do storytel-
ling, poderá ser possível um líder exaltar a cultura da organização em um período chave como
a pós-crise de forma a explorar este novo cenário sob uma perspectiva de identificação com a
missão, visão e valores. Caberá ao líder estar atento nestas circunstâncias e realizar periodica-

2. Apenas posteriormente no desenvolvimento da tese de Doutoramento que iremos complementar os dados
teóricos através da recolha de dados composta pela triangulação: estudo de caso, entrevistas com líderes e inquéritos
com públicos de interesse.
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mente radiografias da organização para controlar a “saúde” dela e saber utilizar aspectos então
mapeados como oportunidades.

Desenvolvimento

Tornam-se evidentes núcleos teóricos que devem ser explorados:

Figura 1. Núcleos teóricos

Para que possamos entender o raciocínio que interliga todos os conceitos supracitados, va-
mos abordar individualmente cada um deles e depois delinear uma conclusão explicitando a
relação entre eles.

Crise de Reputação

O fenômeno da crise aplicado à realidade organizacional vêm sendo debatido por diversas
décadas e, portanto, há uma variedade de autores que debatem o tema. Este artigo se baseia em
alguns pressupostos apontados por Forni (2002: 363), como o fato de que nenhuma organização
está imune à crise, por mais sólida, adimirada e moderna que seja. Diante desta vulnerabilidade,
algumas crises impactam mais uma organização do que outras, sobretudo no que tange à comu-
nicação. Além disso, o autor conceitua a crise como “qualquer acontecimento ou atividade com
potencial de afetar negativamente a credibilidade, o negócio ou a reputação de uma organiza-
ção diante das suas principais audiências”. Isso significa que é preciso ter em consideração a
diferença entre crise e fatos ou boatos negativos isolados e possivelmente contornáveis.

Nestas circunstâncias, Kunsch (2003:150) sugere uma atitude preventiva da crise no sentido
de evitar que a imagem da organização seja colocada em risco perante os stakeholders. A autora
também concorda que todas as organizações estão sujeitas à passer por crises e, sendo assim,
opta por adotar estratégias de prevenção para minimizar impactos negativos diante da marca
e reputação, além do clima interno da organização. Ela atenta para o fato de que ainda que
haja um planejamento preventivo, as organizações, independentemente do ramo e porte irão
sofrer consequências. A partir de então, Kunsch (2003:150) dá destaque para a importância da
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comunicação como fonte de emissão de informações para seus diversos públicos. Ela sugere
que haja um levantamento de riscos previsíveis específicos de cada negócio com a preparação
de um plano com práticas e ferramentas para enfrentar possíveis ocorrências.

Ainda que esteja explícita a necessidade tanto da prevenção quanto do planejamento da
gestão de crises, Forni (2002: 364) aponta para a realidade organizacional e a dificuldade que a
Alta Direção tem em levar em consideração tal postura. Por se tratar de um aspecto intangível, a
preocupação com a imagem da organização diante dos seus públicos algumas vezes é deixada de
lado. Para isso, o autor destaca a necessidade de “antecipação do que pode acontecer, pensando
em tudo o que pode dar errado”, também indo de encontro com o que Kunsch (2003:150) aponta
ao sugerir um levantamento de riscos. Ambos os autores demonstram que medidas preventivas
facilitam em dois sentidos – amenizar impactos da crise e preservar a reputação da organização.

Para Forni (2002: 364), na gestão de uma crise, a comunicação é um dos aspectos fundamen-
tais, sobretudo porque é através dela que todos os setores de uma organização estão interligados.
Com uma comunicação transversal, todos estarão informados a respeito da evolução da crise e
como a organização está agindo para combatê-la. O autor também deixa evidente que a relação
com a imprensa é um ponto chave, pois será através dela que o grande público estará a par do
desencadeamento das novidades relacionadas à crise. Para tanto, ele também atribui relevância
à figura de um porta-voz à frente do Comitê de Crise que é criado nestas circunstâncias.

Já Cuna Jr (2006: 138) destaca na gestão de crises outros fatores que devem ser levados em
consideração dentro das organizações, tais como: a abundância de sensibilidade e inteligência
emocional; administração de habilidades e relacionamento na construção de alianças; pensa-
mento ativo; fundamento sólido diante das realidades da situação; sensibilidade para cultura,
sub-culturas e suas nuances e cuidado nas informações midiáticas que não podem ser mani-
puladas e controladas (afinal os representantes da mídia têm autonomia e capacidade de tomar
posições próprias representativas diante de eventos ou declarações).

No gerenciamento de uma crise, fica claro que é preciso formar um Comitê de Crise e eleger
uma figura em específico para representar a organização. Forni (2002: 365) acredita que este
grupo deverá estar ligado à Diretoria e detém poder de decisão consoante ameaças de imagem
da organização. Para ele, a estrutura do Comitê pode variar, mas geralmente inclui o Presidente
da Organização, o Departamento jurídico, as áreas de Comunicação, Atendimento ao Cliente e
Recursos Humanos e ainda o setor envolvido diretamente com a crise em questão. Surge então,
a necessidade de nomear um porta-voz com tarefas específicas seguindo uma agenda. Para
Forni (2002: 365), além de reconhecer profundamente a empresa e o problema, ele “(. . . ) deve
saber expressar-se, passar credibilidade ao falar, manter-se calmo mesmo sob forte pressão e ter
sido treinado para lidar com a imprensa”. Esta figura irá representar a organização diante dos
stakeholders, e, portanto, sua escolha deve ser pesada.
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Comunicação & Liderança

O processo de liderança tem muito a ver com o relacionamento entre líderes e seguidores:
portanto, uma das principais tarefas de todos os líderes é desenvolver e manter um sólido relaci-
onamento com todos 3.

Considerando que o fenômeno da liderança é um tema debatido desde a Antiguidade e nos
últimos tempos têm sido aplicada em diversos contextos, sua crescente importância é notável.
Tendo em conta que o porta-voz nomeado em uma gestão de crises adota um perfil de liderança,
caberá à ele inspirar, motivar e guiar públicos neste contexto.

Duas autoras defendem a comunicação como parte integrante do processo de liderança e
será através desta diretriz que o raciocínio deste artigo irá prosseguir. Fairhurst & Connaugh-
ton (2014:8) acreditam que a comunicação é o ponto-chave no exercício da liderança: “(...)
communication at the center of leadership study. The Discovery of these value commitments
strongly suggests that there is indeed a comunicative to be central, defining and constitutive of
leadership”, ou seja, elas adotam uma perspectiva “transmissional” da comunicação nos estudos
da liderança. Isso significa que atribuem na comunicação verbal e não-verbal do líder a trans-
missão de valores, crenças e objetivos dos seguidores, estimulando uma dinâmica grupal, como
é o caso da realidade dentro das organizações.

Stakeholders

Tendo em consideração que este artigo pretende tratar dos diferentes subgrupos dentro do
grupo dos stakeholders, é importante deixar claro quem eles são através da Figura 2 (clientes,
fornecedores, donos e acionistas, colaboradores, comunidade, governo, grupos de pressão e
gestores):

3. Este artigo vai equiparar o conceito de porta-voz em uma gestão de crise e líder.
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Figura 2. Públicos de interesse de um negócio
https://wikis.engrade.com/stakeholdersinbusiness

No gerenciamento de crises, Cuna Jr (2006:138) atenta para o desafio de equilibrar os inte-
resses e necessidades dos stakeholders. Para ele, preza-se coerência entre o que é falado e feito,
já que pode comprometer a imagem organização diante da opinião pública. Assim sendo, há
cuidados específicos para se tern a segmentação das narrativas discursivas dos “falantes organi-
zacionais” em relação aos stakeholders e na postura ética.

Forni (2002:366) complementa este raciocínio defendendo que durante as situações de crise
o público interno deverá ter prioridade na escala de informação a ser recebida. Isso significa que
deverá ser o primeiro subgrupo dentro dos stakeholders a ser comunicado do ponto de situação
do desenrolar da crise e das decisões tomadas. Forni (2002:366) também acredita que não se
deve generalizar a mesma informação para os diversos tipos de stakeholders: “cada público
merece atenção especial, com a escolha da mídia certa. Hoje, com o crescimento das mídias
eletrônicas, há tendência à segmentação e é possível buscar canais alternativos para públicos
específicos”. Isso deixa clara a importância de escolher como e quando a mensagem deverá ser
transmitida por um líder (porta-voz da crise) para os diversos públicos de interesse dentro da
organização. De acordo com tais preceitos, colaboradores, controladores da empresa, acionistas
e clientes, seriam, nesta lógica e ordem, informados do andamento das crises.

Organização

O contexto que este artigo se insere aplica-se somente nas organizações. Considerando
que em um período de pós-crise um líder precisa e deve saber se comunicar com os diversos

https://wikis.engrade.com/stakeholdersinbusiness
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públicos, é preciso ter em conta o contexto no qual está inserido – o organizacional, evocando
outros conceitos como é o caso da cultura.

Pacanowski disse que “A cultura organizacional não é apenas mais uma peça do puzzle; ela
é o puzzle(...). A cultura não é algo que uma organização tem; é algo que uma organização
é” (Mumby, apud, Kunsch, 2009: 69). O fato da cultura organizacional ser o puzzle e não
apenas mais uma peça no puzzle aponta bem para o seu caráter ontológico dentro do contexto
das organizações: ela é, entre outras coisas, o background. Isto significa que a cultura de uma
organização é o que define ela mesma; seja através do que pensam seus colaboradores, seja
através do que vestem, como se portam, etc. O líder como figura que precisa inspirar surge para
sublinhar a importância de manter a missão, visão e valores da organização acesos e coerentes
nas suas ações e comportamento.

A cultura organizacional não tem propriamente uma definição exata, já que a proliferação
de estudos sobre o tema gerou dezenas de conceitos, mas pode ser entendida como o conjunto
de hábitos e crenças estabelecidos através de normas, valores, atitudes e expectativas compar-
tilhados por todos os membros da organização (Maximiniano, 1986, p.59). Mais do que isso,
a essência de uma cultura organizacional é refletida na forma como ela faz seus negócios, trata
os clientes e funcionários e também como se dá o relacionamento entre os colaboradores. Ela é
o que distingue uma organização das demais e reflete a mentalidade predominante na empresa,
ou seja, a cultura organizacional representa as normais informais e não escritas que conduzem
o comportamento e as ações do dia a dia dos funcionários em função dos objetivos organizacio-
nais.

Pós-crise

A maioria dos autores trata a pós-crise como fase final da crise. Mendes (2006:62) acredita
que “a gestão de crises é um processo integrado que contempla três modos de ação, corres-
pondendo cada um deles a um conjunto de preocupações específicas dos gestores e que, por
consequência, implicam diferentes tipos de intervenções: proativa, reativa, reflexiva)”. Na ter-
minologia de Coombs (2007a:3), a fase proativa corresponde à pré-crise; a reativa seria a de
resposta à crise e a reflexiva de pós-crise.

Figura 3. Fases de uma crise organizacional
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Terminada a crise, há quem julgue que o trabalho por parte das organizações também já
estaria concluído, porém, Mendes (2006:62) acredita que o mais recomendado é prestart atenção
à tudo o que se diz acerca da organização e da crise pela qual se passou. Para ele na pós-crise
deve ser realizada uma monitorização continuada do assunto, até para avaliar a possibilidade de
reincidências. Este mapeamento poderá ser realizado, segundo o autor, através de balanços para
identificar lições aprendidas através de auditorias capazes de “avaliar os efeitos operacionais
e reputacionais da crise sobre a organização e sobre os relacionamentos que esta mantinha ou
mantém com os seus stakeholders. Especial preocupação deve ser dada também ao modo como
se comportaram os sistemas durante o processo de resposta no sentido de efetuar os devidos
reajustamentos”.

Coombs (2007a:3) e Lampreia (2007:64) adotam uma visão positiva da crise. O primeiro
autor crê na possibilidade de se aprender com as ações desencadeadas durante uma crise, uma
vez que a auditoria gera dados para corrigir erros e ainda formas de se aplicar estratégias em
eventuais novas crises. Já Lampreia (2007:64) acredita que as oportunidades que surgem com a
crise dependerão do posicionamento do líder, que deverá estar atento. A equipe deverá possuir
uma visão estratégica, rapidez de reação diante dos concorrentes, persistência e recursos.

Para ele, há diversas oportunidas que surgem com e na pós-crise, período que ele denomina
de “Marketing da crise”, evidenciando a abordagem comercial e positiva do período em três
níveis: no âmbito geral, à nível interno e à nível externo, como se vê na figura a seguir:

Figura 4. Oportunidades surgidas na Pós-crise

No âmbito geral, o autor acredita que é possível aproveitar o clima organizacional interno,
pois em um período de pós-crise há uma motivação extra, além do fato de terem sido colocadas
em prática lições aprendidas de forma real e não simulada. Além disso, uma pós-crise também
pode ser encarada como momento para introduzir emendas nos procedimentos em função dos
resultados obtidos e verificar solidez e estrutura dos relacionamentos com os stakeholders, que
sairão da crise com alguma imagem da organização – seja ela boa ou má.
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À nível interno, fica claro que o clima organizacional motiva os próprios colaboradores e
pode ser que se revelem talentos e de igual forma fiquem evidentes aqueles que estão “encos-
tados”. Há ainda a possibilidade de implementar mudanças ou reestruturações, já que a altura
é propícia para sugestão de novos caminhos e rumos. Por outro lado, surgem oportunidades
de se verificar as reais necessidades de alguns serviços que em épocas mais conturbadas po-
dem ser cortados, como é o caso de consultoria jurídica, formação, comunicação. Este pode
ser um momento propício para investir nos próprios colaboradores, propondo reforços em áreas
estratégicas.

À nível externo oportunidades associadas ao meio ambiente, solidariedade social, causas
humanitárias e responsabilidade social poderão emergir, dependendo das causas ou dos fatores
que envolvem a crise. Além disso, a partir de um contexto de pós-crise é possível ainda iniciar,
reforçar ou melhorar o relacionamento com os stakeholders.

Metodologia

Uma vez cientes dos objetivos do presente artigo, fica claro que a abordagem metodológica a
seguir será a qualitativa adotada por Maxwell (2005:16), tendo em conta a consciência interpre-
tative, já que no papel de investigador, deve-se reconhecer tanto as implicações da investigação
quanto a subjetividade da mesma.

Este artigo visa realizar um recorte da realidade rompendo com conhecimento vulgar da lite-
rature até então existente através da construção de uma nova teorização – o conceito de pós-crise
dentro das organizações. Assumindo que a pergunta de partida tem como foco entender como
um líder se comunica em um contexto de pós-crise organizacional, fica evidente o propósito de
delimitar o conceito de pós-crise, estabelecendo limites entre ela e a crise.

O modelo em “Z” segue os parâmetros da figura abaixo:

Figura 5. Design de Metodologia Qualitativa (Maxwell, 2005)
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Pode-se concluir que os objetivos, a validade, o quadro conceitual e as questões de pesquisa
já foram previamente expostos neste artigo. Em termos de métodos de recolha de dados, para
este artigo nos atemos à revisão da literatura e contraponto teórico de conceitos já debatidos.
Entretanto, conforme já falado anteriormente, a longo prazo, este artigo vai integrar uma Tese
de Doutoramento que terá como métodos a triangulação composta por estudo de caso de al-
guma organização, entrevistas com alguns líderes e para complementar inquéritos com alguns
stakeholders.

Resultados e discussão

Pistas conclusivas nesta primeira fase de pesquisa que compreendem o presente artigo indi-
cam que:

— O líder em contexto de pós-crise organizacional deve adotar uma perspectiva “transmis-
sional” da comunicação;

— Tendo em consideração: o perfil da organização, dimensão da crise e contexto a que está
inserida para que se tornem claras formas e conteúdos das mensagens mais adequados a
cada público;

— Cabe à organização na figura do líder adotar uma postura preventiva de comunicação em
toda e qualquer circunstância relacionada à crise;

— Manutenção de bom relacionamento com os stakeholders através de transparência e co-
municação de mão dupla, mapeando os riscos de gerenciamento de crise, sempre que
possível;

— Reconhecendo que cada público específico tem interesses e necessidades próprias;
— Há oportunidades surgidas com e na pós-crise no âmbito geral, à nível interno e externo;
— É preciso realizar mapeamentos periódicos preventivos levantando forças, fraquezas,

ameaças e oportunidades da organização;
— Cabe ao líder se comunicar verbal e não verbalmente para com os stakeholders da sua

organização, sobretudo em situações de pós-crise em que ele deve orientá-los ao entender
suas particularidades;

— Assim como há recomendações médicas específicas a seguir em um pósoperatório, no
contexto organizacional a analogia é a mesma;

— No caso de não se conseguir evitar uma crise, é essencial a criação de um comitê nome-
ando um porta-voz para representar os interesses da organização diante dos seus públi-
cos, focando sobretudo no relacionamento com a imprensa;

— O líder pode adotar ferramentas como é o caso do storytelling para emitir uma mensagem
a um receptor, cativando-o pela identificação evocando nele o sentido de pertencimento
à uma cultura organizacional com visão, missão e valores bem delineados;

— A organização deve encarar o período de pós-crise a seu favor, ainda que seja difícil de
definir temporalmente onde começa e quando termina, detectando e avaliando oportuni-
dades “ocultas”;
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— Uma vez que o limite entre a crise e a pós-crise é tênue e percepcionado de forma dife-
rente pelos diversos públicos de interesse, objetiva-se criar um MOSAICO CONCEITUAL

DE PERCEPÇÕES.

Conclusões

Como supracitado, este artigo irá compor uma tese de Doutoramento em Ciências da Co-
municação que a investigadora vai defender quando obtiver mais material para aprofundamento.
Sendo assim, fica claro que as conclusões aqui apresentadas não são finais, sobretudo no que
tange à recolha de dados.

No intuito de responder os objetivos propostos inicialmente, iremos propor uma conclusão
generalista:

Acredita-se que da mesma forma que na medicina existam recomendações específicas a
seguir em um momento pós-operatório, nas organizações, há um gap que merece atenção com-
preendido temporalmente entre o fim de uma crise e a retomada da normalidade (período de não
crise), chamado de “pós-crise”. Segundo Forni (2002: 385) uma crise não implica necessaria-
mente o fim de um negócio. Para ele “(. . . ) apesar do problema a empresa continua a existir no
pós-crise. Por isso é necessário enxergar longe e pensar no pós-crise”. Além disso, Lampreia
(2007:64) nos atenta para o fato de que existem oportunidades ocultas neste contexto, deixando
evidente que a longo prazo, monitorizando informações dos erros passados e vivenciando lições
aprendidas, será possível estimar que algumas crises possam ser evitadas.

O storytelling organizacional e as mídias sociais surgem no encontro de suprir o que no
passado poderia existir em termos de soluções para comunicar com diversos públicos. Uma
mesma mensagem é, portanto, transmitida e selecionada consoante a cada um dos públicos que
têm necessidades e interesses específicos, segundo apontou Cuna Jr (2006:138).

A comunicação e a liderança se relacionam diretamente no contexto organizacional, sobre-
tudo em um ambiente de pós-crise, interferindo no ambiente, pois através de uma visão “trans-
missional” nos estudos da liderança, a comunicação é preponderante para manter um bom fun-
cionamento das organizações e das equipes, de acordo com o que foi sugerido pelas autoras
Fairhurst & Connaughton (2014:8).

Por fim, como recomendações futuras, sugerimos que além do mosaico de percepções dei-
xando evidente como cada um dos stakeholders entende do período de pós-crise, hajam pesqui-
sas de opinião e satisfação com estes, além de mensuradas e avaliadas reportagens midiáticas
como espécie de “batômetro” de uma pós-crise centrada na opinião pública.
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Resumo

Neste artigo, procuramos estabelecer uma relação entre o vestuário e as principais ca-
racterísticas existentes em distintos períodos da história, a partir da Idade Média. Por
meio desse exercício, é possível perceber que as paisagens urbanas e a conformação
social estão também refletidas no vestuário dos indivíduos, permitindo estabelecer
uma conexão entre estilos estéticos e normas de convivência. Na pós-modernidade,
as normas sociais convencionadas e as formas simbólicas que demarcam categorias
de gênero, classe, geração e etnia são confrontadas, fazendo com que o hegemônico
e as subversões convivam lado a lado. Há um embaralhamento de fronteiras que
se reflete também em novas maneiras de se vestir, dando a concluir que o vestuário
no estilo do pós-modernismo é caracterizado não em função de sua estética, mas de
novas convenções sociais.
Palavras-chave: vestuário; pós-modernismo; moda.

Introdução

Este artigo guarda uma relação transversal com minha pesquisa no curso de Doutorado no
Programa de Pós-graduação em Comunicação e Práticas de Consumo, em andamento, cujo tema
principal é o vestuário e a resistência. Fundamentalmente, pesquiso a relação histórica no uso do
vestuário em movimentos de resistência e luta em face de posições da cultura hegemônica, para,
a partir daí, pensar como isso se dá na sociedade contemporânea. Entre os diversos prismas sob
o qual a roupa pode ser estudada, destacamos dois enfoques distintos, porém inter-relacionados,
importantes para os propósitos de nossa investigação: numa perspectiva mais antropológica,
ligada ao estudo da cultura material, como proposto por Jules Prown (1982) e Daniel Muller
(2013), apenas para citar dois autores, o vestuário fala dos valores, dos costumes, das formas de
organização de uma sociedade. São documentos que narram aspectos da vida de um determinado
grupo e num dado tempo histórico. Um outro aspecto é quando o pensamos na perspectiva da
comunicação, como uma forma de linguagem. Simmel (2008), Roland Barthes (2009), Umberto
Eco (1989) e Lipovetsky (2011) são apenas alguns dos teóricos que tratam da temática. No Bra-
sil, mais recentemente, Kathia Castilho, pensando a moda como sistema de significação e como
forma particular de informações codificadas, afirma que “como texto [...] requer uma leitura
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analítico-interpretativa” (2004: 133) e que, como uma linguagem, “pode ser lida com um texto”
(idem: 34) e está “regrada por uma gramática social que reorganiza o corpo segundo concepções
culturais” (idem: 178). Considerando-a como tal, como linguagem, temos que pensá-la então
também segundo o conceito de dialogia, como proposto por Mikhail Bakhtin (2002). Nesse
sentido, a moda não apenas expressa um conjunto de informações relativas ao seu tempo e a
uma classe, como habitus, mas podemos e devemos considerar também que ela tem um efeito
de refração sobre a cultura.

Podemos, a partir dessas duas perspectivas, a textualidade e o conteúdo documental do ves-
tuário, observar a relação dialética que guarda com os contextos dos tempos que narram, po-
dendo ser articulado ao desenvolvimento de outras estéticas, como a arquitetura. Faremos, a
seguir, breves considerações sobre essas conexões, ressaltando nossa opção por analisar especi-
ficamente a sociedade ocidental. Devemos ressaltar, no entanto, que não é nossa intenção – e
nem o espaço para um artigo permitiria – realizar uma análise da moda de cada época. Primeiro,
por reconhecermos que um determinado período não possui uma moda, mas diversas; segundo,
pois o que procuramos em cada uma das eras analisadas são os signos que expressem, de maneira
coerente e consistente com os demais sistemas simbólicos, as principais características de uma
sociedade. O leitmotiv que buscamos destacar no espaço deste artigo é a relação intrínseca entre
o vestuário e a arquitetura urbana, relação essa que exprime a conformação de uma determinada
sociedade.

Moda e arquitetura: breve resgate histórico

A moda como uma instituição estruturada e estruturante da sociedade surge apenas no final
da Idade Média (séc. XIV), quando se diferenciam os modos de vestir masculino e feminino.
Antes disso, os registros são de que um determinado tipo de traje perdurava por séculos, como no
caso do Egito antigo, onde um mesmo tipo de túnica manteve-se por mais de mil anos. Porém,
mesmo no contexto desses tempos anteriores à moda, é possível estabelecer uma conexão entre
as formas como uma população se veste, sua relação com a coletividade e a organização do
espaço em que vive, em termos de sua arquitetura.

Quando pensamos na Alta Idade Média (séc. V-X) e no triunfo do cristianismo, lembramos
que, ao lado da submissão do poder secular ao poder papal, a arquitetura se desenvolve princi-
palmente com a construção das igrejas e mosteiros e na distribuição das cidades no seu entorno.
A atividade rural era preponderante e concentrava a maior da população. A estratificação social
era bem definida: nobreza, clero, soldados e camponeses. Essa divisão era claramente percep-
tível na indumentária. Na corte, usava-se seda e também algodão e linho. Predominavam cores
fortes. A riqueza era demonstrada principalmente com joias, muitas vezes usadas para prender
mantos e capas. Os camponeses usavam tecidos mais rústicos e com cores discretas. No in-
verno, a nobreza usava lã de esquilos, enquanto os camponeses, de ovelhas e de coelhos. Não
havia muita diferença nos cortes. O clero privilegiava a cor roxa, mais difícil e cara de se obter.
Contudo, a nobreza e a elite religiosa vestiam-se de forma semelhante, com diferença nas cores
e em alguns símbolos exclusivos da igreja.
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Na Baixa Idade Média (séc. XI-XV), paralelamente ao declínio do poder feudal, novas
cidades surgiam por toda parte, e uma classe média urbana, constituída de artesãos e mercadores,
estabeleceu-se entre os camponeses e a aristocracia rural. Nesse período, o cristianismo atingia
seu apogeu. A construção das grandes catedrais 1 e de universidades marcaram o clímax do
estilo gótico, que nasce entre os anos de 1137 e 1144 (Janson & Janson, 2009: 132). Alguns dos
exemplos mais conhecidos são as catedrais de Saint Denis e Notre Dame, em Paris, e da igreja
de Westminster, em Londres. Tendo a religião cristã como principal eixo organizador da vida
social e cultural medieva, as edificações, as pinturas, os mosaicos, pisos e mobiliários remetem
ao sagrado. Ainda hoje, podemos observar em várias cidades da Europa o testemunho dessa
influência. Como aponta Umberto Eco (2010: 22), “as nossas paisagens ainda estão consteladas
de abadias românicas e as nossas cidades conservam catedrais góticas onde os devotos ainda
hoje vão assistir às cerimónias religiosas”. É também o período das cruzadas e do crescente
comércio com o oriente.

Graças a esse comércio, tecidos mais luxuosos passam a compor a indumentária da nobreza
e de uma crescente aristocracia, que passa a confeccionar suas roupas em alfaiates. Roupas mul-
ticoloridas, feitas com tecidos contrastantes são introduzidas, principalmente na corte inglesa.
O vestuário passa a ser visto como ornamento. Os camponeses, por sua vez, continuam a usar
cores discretas. Sobretudo os trajes femininos procuravam destacar figuras longilíneas, assim
como as linhas arquitetônicas da época. Uma característica também importante da época é o
início de uma maior diferenciação entre o vestuário masculino e o feminino. Os vestidos fe-
mininos continuaram longos, enquanto o comprimento dos masculinos diminuiu. De maneira
geral, apesar das diferenças entre as cortes de cada nação, a nobreza, a aristocracia e o clero
vestem-se de maneira a destacar sua riqueza e proeminência, enquanto os pobres vestem-se de
maneira utilitária.

O Renascimento vê surgir nomes como Botticelli, Bellini, Leonardo da Vinci, Michelangelo,
Rafael, Ticiano, El Greco, Velázques, Rubens, entre outros (Janson & Janson, 2009). O barroco
se torna o estilo arquitetônico predominante em toda a Europa, e, segundo vários teóricos, está
ligado à reação da igreja católica à reforma protestante (contrarreforma) e ao absolutismo mo-
nárquico. Exemplos da arquitetura barroca são a Basílica de São Pedro e a praça com o mesmo
nome, do arquiteto Bernini, na Itália, Vaticano, e o Palácio de Versalhes, mandado construir na
França por Luiz XIV, que, conforme ensina Peter Burke (1994), soube muito bem usar as artes,
a arquitetura e mesmo seu vestuário, para construir a imagem do Rei Sol. O barroco tinha cla-
ramente a intenção de impressionar. Ressaltava o poder da igreja e do clero, atraindo os fiéis e
a grandiosidade dos reis. Diz-se mesmo que “Subordinar todas as artes a um único objetivo –
no caso, a glorificação de Luiz XIV – era, em si, barroco” (Janson & Janson, 2009: 280). Em
Portugal, embora tenha se instalado mais tardiamente, o Palácio Nacional de Mafra e o aque-
duto das Águas livres são belos exemplos de construções desse gênero. No Brasil, cidades como
Ouro Preto e Diamantina, em Minas Gerais, São Luiz, no Maranhão, Rio de Janeiro e Parati são
apenas alguns exemplos de como o estilo foi marcante no cenário do Brasil colônia.

1. Segundo Schiavi (2010: 558), a palavra catedral passa designar as basílicas cristãs, por ser a cathedra do
bispo.
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É na transição entre o final da Idade Média e o início do Renascimento que nasce a moda.
Florença é o berço dessa nova era caracterizada por importantes alterações na conformação das
sociedades europeias: a concentração do poder nas mãos dos reis (o absolutismo), o fortale-
cimento da burguesia, que com o declínio do feudalismo enriquece, o ideal humanista. Nesse
efervescente período, os nobres ligados às cortes, para se diferenciarem da burguesia, que os
imitava nos modos de vestir, começam a criar novos cortes, cores e arranjos para dela se di-
ferenciarem. As diferenças entre os estados-nação também se acentuam, procurando cada um
desenvolver identidade própria. O luxo e a sofisticação passam a ser a marca, uma obsessão das
cortes. A partir de Luiz XIV, que foi o primeiro a criar uma escola de moda, a França passa a
ser uma referência, como destaca o historiador de moda João Braga:

No reinado de Luis XIV, a ideia de lançar modos e modas já havia sido pensada, e
o Castelo de Versalhes foi o epicentro divulgador das sutilezas do requinte, da sofis-
ticação exacerbada, do fausto e do esplendor para todas as cortes europeias. Nesse
período, a França foi pioneira em ditar a moda para toda a Europa através da corte de
Versalhes. (2007: 84)

Uma característica dessa época são os grandes volumes, especialmente para as mulheres.
Vestidos, perucas, adereços, tudo era tão exagerado que dificultava o próprio andar. Os homens
igualmente se vestiam com opulência e exagero, muitas vezes mais do que as mulheres. Também
usavam cabelos longos ou perucas. Com o surgimento do Rococó, o exagero e o luxo do Barroco
tornaram-se ainda mais evidentes. Graças ao crescimento do comércio, vieram tecidos cada
vez mais elaborados, como o veludo e o brocado, bem como a renda e o cetim, sem detalhes
como punhos e rufos. Mas, mesmo ao lado da opulência da nobreza e dos novos ricos, o ideal
humanista visto nas obras de Thomas More, Erasmus de Roterdã, Mirandola, entre outros, que
destacavam a dignidade humana e a importância do individual no coletivo, não afetava a vida
real das pessoas comuns, dos pobres, das classes que ficavam à margem da nobreza e de uma
classe burguesa que se fortalecia. Pelo contrário, o fosso que separava os ricos dos pobres
aumentou (Delumeau, 1994). A esse propósito, inclusive, é relevante salientar que os códigos
ou leis suntuárias são um exemplo marcante dos sistemas regulatórios dos consumos, inclusive
da indumentária. Até o final do século XVIII, eles se relacionavam, sobretudo, às classes sociais,
hierarquizando-as e prescrevendo seu acesso ao mundo dos bens (Lipovetsky, 2011).

Cidades modernas: a destruição criativa

A modernidade, muito embora tenha suas origens por volta do século XVI, jamais teria
adquirido seus contornos e alcance sem o que Eric Hobsbawm (2007b) intitulou de “revolução
dual”: as Revoluções Francesa e Industrial. Juntos, esses dois movimentos provocaram “a maior
transformação da história da humanidade desde os tempos remotos, quando o homem inventou
a agricultura e a metalurgia, a escrita, a cidade e o Estado” (idem: 19). Eles fazem emergir uma
nova economia – o capitalismo industrial –, uma nova classe – a burguesia – e uma nova forma
de trabalho – o assalariamento.

Hobsbawm (2007b: 271-273) percebe outras grandes transformações entre os séculos XVIII
e XIX: a explosão demográfica, o crescimento das formas de comunicação, por meio de fer-
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rovias, dos navios a vapor e das estradas, e o crescimento do comércio. A partir da segunda
metade do século XIX, com esses processos já em fase adiantada, vai também se consolidando
um novo estilo de vida dos representantes da classe hegemônica, agora representada por aqueles
que possuem os bens de produção, industriais, banqueiros, grandes comerciantes e outros tipos
de empresários: o estilo de vida do mundo burguês (Hobsbawm, 2007a).

Na medida em que os espaços públicos e privados foram se transformando, entre os séculos
XIX e XX, como resultado das mencionadas revoluções (Berman, 2008), uma nova ecologia
das imagens se instaura na sociedade. Segundo Argan (2010: 185-199), o urbanismo como
ciência surge exatamente nesse período e se divide em duas vertentes: uma conservadora, com-
promissada com os interesses ligados aos aspectos quantitativos da produção e da circulação de
bens, e uma outra reformadora, preocupada em resolver os problemas estruturais e que busca
soluções rigorosas. Owen e Fourier são urbanistas reformistas, identificados com a nascente
ideologia socialista, e propõem a construção de unidades residenciais para os operários, com
gestão cooperativa (ibidem: 186). Suas propostas caem no esquecimento das grandes utopias.
Em seu lugar, propostas conservadoras se mantêm ligadas aos interesses dos governantes. Por
conta disso, as grandes capitais da Europa praticamente foram destruídas para serem reconstruí-
das como cenários de um novo ideário de vida. Ferro, aço, vidro e novos transportes criam as
condições sem precedentes para que a indústria se desenvolva.

Em Paris, sob a coordenação de seu prefeito, Georges Eugène Haussmann, as ruas, vielas,
prédios antigos, bairros inteiros são removidos para dar lugar às largas vias e avenidas, monu-
mentos, bulevares etc. (Argan, 2010: 186), o que Harvey (2009: 27) designou como “destruição
criativa (...) uma condição essencial da modernidade”. Já Walter Benjamin (1991: 41) diz
que ele (Haussmann) dera a si mesmo o nome de “artiste démolisseur” 2, sendo responsável
por tornar a cidade estranha para os próprios parisienses. Ainda sobre essa intervenção urbana,
Marshall Berman assim se refere:

Pondo abaixo as velhas e miseráveis habitações medievais, Haussmann, de maneira
involuntária, rompeu a crosta do mundo até então hermeticamente selado da tradi-
cional pobreza. Os bulevares, abrindo formidáveis buracos nos bairros pobres, per-
mitiram aos pobres caminhar através desses mesmos buracos, afastando-se de suas
vizinhas arruinadas, para descobrir, pela primeira vez em suas vidas, como era o
resto da cidade e como era a outra espécie de vida que aí existia. (2008: 147-148)

O Art Nouveau se institui como estilo típico da sociedade moderna (Argan, 2010: 199).
Com temática naturalista e certa influência da arte japonesa, busca linhas e figuras arredondadas,
ondulantes, escapando do equilíbrio simétrico. Seu efeito acresce a um objeto útil um elemento
hedonista (idem: 202). Com propriedade, Argan salienta que: “(...) o Art Nouveau, enquanto
estilo ‘moderno’, corresponde ao que, na história econômica da civilização industrial, é chamado
de ‘o fetichismo da mercadoria’”. Ele ornamenta as cidades, mas somente até o limite com os
subúrbios.

É uma época de contradições. Progresso da ciência e dos meios de comunicação, explosão
da vida urbana, senso de urgência e velocidade; mas, de outro lado, desigualdade, pobreza, fome
e doenças.

2. Artista demolidor.
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Na moda, os rumos têm uma influência direta dos resultados da dupla revolução. A partir da
Revolução Francesa, os exageros e opulência característicos dos reis absolutistas desaparecem.
As roupas tornam-se práticas e confortáveis, com influência da Inglaterra campestre. O traje
masculino adquiri o caráter de sobriedade. O casaco inglês de caça, a calça justa de casimira,
botas e golas altas adornadas por lenços amarrados garantiam um visual austero e sofisticado.
O desenvolvimento da indústria têxtil, que aliás inaugura a Revolução Industrial, produz tecidos
mais leves e práticos. Ao período neoclássico 3, sucede-se o Romantismo, que retoma parte da
ostentação do período clássico, principalmente nas vestes femininas, e produz o estilo Dandi
para os homens, o qual, segundo Braga,

Era na realidade uma espécie de distinção e uma maneira diferente de ser e, con-
sequentemente, de se vestir. Não foi a suntuosidade que ditou a regra dândi, e sim
a distinção e a sobriedade, que se tornaram a marca registrada da moda masculina.
A magia criada por esse estilo tornou-se, a partir daí, referência em toda a moda
masculina do século XIX. (2007: 59)

A partir de 1837, a Era Vitoriana produz uma grande diferenciação entre homens e mulheres.
Enquanto a moda feminina se estabelecia com amplos vestidos e o uso da crinolina, os homens
usavam roupas escuras, sóbrias, sem ornamentação, o que marcava uma posição antagônica
entre a frivolidade do universo feminino e a seriedade e o propósito do mundo masculino. O
vestuário passa ser um produto de consumo massivo, graças à Revolução Industrial, tanto como
consequência da maior disponibilidade de produtos (principalmente os têxteis) como pela nova
conformação de trabalho e do urbanismo. Segundo Hobsbawm (2007b),

[...] a certa altura da década de 1780, e pela primeira vez na história da humanidade,
foram retirados os grilhões do poder produtivo das sociedades humanas, que daí em
diante se tornaram capazes da multiplicação rápida, constante, e até o presente ilimi-
tada, de homens, mercadorias e serviços. (p. 20)

A Primeira Guerra Mundial fez com que as mulheres passassem a assumir papéis antes
tradicionalmente exclusivos dos homens, como no transporte, na saúde, nas indústrias etc. O
corpo feminino, antes envolto em inúmeros e pesados tecidos, rendas, chapéus e espartilho,
precisava se libertar para o mundo do trabalho. Os tecidos ficam mais leves, as saias encurtam.
Chanel, antes uma estilista de chapéus, desenha e passa a produzir, em Paris, calças femininas.
Elas já existiam desde 1909, idealizadas pelo estilista Paul Poiret (que também havia eliminado
os desconfortáveis espartilhos do figurino feminino). Mas, foi o modelo produzido por Coco
Chanel, por volta de 1920, que ganhou notoriedade e passou a ser sinônimo de elegância. Como
bem pontua Braga (2007), a roupa mais funcional caminhava ao lado de outras características:
uma mulher que trabalhava, ganhava seu dinheiro, divertia-se nos salões de dança. Mesmo não
tendo se firmado como a moda predominante na década seguinte, o traje outrora tipicamente
masculino antecipava mudanças culturais.

Simmel, no início do século, teoriza sobre a dupla função da moda: o universal e o indi-
vidual; o esforço do indivíduo para ser aprovado e se integrar a um grupo social, ao mesmo
tempo em que se diferencia (2008). Apesar da crise de 1929, o século XX, principalmente após

3. O neoclassicismo foi um movimento cultural que reagia à estética do Barroco e do Rococó entre os séculos
XVIII e XIX (Argan, 2010).
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a Primeira Guerra, pode ser visto como um período a partir do qual a moda se universaliza. Te-
cidos mais baratos e máquinas de costura com preços acessíveis permitem que as roupas possam
ser produzidas domesticamente. A moda também se acelera na velocidade em que o capita-
lismo se desenvolve, e impõe uma “vida nervosa”, no conceito de Simmel (2009), passando a
ser classificada, a partir daí, por décadas. A moda prática, muito decorrente das exigências do
mundo voltado para o trabalho; a moda acelerada, mutável e mutante, como o progresso; a moda
coletiva e individualizante, como os tempos modernos.

Pós-modernidade e pós-modernismo: cenários pós-modernos

O mundo após a Segunda Guerra Mundial passa por enormes transformações. Consequên-
cia do reordenamento internacional, da globalização, de crises econômicas, como a de 1973, e
dos muitos movimentos sociais a partir da década de 1960, tais transformações começam a ser
pensadas em termos teóricos.

Conforme nos informa Perry Anderson (1999), Jean François Lyotard, atendendo a uma so-
licitação do governo canadense, produz, em 1979, A condição Pós-moderna. Nela, defende a
ideia de que o projeto da modernidade falira. A certeza de que o mundo caminharia, graças à
racionalidade e ao cientificismo, para um futuro melhor foi uma hipótese que não se cumpriu.
Lyotard proclama o fim das grandes narrativas, vãs tentativas de se explicar o mundo. Vários ou-
tros autores, cada um com sua especificidade e à sua maneira, vislumbram na produção cultural –
artes, arquitetura, cinema –, nas grandes transformações sociais, no fim do comunismo e em no-
vas conformações do consumo as marcas de uma sociedade pós-moderna, que se configura como
decorrência de um capitalismo globalizado, sustentado por grandes conglomerados, estruturado
em torno de novas formas de relações de trabalho e da acumulação flexível (Harvey, 2009), e
também numa cultura de consumo. A pós-modernidade é, por isso mesmo, o tempo-espaço do
domínio das imagens, o que conduz à estetização da vida e ao império das representações.

A produção cultural que se estabeleceu como representação estética desse momento histórico
se consolidou, tanto na academia quanto na sociedade, como um estilo pós-moderno, ou pós-
modernismo. Ele, enquanto intervenção estética, está presente nas artes, na dança, no teatro, no
cinema e na música.

Mas é na arquitetura e no planejamento urbano que esse estilo é mais visível no cotidiano.
As rupturas foram sentidas, literalmente, nas ruas, praças e avenidas. A arquitetura pós-moderna
prioriza o valor estético no lugar de propósitos sociais. Segundo Harvey (2009),

No campo da arquitetura e do projeto urbano, considero o pós-modernismo no sentido
amplo como uma ruptura com a ideia modernista de que o planejamento e o desen-
volvimento devem concentrar-se em planos urbanos de larga escala, de alcance me-
tropolitano, tecnologicamente racionais e eficientes, sustentados por uma arquitetura
absolutamente despojada (as superfícies “funcionalistas” austeras do modernismo de
“estilo internacional”). O pós-modernismo cultiva, em vez disso, um conceito do te-
cido urbano como algo necessariamente fragmentado, um “palimpsesto” de formas
passadas superpostas umas às outras e uma “colagem” e usos correntes, muitos dos
quais podem ser efêmeros. (p. 69)
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Para Harvey (2009), esse novo estilo era tão marcante que ele chega mesmo a identificar o
momento de passagem de um modelo arquitetônico do modernismo para um outro modelo, o
pós-modernista. Trata-se da implosão de um o conjunto de prédios na cidade de Saint Louis,
Missouri, nos Estados Unidos, em 15 de julho de 1972 (2009: 45). Esse condomínio, chamado
Pruitt-Igoe, fora projetado e construído nos anos de 1950 e destinava-se a abrigar uma população
de baixa-renda, muitos dos quais imigrantes. A intenção era evitar que esse contingente e suas
favelas chegassem muito perto do centro da cidade. Por falta de manutenção e cuidado das auto-
ridades, as condições de vida do condomínio se tornaram inadequadas: doenças, criminalidade
e violência inviabilizaram o projeto, mais tarde demolido.

A nova arquitetura faz uma crítica à certa austeridade do modernismo (Arantes, 1995), e
coloca a estética em primeiro lugar. As novas formas devem não somente embelezar, mas ser
objeto de uma experimentação visual dos sujeitos. O que importa “é que os ambientes sejam
fruídos” (Argan, 2010: 513). A arquitetura não mais é definida pelas ideias de funcionalidade e
racionalidade das cidades, mas, ao contrário, ela é que determina suas formas, que define seus
traçados. Graças à tecnologia industrial, a arquitetura ganha novos limites criativos. Produz
estruturas que desafiam a gravidade e que lembram cenários futurísticos e de ficção científica.

Na verdade, esses cenários não são meras aparências, pois, como destaca Paul Virilio, a
cidade contemporânea é, sobretudo, uma cidade tecnológica, não mais regulada pelo dia ou
noite, nem pelo controle de quem entra ou sai, como ocorria nas cidades fortificadas medievais.
Para ele, a representação da cidade contemporânea “(...) não é mais determinada pelo cerimonial
da abertura das portas, o ritual das procissões, dos desfiles, a sucessão de ruas e das avenidas;
a arquitetura urbana deve, a partir de agora, relacionar-se com a abertura de um espaço-tempo
tecnológico” (1993: 10). É uma arquitetura fantástica, representada por cidades como Dubai, ou
por construções como o teatro de Sidney, na Austrália, o museu da IBM em Munique, Alemanha,
e o Museu Guggenheim em Bilbao, Espanha, apenas para citar alguns exemplos.

Lipovetsky e Serroy (2015) constatam que essa configuração da arquitetura urbana se insere
num contexto maior, por eles chamado de “estetização do mundo”, e que decorre de um estágio
do capitalismo: “o capitalismo artista”. De acordo com os autores, “nada mais escapa às ope-
rações de design-decoração; tudo é pensado e realizado para parecer ‘tendência’, seduzir, ser
imagem e novo, produzir efeitos visuais e emocionais” (ibidem: 51). Outros exemplos marcan-
tes do “capitalismo artista” são os shoppings centers. Beatriz Sarlo (2013), ao escrever sobre as
“Cenas da vida pós-moderna”, demonstra como esses espaços são concebidos para funcionarem
como “cápsula espacial” (ibidem: 25), que isolam os consumidores do mundo exterior. Lá den-
tro, não existe dia ou noite, frio ou quente e perdem-se os referenciais de direção. Um mundo
feito para consumir.

Nesse cenário, há também novas configurações identitárias e de subjetividade. Bauman
(2001) e Hall (2006), entre vários outros autores, visualizam essas mudanças. As identidades,
antes fixas, rígidas, ligadas a tradições, laços comunitários e familiares, fortemente conectadas
também ao trabalho dos sujeitos, passam a ser móveis, deslizantes, ao sabor dos contextos, dos
acontecimentos, de uma aparente autonomia. Nesse sentido, percebemos que há sinais de em-
baralhamento de fronteiras quanto aos marcos simbólicos que demarcam as questões de gênero,
geração, classe e etnia.
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E, dentro desse contexto, compreendemos que novas maneiras de vestir o corpo se inserem.
Se, como diz Baitello (2005), a partir das ideias de Pross, o corpo é a mídia primária, nele, corpo,
também se reflete todo o embaralhamento de fronteiras pós-modernas. A forma como alguns su-
jeitos se vestem na pós-modernidade fala das marcas da pluralidade, da multiculturalidade, do
cruzamento de fronteiras, que antes eram estabelecidas por padrões de vestir da modernidade.
Se tomarmos, por exemplo, registros fotográficos da cidade de São Paulo, ou de Lisboa, na dé-
cada de 1940, veremos que as variações em termos de vestuário eram muito poucas. Homens
de terno e chapéu; mulheres de vestido e bolsa de mão. Se avançarmos no tempo, veremos que
paulatinamente as variações aumentam ao longo do século XX, principalmente em função da
multiplicação das chamadas modas jovens, que surgem num primeiro momento como contes-
tação da moda hegemônica, mas que são reapropriadas pela sociedade e denotam o fim de um
consenso das aparências, como bem observou Lipovetsky (2011). Para esse autor,

No momento em que se eclipsa o imperativo do vestuário dispendioso, todas as for-
mas, todos os estilos, todos os materiais ganham uma legitimidade de moda: o des-
cuidado, o tosco, o rasgado, o descosturado, o desmazelado, o gasto, o desfiado, o
esgarçado, até então rigorosamente excluídos, veem-se incorporados no campo da
moda. Reciclando os signos “inferiores”, a moda prossegue sua dinâmica democrá-
tica, como o fizeram, depois da metade do século XIX, a arte moderna e as vanguar-
das. (pp. 146-147)

As ruas das grandes cidades, mas também das pequenas, são hoje passarelas de uma ex-
pressiva diversidade de tipos, modelos, cores, estilos que contrariam de algum modo aquilo que
revistas especializadas indicam como tendências ou prevalências de modelos. Mas não se trata
apenas de uma questão de estilo, de cortes, de estética. Trata-se, sobretudo, de uma confrontação
das convenções sociais das formas de vestir. Essa constatação está de acordo com o que Hoff
afirma quanto aos regimes de visibilidade na cena urbana. Para essa autora,

No século XXI, o sujeito contemporâneo transita pelos muitos espaços e ambientes
das metrópoles, cujas práticas cotidianas comportam novos modos de ver e ser visto,
de estar e de consumir, material e simbolicamente, sejam mercadorias, as marcas, o
universo urbano ou as estéticas corporais. Mutante e ambígua, a metrópole abriga, ao
mesmo tempo, o semelhante e o diferente, o próximo e o distante, o local e o global.
(2015: 139)

Assim, ao lado da arquitetura, das artes plásticas, das experimentações possíveis da pós-
modernidade, encontramos corpos masculinos em trajes femininos, e vice-versa; uso de roupas
rasgadas, principalmente calças, e chinelos de dedo, por parte de jovens das classes A e B; jovens
da periferia trajando roupas de marcas caras, cordões de ouro, tênis importados. Encontramos
também uma moda dita étnica fora do seu contexto local, pessoas da terceira idade em roupas
tipicamente jovens e crianças adultizadas, compondo um mosaico que se incorpora à paisagem.
Essas novas possibilidades convivem com padrões estabelecidos, mas começam a fazê-lo sem
tanto estranhamento e objeção. Incorporam-se ao cotidiano.

Temos aqui um desafio para os pesquisadores das Ciências Sociais, pois as palavras uti-
lizadas ao longo desse artigo para caracterizar essas novas formas de vestir estão eivadas de
significados que precisam ser pensados com cuidado. Confrontação e subversão das formas
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simbólicas já não dão conta de representar atitudes contra-hegemônicas. Lado a lado convivem
sujeitos que reflexivamente adotam o vestuário como bandeiras de suas causas, com outros que
passivamente adotam estilos que o mercado incorpora quando ressignificam signos de resistên-
cia. O fato, no entanto, é que esse quadro reflete muito bem os cenários contemporâneos. Se,
como bem resumiu Harvey (2009: 49), a principal característica da pós-modernidade é “sua
total aceitação do efêmero, do fragmentário, do descontínuo e do caótico que formavam uma
metade do conceito baudelairiano de modernidade”, então, a pluralidade estampada nas formas
transgressoras de se vestir está compondo o cenário pós-moderno.

Considerações finais

Ao longo deste texto, buscamos refletir sobre a relação entre os modos de se vestir da Idade
Média aos dias atuais. Como dissemos no início, o objetivo não foi o de narrar a história da
moda, o que, aliás, não seria possível para o espaço de um artigo. Reconhecemos que a moda
de cada uma das etapas que aqui tratamos é muito mais diversificada e complexa do que abor-
damos. Contudo, o que pretendíamos tencionar era certo Zeitgeist de cada contexto, com as
normas gerais do vestuário. Assim, na Idade Média, a divisão da sociedade em nobreza, clero e
camponeses podia claramente ser identificada na indumentária; no Renascimento, o barroco e o
rococó ficaram estampados nos excessos das roupas, cabelos, perucas e joias; e a Idade Moderna
tem sobretudo as injunções do mundo do trabalho caracterizadas nas roupas. Diferentemente das
eras anteriores, na pós-modernidade não é um estilo estético que marca o vestuário. Não são os
tecidos, as cores, os cortes. O Pós-modernismo das roupas encontra-se na maneira como elas
confrontam as normas hegemônicas que demarcavam fronteiras simbólicas de gênero, classe,
geração e etnia, mesmo quando não decorrem de atitudes reflexivas dos sujeitos, mas de mera
reprodução. Na contemporaneidade, onde tudo é permitido, tudo é fragmento, tudo é difuso, o
vestuário pós-moderno integra o sujeito à paisagem, fazendo dele parte do cenário. Como diz
Perry Anderson, “(...) o universo pós-moderno não é de delimitação, mas de mistura, de cele-
bração do cruzamento, do híbrido, do pot-pourri” (1999: 110). Nas paisagens urbanas, o sujeito
encontra nos modos de se vestir uma experiência da própria pós-modernidade.
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Resumo

O diversificado repertório imagético disponível sobre temporalidades passadas e so-
bre as especulações de futuro de diferentes épocas fomentam imaginação e formas de
compreensão, articulando criativas estratégias em culturas urbanas contemporâneas.
São jovens que reelaboram eventos da Idade Média e piqueniques da Era Vitori-
ana, ou hibridizam presente, passado e futuro com narrativas literárias, históricas e
midiáticas em performances das mais diversas natureza. Neste artigo, problematiza-
se aquilo que denominamos de performances narrativas de temporalidade híbrida,
elaboradas por jovens que participam de culturas urbanas que buscam referências
principalmente no passado histórico. Argumenta-se que os participantes não se fun-
damentam, simplesmente, em uma premissa nostálgica ou deslumbrada. Para isso,
inicialmente, relaciona-se os conceitos de cultura urbana e juvenilização da cultura
na tessitura contemporânea. Em seguida, os temas nostalgia e hibridismo temporal
são problematizados. É nesta etapa que se propõe a ideia de performances narrativas
de temporalidade híbrida para analisar as operações memoráveis (intencionalmente
fictícias ou de caráter veritativo) que os jovens envolvidos nessas culturas urbanas
elaboram.
Palavras-chave: cultura urbana; temporalidade; práticas memoráveis; visualidade.

Introdução

Piqueniques vitorianos, passeios de trem, caminhadas históricas, conversas regadas a café e
História. Imersos nestas atividades, encontram-se jovens que se interessam por outros períodos
históricos, como a Era Vitoriana do século XIX e a Belle Époque brasileira. Em tais programa-
ções, eles investem em indumentárias de época ou performatizam temporalidades híbridas, nas
quais misturam construções de passado, presente e futuro. Este artigo tem por objetivo refletir
sobre como a temporalidade tem sido tema de destaque entre algumas culturas juvenis. Os parti-
cipantes aderem às propostas do grupo, promovendo valores e normas de conduta permeadas por
noções de temporalidades híbridas. As performances traduzem-se em visualidades específicas,
que materializam imaginários de passado, características identitárias dos envolvidos e inquieta-
ções de natureza espaço-temporal. Como Merleau-Ponty (1984) instiga, a ação de ver realiza-se
no mundo pela corporeidade, colocando a experiência visual em consonância com o corpo.

A problematização da temporalidade apresentada aqui enfoca culturas urbanas de concep-
ção retrofuturista ou nostálgica, pois parte-se do pressuposto de que tais jovens propiciam um
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variado leque de formas de socialidade e de relações com o que entendemos por temporalidade.
Os participantes reapropriam-se de narrativas históricas, midiáticas e ficcionais, seja pelo viés
saudosista ou retrofuturístico, propiciando experimentações estéticas que criam temporalidades
híbridas e distintas. As performances traduzem narrativas dos jovens sobre as construções soci-
ais de passado, presente e futuro.

A pesquisa tem como premissa norteadora os Estudos da Cultura Visual, buscando analisar a
construção visual do social, como propõe Mitchell (2003), e como o visual impacta a percepção
de mundo do observador, interferindo em suas experiências e socialidades. O diversificado re-
pertório imagético disponível sobre temporalidades passadas e sobre as especulações de futuro
de diferentes épocas fomenta a imaginação e formas de compreensão, articulando performances
narrativas dos participantes das culturas urbanas aqui apresentadas. Compreende-se a visuali-
dade como um conjunto de fatores que forma uma maneira específica de ver o mundo (Mirzoeff,
2011) e, a partir disso, propõe-se que as culturas urbanas de temporalidade híbrida propõem
uma alternativa peculiar de visualidade, que se desdobra em um conjunto de elementos, tais
como performances e produtos.

Inicialmente, dedico-me a delinear os conceitos de neotribos, culturas urbanas e juveniliza-
ção da cultura. Na sequência, problematizo os temas nostalgia e temporalidade no contemporâ-
neo. Também apresento brevemente algumas neotribos que constroem temporalidades diversas
no cenário brasileiro. Nesta etapa, proponho a ideia de performances narrativas de temporali-
dade híbrida para as operações memoráveis (intencionalmente fictícias ou de caráter veritativo)
dos jovens envolvidos nessas culturas urbanas.

O tempo dos jovens

Neste delineamento inicial sobre as culturas urbanas que promovem performances narrativas
de temporalidade híbrida, é possível perceber que a participação envolve pessoas de uma faixa
etária diversificada. Mesmo assim, é possível caracterizar tais grupos como culturas juvenis.
Para muitos céticos, não são as roupas ou a suposta nostalgia pelo passado que chama a atenção,
mas o fato de “homens” e “mulheres”, ou seja, pessoas “adultas”, promoverem cenas com carac-
terização indumentária, criação de personagens e até encenações. Isso remete à argumentação
feita por Borelli (2008) que, amparada nas discussões anteriores de Edgar Morin, salienta como
há uma profunda cisão historicamente hegemônica entre imaginário e real, fantasia e realidade,
objetividade e subjetividade.

A equivocada separação entre elementos que poderiam ser concebidos de forma in-
dissociável, como, por exemplo, na perspectiva do “duplo” moriniano (Morin, 1979,
1997), supõe que adultos devam ser prioritariamente lógicos e racionais – sapiens,
portanto! –, e restaria às crianças, enquanto não crescem, as possibilidades amplas
de fantasiar, imaginar, subjetivar. (Borelli, 2008: 63-64)

Borelli (2008) argumenta que o rompimento de fronteiras etárias que atualmente configura
o interesse dos mais diversos públicos por produtos culturais outrora configurados como “coisa
de adolescente” explica-se pelo fato de as matrizes culturais invadirem fronteiras e dialogarem
com variados segmentos. Dessa forma, temos no cenário contemporâneo uma sociedade imersa
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em um processo de juvenilização da cultura que ultrapassa as delimitações tradicionais entre
infância, adolescência e vida adulta. Os co-participantes desse processo de “teenagização” são
oriundos de diversos segmentos geracionais, étnicos, de gênero, de classes sociais, mas compar-
tilham repertórios e gostos provenientes de diferentes produtos culturais e midiáticos.

O argumento de que a juventude é uma construção social é sustentado, também, por Reguillo
Cruz (2007). Na contramão teórico-elitista daqueles que visualizam nas práticas juvenis apenas
grupos de indivíduos desajustados, alienados ou consumistas passivos, esta pesquisadora vê nas
diversas estratégias adotadas por esses jovens formas de atuação política, estética e cultural não
institucionalizadas.

Entre los jóvenes, las utopías revolucionarias de los setenta, el enojo y la frustractón
de los ochenta, han mutado, de cara al siglo veintiuno, hacia formas de convivência
que, pese a su acusado individualismo, parecen fundamentarse en un principio ético-
político generoso: el reconocimiento explícito de no ser portadores de ninguna verdad
absoluta en nombre de la cual ejercer um poder excluyente. (Reguillo Cruz, 2007:
14)

Ao promoverem novas estratégias de socialidade, estas culturas urbanas constituem espaços
de produção e circulação de saberes. Reguillo Cruz (2007) propõe a concepção de cidadania
cultural, pois os participantes inauguram novos lugares de enunciação e comunicação, de parti-
cipação política e práticas culturais, por meio de performances de alta visibilidade.

La visibilización se convierte en nueva estrategia política. La carnavalización de la
protesta, la dramatización de los referentes identitarios, la imaginación para captar la
atención de los medios de comunicación, trastoca las relaciones en el espacio público
y señala la transformación en los modos de hacer política. El tema de la visibilidade
es un asunto clave en que toca a la reconfiguración de las formas sociopolíticas del
mundo. (Reguillo Cruz, 2007: 148)

Visibilidade e performance são duas características indissociáveis nas culturas urbanas apre-
sentadas nesta pesquisa. As visualidades desses grupos são resultado de hibridismos que res-
significam tradições e temporalidades. Observe-se, por exemplo, dois grupos brasileiros que
gravitam em torno de épocas históricas próximas: o Picnic Vitoriano e a Sociedade Histórica
Destherrense.

O primeiro dedica-se a reelaborar principalmente a época vitoriana, em elegantes eventos,
com damas e cavalheiros da sociedade. Estes jovens apreciam os rituais cerimoniosos, tanto em
âmbito social como nas relações interpessoais, como se pode observar no texto introdutório do
grupo na internet:

Houve uma idade de guerreiros corajosos, um tempo de donzelas que coziam [sic]
um vestido durante meses, uma época de escandalosas damas exageradamente ata-
viadas, um período de elegantes cavalheiros que davam bailes e faziam pedidos for-
mais de casamento, uma era de enormes avanços científicos, tecnológicos e artísticos.
Momentos que vibram no coração dos apaixonados por esses séculos que podemos
reviver e recriar! 1 (Picnic Vitoriano, on line)

1. Recuperado em 4 dez. 15, em http://picnicvitorianocwb.com/page/6/.

http://picnicvitorianocwb.com/page/6/
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Hobsbawn e Ranger (1997) defendem que muitas tradições parecem antigas, mas na verdade
são recentes ou até mesmo inventadas. Portanto, os autores conceituam como tradição inventada
ao processo de formalização e ritualização, composto por um conjunto de práticas que objetiva
imprimir valores e normas comportamentais através da reiteração, insinuando uma continuidade
em relação a um passado apropriado. As tradições inventadas são indícios que ajudam a escla-
recer as relações humanas com o passado (Hobsbawn e Ranger, 1997). Essas culturas urbanas
de temporalidade híbrida intencionalmente reinventam uma tradição inventada, abrindo novos
caminhos de elaboração e interpretação de costumes.

A Sociedade Histórica Destherrense, em sua página na internet 2, afirma ser um grupo de
pessoas interessadas em recriação histórica e na discussão sobre o período compreendido entre a
Revolução Francesa (1789) e a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), principalmente em seus
aspectos culturais, econômicos, políticos, comportamentais e estéticos. Para isso, a programação
é variada: passeios históricos, palestras, chás da tarde. Observe-se o convite para o 4º Encontro
Vitoriano: Grandes Romances Oitocentistas, realizado em junho de 2015:

É uma verdade universalmente reconhecida que um leitor afortunado, na posse de
um belo livro, gostaria de viver as histórias que lê. Das heroínas cândidas de Jane
Austen – e vários inevitáveis suspiros por Mr. Darcy – às criaturas sombrias de Mary
Shelley e Bram Stoker, a literatura do século XIX é povoada de obras-primas e perso-
nagens complexas e inesquecíveis. Quantos leitores de Dom Casmurro não perderam
o sono tentando entender se Capitu realmente traiu Bentinho? Para o 4º Encontro
Vitoriano de Florianópolis, a Sociedade Histórica Destherrense convida você a mer-
gulhar no universo da literatura oitocentista. Escolha uma história de sua preferência
(conto, crônica, romance, peça de teatro ou ópera), caracterize-se como seu persona-
gem favorito e junte-se a nós para um agradável chá da tarde. 3 (Sociedade Histórica
Destherrense, on line)

O hibridismo temporal deve-se ao fato de as percepções de presente interferirem nas reelabo-
rações propostas nas atividades, seja dos grupos como os dois acima mencionados, que enfocam
o passado, seja naqueles agrupamentos que partem de premissas retrofuturistas, nas quais há
misturas de presente, passado e futuro nas criações. Os diferentes conceitos de temporalidade
que este jovens propõem se potencializam em narrativas históricas, em práticas culturais e estra-
tégias de socialidade. Eles lançam formas diferenciadas de conceber o tempo, de ação sobre o
mundo e de construção identitária.

É interessante a metáfora do relógio usada por Feixa (2003) para caracterizar as relações
que se estabelecem entre o tempo e a juventude. Para ele, da mesma forma que o conceito
de juventude é uma construção social, a juventude constrói socialmente o tempo, pois elabora,
adapta e, no caso das neotribos estudadas aqui, transgride modalidades de vivência temporal.
O autor caracteriza a geração atual e suas concepções de tempo a partir do funcionamento do
relógio digital.

Con la emergencia de la posmodernidad, la medida del tiempo se hace mucho más
precisa y ubicua (los relojes están omnipresentes en cualquier rincón de nuestra vida

2. Recuperado em 30 mai. 15, em http://shdestherrense.com/home/sobre/.
3. Recuperado em 4 dez. 15, em http://shdestherrense.com/home/4o-encontro-vitoriano-grandes-romances-

oitocentistas/.

http://shdestherrense.com/home/sobre/
http://shdestherrense.com/home/4o-encontro-vitoriano-grandes-romances-oitocentistas/
http://shdestherrense.com/home/4o-encontro-vitoriano-grandes-romances-oitocentistas/
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cotidiana), pero al mismo tiempo mucho más relativa, descentrada y ambivalente
(el tiempo depende del contexto espacial desde el que se calcula, no tiene un único
organismo que lo regule y puede estar en función de la perspectiva de diversos ob-
servadores). Una de las características del tiempo digital es que permite reprogramar
constantemente el inicio, final, duración y ritmo de una determinada actividad: se
crea um auténtico tiempo “virtual”, cuya “realidad” depende del ámbito en el que se
produce. (Feixa, 2003: 18)

Na argumentação do autor, esta comparação serve para delinear uma espécie de filosofia da
desaceleração, que se baseia em uma concepção mais plural de tempo. Esta perspectiva propi-
cia aos jovens se “destemporalizarem”, com a criação de “não-tempos” e “não-lugares”. Tais
“limbos sociais” estimulam o nomadismo social e uma concepção virtual de idade, na opinião
de Feixa (2003), pois há constante rompimento de regras e características geracionais.

Os “limbos sociais” diagnosticados pelo autor também propiciam a criação de espacialidades
e temporalidades próprias – o hibridismo temporal – agenciadas pela cultura da mídia. Agenci-
amento é entendido nesta pesquisa como a capacidade de agir propositalmente em determinado
contexto sociocultural, em que há ações impositivas, catalisadoras ou de dominação de hierar-
quias culturais e sociais. Tais agenciamentos propiciam a elaboração de variadas performances
de temporalidade híbrida, que podem ser analisadas em meio às práticas culturais, identitárias e
comunicacionais na urbanidade de experimentações juvenis.

As estratégicas lúdicas e a criatividade performativa são traços marcantes das culturas juve-
nis contemporâneas. Alguns autores chegam a lançar a hipótese de uma influência neobarroca à
propensão pelo lúdico e pelo visual (Machado, 2006; Calabrese, 1999).

Outras características do barroco matizam as culturas juvenis contemporâneas. A
começar pelas metáforas, alegorias e suas significações ocultas. [...] Na metáfora
sobressai a idéia de metamorfose e o inter-relacionamento lúdico do ser e do parecer.
É certo que, sob a aparência do metafórico, o real sobrevive. Mas sobrevive como
uma insinuação persuasória por meio de uma rebuscada procura de associações extra-
vagantes. As mudanças de imagem que alguns jovens fabricam, quando recorrem a
formas alegóricas, arrastam uma troca sucessiva de prevalência entre o ser e o parecer.
(Machado, 2006: 16)

As construções identitárias das performances dos participantes das culturas urbanas de tem-
poralidade híbrida – manifestas nas idealizações romantizadas de passado, nas indumentárias
e na cena criada por eles – interessam a esses jovens não pelo valor de uso, mas pelo valor
de troca, ou seja, permitem-lhes ampliar o quadro de interações comunicativas, “experimentar”
outras temporalidades, “ficcionalizar” tempos e histórias de acordo com seus interesses mais
imediatos.

Os jovens que performatizam temporalidades híbridas apontam dois elementos interligados:
a importância do visual em suas caracterizações identitárias e a necessidade de presença. A cul-
tura visual tem um papel preponderante nas configurações de imaginários nas culturas juvenis
contemporâneas. Esses jovens instauram novas estratégias de comunicação e práticas cotidianas,
que são adaptáveis, abertas e em constante processo de transformação. Através dessas novas for-
mas de se expressar, não mais limitadas ao âmbito discursivo da palavra escrita, eles contestam
representações de mundo. Grande parte das intervenções comunicativas da cultura juvenil foi



i
i

i
i

i
i

i
i

Retrofuturismo no Brasil: performances narrativas em tempos de hibridismo temporal 405

convertida em práticas do espaço e do corpo (Carrion, 2007). São sujeitos que emergem em um
contexto marcadamente imaginal e emocional. Por isso, principalmente nesses agrupamentos
urbanos, percebe-se a importância das experiências marcadas pela corporeidade, resgatando o
lugar próprio e ativo da relação corpo-espírito no ato de ver/perceber o mundo.

Maffesoli (1995) argumenta que a imagem torna-se uma espécie de elo entre os participan-
tes das neotribos. O visual, através de diferentes processos e produtos, torna-se um elemento
propiciador de trocas simbólicas e de reconhecimento identitário para as culturas urbanas. Das
práticas culturais resultantes, têm-se um conjunto que emerge com uma visualidade específica
capaz de legitimar um espaço próprio de socialidade. A pregnância da imagem em suas diversas
manifestações – no imaginário, no simbólico, no jogo das formas – caracteriza-se como vetor de
religamento, ou a mediação simbólica para o estar junto contemporâneo.

Para enfatizar tal fenômeno, podemos falar de (re)nascimento de um “mundo ima-
ginal”, ou seja, de uma maneira de ser e de pensar perpassadas pela imagem, pelo
imaginário, pelo simbólico, pelo imaterial. A imagem como “mesocosmo”, isto é,
como meio vetor, elemento primordial do vínculo social. (Maffesoli, 2003: 47)

Martín-Barbero e Rey (2004) diagnosticam uma hibridação entre visualidade e oralidade
como característica das complexas relações culturais que se produzem entre as pessoas na Amé-
rica Latina que, por sua vez, introduzem novas discursividades. Nesse contexto definido pelos
autores como “des-ordem cultural”, as produções audiovisuais encarnam o entrelaçamento entre
memória e imaginário, trazendo à tona saberes-mosaico, feitos de intertextualidades e bricola-
gens.

Pois o des-ordenamento cultural que atravessamos se deve, em grande medida, ao en-
trelaçamento cada dia mais denso entre os modos de simbolização e ritualização do
laço social com os modos de operar dos fluxos audiovisuais e das redes comunicaci-
onais. O estouro das fronteiras espaciais e temporais, que eles introduzem no campo
cultural, des-localiza os saberes, deslegitimando as fronteiras entre razão e imagi-
nação, saber e informação, natureza e artifício, ciência e arte, saber especializado e
experiência profana. (Martín-Barbero e Rey, 2004: 18)

Urbanos, tecnológicos e midiatizados, as subjetividades e alternativas de socialidade que
pautam as culturas juvenis permeiam suas opções estéticas, políticas, morais e suas práticas
culturais. Um traço marcante dessas neotribos é a forte empatia com a cultura tecnológica e
midiatizada, contextualizadora de um ecossistema comunicativo (Martín-Barbero, 2002). Trata-
se de uma geração que vê ruir a linearidade ditada pela palavra impressa, exploradores de um
mundo tecnocultural mediatizado pela imagem e pela sonoridade, pelo tato e pela velocidade.

[...] lo que está en juego es una nueva sensibilidad hecha de una doble complicidad
cognitiva y expresiva: es en sus relatos e imágenes, en sus sonoridades, fragmen-
taciones y velocidades que ellos encuentran su idioma y su ritmo. Estamos ante la
formación de comunidades hermenéuticas que responden a nuevos modos de perci-
bir y narrar la identidad, y de la conformación de identidades con temporalidades
menos largas, más precarias pero también más flexibles, capaces de amalgamar, de
hacer convivir en el mismo sujeto, ingredientes de universos culturales muy diversos.
(Martín-Barbero, 2002, on line).
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E é nesse amálgama de visualidades, sonoridades e velocidades que jovens urbanos e midi-
atizados buscam, por meio de operações memoráveis, conectar-se e significar outras tempora-
lidades – principalmente de passado – para dar um sentido de coerência e continuidade ao seu
tempo presente. Estas temporalidades idealizadas, fictícias ou verídicas não esvaziam o sentido
de vida atual de seus participantes, pelo contrário, ela serve de tecido para amarrar fragmen-
tos de memórias, de visualidades e visões de mundo com as quais esses jovens constroem suas
subjetividades. As performances narrativas exercitam saberes provenientes das “experiências
sensoriais” (Martín-Barbero, 2008) que misturam espaço, tempo e memória.

Dessa forma, o passado torna-se uma central de casting temporal ou um armazém de enredos
culturais (Appadurai, 2004: 47), ao qual esses jovens recorrem para suas criações. Nelas, há
cristalizações que influenciam as formas formantes (Maffesoli, 1996) do imaginário sobre as
diversas temporalidades pesquisadas, misturadas e ressignificadas. Os produtos da cultura da
mídia e personagens literários também são integrados neste repertório. O convite para participar
do II Banquete Medieval Schola Militum exemplifica esta estratégia. A forma de despertar o
interesse dos entusiastas da Idade Medieval e de propiciar uma visualidade de referência foi
citar o emblemático episódio “Casamento Vermelho”, da série Game of Thrones.

Game of Thrones tem dragões, mas apesar de ingredientes fantásticos é uma série
mais realista do que você poderia esperar e o Banquete é um desses elementos his-
tóricos presentes. No infame Casamento Vermelho (Red Wedding) vemos o nobre
Robb Stark, Rei do Norte, com sua família e seguidores serem assassinados no meio
da celebração pelo anfitrião e seu vassalo lorde Walder Frey. Os acontecimentos do
Casamento Vermelho, como grande parte do resto de Game of Thrones, são inspira-
dos em fatos reais da história europeia medieval. O Casamento Vermelho é baseado
no The Black Dinner (1440), parte integrante da história da Escócia na luta pelo po-
der entre o rei escocês e os nobres do clã Douglas, mortos por “traição” durante o
banquete no castelo do monarca. Ofereceremos a vocês esse Banquete de modo a
sedimentar novas amizades e vínculos entre nós e os convidados. Contudo, não se
preocupem, pois respeitaremos as leis da generosidade. 4

Narrar também é uma forma de estar no mundo e compreendê-lo. Por meio de performances
narrativas, esses jovens manifestam diferenciadas perspectivas sobre como entendem as cons-
truções sociais de passado, presente e futuro. O fio da história que vem sendo costurado por
eles aponta práticas de memória que nem sempre buscam o estatuto de veracidade que confere
legitimidade às narrativas históricas. De um passado romantizado a criações de temporalidade
híbrida, de passados recentes a longínquos, do futuro do pretérito ao ambiente futurista ideali-
zado, os participantes procuram dar coerência às suas próprias temporalidades descontínuas.

As conceituações de Zumthor (2007) sobre performance auxiliam a compreender as varia-
das possibilidades que se estabelecem na apropriação dos textos (incluindo aqui não apenas os
literários, mas as narrativas históricas, as histórias em quadrinhos, os jogos de RPG e outros
produtos da cultura da mídia) da experiências desses jovens. Recuperando as concepções de
Merleau-Ponty, Zumthor (2007) defende que há um comprometimento empírico na apreensão
do texto que vai além do discurso da palavra escrita e é concretizado no engajamento do corpo.

4. Recuperado em 30 mai. 15, em www.facebook.com/scholamilitum/?fref=ts.

https://www.facebook.com/scholamilitum/?fref=ts
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Termo antropológico e não histórico, relativo, por um lado, às condições de expres-
são, e da percepção, por outro, performance designa um ato de comunicação como
tal; refere-se a um momento tomado como presente. A palavra significa a presença
concreta de participantes implicados nesse ato de maneira imediata. (Zumthor, 2007:
50)

É por isso que a performance modifica o conhecimento, atualizando virtualidades e concre-
tizando imaginários. É uma conduta na qual o sujeito assume abertamente sua responsabilidade,
diz o autor. As situações criadas pelo grupo ultrapassam o contexto das narrativas que lhes deram
origem. Os personagens agregam elementos da História, da ficção, da cultura da mídia, que são
continuamente performatizados nos contextos individuais, locais e culturais dos participantes.

Ricouer (2007) diz que toda recordação é uma busca por aquilo que se teme ser esquecido.
Os participantes de culturas urbanas de temporalidade híbrida usam esta estratégia para justificar
o interesse por outros tempos e lugares, mas vão além desse intuito, já que não congelam a
memória dessas outras temporalidades. Eles reconstroem imaginativamente uma memória de
tempo, amparadas pela cultura retrofuturista e pela cultura da memória que permeiam o contexto
contemporâneo.

Considerações Finais

Huyssen (1996) debruça-se sobre o anseio contemporâneo por lembrar, defendendo que as
operações memoráveis atuais não têm papel compensatório, diferentemente do que Nora (1984)
sugestiona como “lugares de memória”. “A memória humana pode, sim, ser um dado antropo-
lógico, e, intimamente ligada como é às maneiras como uma cultura constrói e vive sua tem-
poralidade, as formas que ela tomará são invariavelmente contingentes e sujeitas à mudança”
(Huyssen, 1996: 14).

Para Huyssen (1996: 16), mesmo que toda memória dependa de algum acontecimento ou
alguma experiência vinculada ao passado, qualquer ato memorativo é sempre relacionado ao
presente, e não ao próprio passado. Portanto, para o autor, a obsessão dos dias atuais para com
a memória sinaliza uma crise da estrutura de temporalidade que marcou a modernidade, “com
sua celebração do novo como utópico e como ‘outro’ radical e irredutível”. “Portanto, nós não
estamos apenas experimentando outro surto de pessimismo e crítica ao progresso, mas vivendo
a transformação da estrutura de temporalidade moderna em si. Cada vez mais, em anos recentes,
o futuro parece se dobrar numa volta ao passado.” (Huyssen, 1996: 19)

O que é possível visualizar nas performances das culturas urbanas apresentadas aqui são
apropriações criativas que engendram cultura da memória, imaginário e retroconsumismo. As
experiências desses jovens mostram a capacidade criativa e inventiva deles, não simplesmente
nostálgica, melancólica, futurista, deslumbrada, imitativa e tantas outras rotulações que emer-
gem em torno da concepção de juventude hoje. “A hipótese da mimetização irrefletida de prá-
ticas veiculadas ou preconizadas por artefatos e ícones das indústrias culturais oferece, além
disso, uma explicação descomplicada e conveniente para a gênese de comportamentos postula-
dos como ‘problemáticos’ pelos especialistas.” (Freire Filho, 2008: 36)
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Geralmente, os jovens são vistos como “sismógrafos, barômetros ou catalisadores” de mu-
danças nas relações entre produção e consumo cultural, bem como de comportamentos e inte-
rações sociais. (Freire Filho, 2007: 22). Analisando as estratégias das culturas urbanas que
promovem performances de temporalidade híbrida, é possível perceber a configuração de um
complexo panorama social que emerge das fissuras das compressões espaço-temporais potenci-
alizadas pela cultura tecnológica.

Num contexto contemporâneo fortemente marcado pela presença imagética, os Estudos da
Cultura Visual colocam em perspectiva a relevância das representações visuais e suas respec-
tivas práticas culturais na construção de sentidos e de subjetividades no contemporâneo. As
culturas juvenis se expressam através de códigos próprios, símbolos e linguagens diversos, pro-
piciando formas específicas de ver e experimentar o mundo através das visualidades que cons-
troem e corporificam. Nestas configurações, há formas de interação comunicativa e percepções
de mundo que propõem uma “política com minúsculas” (reguillo Cruz, 2007), fora do âm-
bito político-partidário ou das tradicionais formas de participação política, que reflita as fissuras
espaço-temporais da cultura tecnológica delineadora de suas subjetividades.

A potência criadora dos jovens aqui apresentados aponta sintomas que vão além da simples
experimentação prazerosa ou modos imprevistos de pensar e agir. Se tais performances forem
vistas como simples aceitação passiva de estilos mercantilizados, despreza-se focos diferen-
ciados de sentidos coletivos, em que se desenvolvem novas experimentações políticas, sociais,
culturais, estéticas. Como Maffesoli (1987, 1995) sugere, a potência subterrânea que emerge dos
agrupamentos juvenis contemporâneos pode ser uma tática de refúgio à hiper-racionalização do
cotidiano.

Não há como negar, nestas culturas urbanas, certo idealismo de passado com pinceladas
nostálgicas, mas não se encerra aí. Essas culturas urbanas performatizam narrativas de tempora-
lidade híbrida, recriando um tempo alternativo, reflexo de um contexto mais amplo de cultura da
memória e retroconsumismo, que mistura: passado fantasioso, criações futurísticas, críticas ao
presente, inquietações e reflexões quanto ao futuro. Não é pura nostalgia, não é presenteísmo:
é a construção de uma temporalidade intencionalmente ficcional (seja ela passado, presente, fu-
turo, ou a mistura de todos eles). Percebe-se, nas pesquisas feitas até agora, que esses jovens
propõem uma forma de resistência à percepção de aceleração temporal, por meio de estraté-
gias de relativização da própria identidade e da criação de espaços diferenciados de socialidade
e de comunicação (Pegoraro, 2015). A cena criada por eles ocorre em apropriações públicas
e criativas de espaços urbanos, verdadeiros palcos de performances narrativas que propiciam
formas de crítica, convivência e participação fora do âmbito mainstream das manifestações esté-
ticas e culturais. Desse espaço próprio de expressão e interação, emergem culturas urbanas com
visualidades específicas, resultantes de formas diferenciadas de ver e experienciar o mundo e,
principalmente, da relação de cada um com a temporalidade.

Ao trabalhar na interconexão entre culturas juvenis e temporalidade sob a perspectiva dos
Estudos da Cultura Visual, propõe-se que “a interpretação se constitui como prática social que
mobiliza a memória do ver, aciona e entrecruza sentidos da memória social construída pelo
sujeito. Influenciadas pelo imaginário do lugar social as interpretações configuram processos
de construção de sentidos e significados.” (Martins, 2006: 73). Os jovens que participam de
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culturas urbanas de temporalidade híbrida têm à disposição um vasto “repertório de passado”,
mas cada um interpreta a sua maneira este conhecimento, de acordo com sua visão de mundo,
seus hobbies, seu conhecimento próprio, seu imaginário de passado, elementos que, no conjunto,
estabelecem conexões para a reformulação de uma visualidade temporal híbrida.
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Resumo

Acredita-se na PopArt como o ponto de ruptura entre o Modernismo e o Pós-moder-
nismo. Representa não só uma nova gestualidade e formas de expressão, como tam-
bém, um novo comportamento da sociedade sobre os elementos produzidos na fase
industrial. No Brasil, os meios de comunicação de massa interferem principalmente
na arte no período de maior densidade experimental e gestual, destaca-se aqui a arte
pictórica, no período destacado pela mídia como ‘Geração 80’. No momento o país
passava pela sua reforma política pós-ditadura militar. Seria então, nesse contexto a
possível interação entre os diversos seguimentos da arte e o contato crescente entre
arte e público já encaminhado desde o movimento neoconcreto, iniciado no final da
década de 1950. Esta pesquisa versa por este caminho: encontrar nessa trajetória as
relações com os mass media no Brasil nos anos de 1980 tendo como ponto de par-
tida as suas pré-condições onde se encontra o surgimento de uma cultura denominada
Pop.
Palavras-chave: modernismo; pós-modernismo; ruptura; comunicação de massa.

Introdução

Este trabalho aborda uma perspectiva do momento vivido pelo Brasil na década de 1980 após
o momento de ruptura existente no período dos movimentos pós-modernistas. É interessante
observar que as novas tecnologias e produtos dos meios de comunicação nas suas pré-condições,
ou seja, em 1960/1970 tiveram parcela significativa na mutação das artes plásticas e em como
tudo culminou para o olhar transversal do artista nos tempos atuais.

Várias teorias foram estudadas nos últimos anos do período moderno. O ano de 1960 é
caracterizado por Jameson (1992, p. 115) como o momento da contracultura, de narrativa da
liberdade humana, dando voz aos reprimidos (negros, estudantes, povos do terceiro mundo),
como maneira de abrir espaço para os artistas antes oprimidos pelo Modernismo e ainda, aponta
a própria cultura como o pontapé para a sua expansão, e não como o desaparecimento como
diriam os visionários apocalípticos, toda a “sociedade do espetáculo, da imagem ou do simulacro
tornou-se cultural, desde as superestruturas aos mecanismos da própria infraestrutura”. Ocorreu
maior abertura entre os sistemas políticos, sociais e culturais e as artes, aqui com ênfase para a
pictórica, são as responsáveis pelo registro visual desse momento, produziram signos os quais
não permitem o esquecimento da história.

IX Congresso Sopcom. pp. 411-419. Coimbra, novembro de 2015
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A PopArt se expandiu e uniu a comunicação, informação e a publicidade. Surgiu na segunda
metade do século XX é o ponto de partida para a proliferação de novos aspectos da arte e
aspectos estéticos, antes determinados pela França. Sobre o termo: “[...] foi usado pela primeira
vez pelo crítico britânico Lawrence Alloway, em 1959, como um rótulo conveniente para a ‘arte
popular’ que estava sendo criada pela cultura de massa [...]”, (Lucie-Smith, 1991, p. 160).
Dessa vez, Nova York foi o berço de artistas como: Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg. James
Rosenquist, Tom Wesselmann e Andy Warhol.

Faretto (2012), ao falar sobre o Tropicalismo, movimento ocorrido na década de 1960 afirma
seu o ineditismo no Brasil e defende esse período como o de reorganizar as ideias modernistas,
sem a reelaboração de novidades. Assim, o novo tem sido o grande desafio dos artistas contem-
porâneos devido ao grande número de referências e a facilidade em encontra-las aspecto esse
diferente do momento vivido na década de 1980 devido às restrições provenientes das questões
políticas.

No Brasil, a ‘Geração 80’ foi um fenômeno de forte intensidade nas artes plásticas, sobre-
tudo, em relação ao papel desempenhado pela Arte Contemporânea. Foi agregada a geração
estigmas como: “despolitizado, reacionário e narcísico, mas, é a conjuntura sociopolítica do
país que mais se relaciona à produção. Os brasileiros saíram às ruas e gritavam a favor das Di-
retas já, com o espírito de esperança e em plena abertura política no país”. (Bertolossi, 2014, p.
41)

Naquele momento, afirma Canongia (2010), o Brasil passava por aumentos inflacionários,
surgimento da geração conhecida como ‘Coca-Cola’, bomba no Riocentro, lei Sarney, nasci-
mento da Funarte, queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria. Foi perceptível a ligação da
estética desconstruída da arte nacional na geração e a nova perspectiva política que se aflorava.

Hoje a sociedade vivencia um mundo repleto de imagens e símbolos para adquirir reconhe-
cimento. A produção científica ajuda a constituir as redes de interesse: “Hoje mais do que nunca
na chamada ‘era da informação’, é praticamente impossível chegar a qualquer objeto sem passar
antes pelo repertório – ou seja, sem alguma noção dos discursos que moldam seu significado e
uma ideia de como será sua experiência” (Cardoso, 2012, p. 68) O autor citado julga o atual
mundo complexo como um grande desafio para as artes visuais. Enquanto para Flusser (2007, p.
97), o homem compartilha a informação para sua resistência aos efeitos da natureza. Então, um
estudo que engloba as artes visuais carrega não só as características de diferentes movimentos e
estilos como também a identidade e a memória provenientes de processos socioculturais.

O Pós-modernismo e a PopArt como pré-condição

A Pop Arte, nasceu na segunda metade do século XX, e faz parte do momento de ruptura
na História da Arte, no Modernismo destacar-se a frente de outro movimento era o objetivo
principal. Já no Pós-Modernismo, a identidade e o caráter científico da arte se sobressai. Os
artistas, na sua maioria, não se formam através da boêmia, como em muitos casos anteriores,
mas sim, de cursos especializados e bancos de universidade. No primeiro o status quo era
garantido pela França e no segundo, Nova York passa a ditar novas direções. Além disso,
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[...] o longo período de expansão pós-guerra, que se estendeu de 1945 a 1973, teve
como base um conjunto de práticas de controle do trabalho, tecnologias, hábitos de
consumo e configurações de poder político-econômico, e de que esse conjunto e con-
figurações de poder político-econômico, e de que esse conjunto pode com razão ser
chamado de fordista-keynesiano. O colapso desse sistema a partir de 1973 iniciou
um período de rápida mudança, de fluidez e de incerteza. Não está claro se os no-
vos sistemas de produção e de marketing, caracterizados por processos de trabalho
e mercados mais flexíveis, de mobilidade geográfica e de rápidas mudanças práti-
cas de consumo garantem ou não o título de um novo regime de acumulação nem
se o renascimento do empreendimento e do neoconservadorismo, associado com a
virada cultural para o pós-modernismo, garante ou não o título de um novo modo de
regulamentação. (Harvey, 1996, 119)

Dessa forma, acredita-se em uma inflexão que ocorre porque em comparação a moderni-
dade, a temporalidade atingiu novo status. Fredrich Jameson, em entrevista (Fredrich, 2013),
aponta os valores estilísticos do pós-modernismo com seu início na arquitetura, seguido pelas
demais artes com diferentes nomenclaturas. Já a Pós-modernidade, também se equivale para o
pesquisador como o Contemporâneo tornando, assim, essa temporalidade tênue, uma estrutura
que estabelece o terceiro momento do capitalismo, o capitalismo globalizado. Envolve mer-
cado, redes de comunicação, tecnologia e assim por diante. É uma revolução cultural a ponto de
reprogramar todas as pessoas para fazer parte do novo sistema.

Nas artes plásticas como a pintura e as esculturas predominavam a linguagem da cultura
urbana, anúncios, bandas desenhadas, fotografia, de modo irônico e crítico, em certos momentos,
aponta Honnef (2004, p. 6). Manhattan ficou reconhecida por lançar novos artistas em suas
galerias e museus. Segundo Herkenhoff (2015, p.33), em entrevista, A Pop Arte foi durante
as disputas entre capitalismo e comunismo, na Guerra Fria, a reflexão sobre a liberdade de
expressão e a do consumidor, em oposição ao Socialismo. As discussões pairavam sobre os
fóruns na Documenta de Kassel, a Bienal de Veneza e a Bienal de São Paulo.

Como uma corrente do pós-modernismo, agregou não só novas tendências na pintura, como
também, lançou um novo estilo de vida para a juventude dos anos de 1960 com o rock, a ideia
de ser “rebelde sem causa”, movimento hippie, drogas e manifestações ligadas às subculturas
e culturas underground. Dessa forma, a cultura pop se expressa como a contracultura ligada à
cultura de massa. Os EUA ao perceber seu sucesso com a indústria cinematográfica passam a
expor valores e propriedades através dessa mídia. Assim, criaram novos ícones, mitos e ídolos
expostos para conduzir a identificação e reprodução do modelo a ser seguido pela massa de
modo a estimular o consumo, aponta Velasco (2010, p. 128).

A arte popular passa a ser conduzida pela indústria, pelo poder capitalista e não mais pelo
povo a fim de representar sua identidade porque os novos objetos criaram novas necessidades.
É difícil, nessa vertente, falar sobre autenticidade, pois, Belting (2012, p. 140), afirma que apa-
rentemente a arte passa a imitar o Kitsch por uma questão de sobrevivência, afinal, quanto mais
se popularizava, mais era reconhecida e consumida. No Brasil, como será visto posteriormente,
a arte utilizou-se da linguagem Pop como instrumento de denuncia política e social.
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Interferências da PopArt no Brasil

No Brasil, a referência modernista foi fixada na Semana de Arte Moderna de 1922. Porém,
há controvérsias a respeito da chegada do Modernismo ao país. Na fase pós-movimento moder-
nista no Brasil encontra-se o Concretismo, Neoconcretismo e o Tropicalismo. No Concretismo
brasileiro em 1950, após a I Bienal Internacional de São Paulo, foi estabelecido o contato com
os modelos internacionais de artes plásticas. Seus ideais constituem em criar a emergência de
uma linguagem universal, a interação entre a arte e a produção industrial, induzir a socialização
da arte e utilizar os produtos desenvolvidos em série como ferro, alumínio, esmalte e desempe-
nhar a criação de maneira precisa com instrumentos como régua e compasso através do rigor
geométrico, afirma Campos (1996, p. 251- 261).

Já o Neoconcretismo (surgido entre 1950 e 1960) foi iniciado no Rio de Janeiro e ultra-
passava a ortodoxia racionalista a favor do seu sensualismo fenomenológico (Leonídio, 2013,
p. 4). É um marco na passagem da arte brasileira moderna para a contemporânea. Os artistas
demonstravam em seu manifesto romper com o ato da mera contemplação entre público e obra
de arte, propondo a interação entre eles, e assim, verificar as possibilidades na composição do
objeto artístico.

Com o Tropicalismo (1960), batizado dessa forma como referência à manifestação ambi-
ental realizada pelo artista Hélio Oiticica Tropicália, em 1964, buscou referências de todas as
épocas anteriores, como o movimento musical Mangue-Beat em Recife, conforme Fischer; Fa-
brício;Carvalho (2003, p. 141). Havia o desejo de ruptura com o tradicionalismo e, ao mesmo
tempo, vontade de reinventar a crítica cultural com a retomada das literaturas brasileiras de van-
guarda, incluindo a antropofagia oswaldiana, o concretismo paulista e as conquistas da Bossa
Nova, vista sob a estética Pop.

Faretto (2012), em entrevista, oferece a distinção entre Tropicalismo e Tropicália sendo
o primeiro um movimento a partir do momento de interferência na situação social e cultural
englobando a música, teatro, cinema e o segundo tem o caráter de intervenção relacionada a
obra do artista Hélio Oiticica, em 1967 denominada hoje pela Arte Contemporânea como o tipo
de arte de instalação.

O movimento ocorreu em paralelo ao PopArt fora do país e apresenta seu caráter estético,
por exemplo, na obra Lindonéia, a Gioconda do subúrbio (ver figura 1), desenho serigráfico
e caricatural realizado por Rubens Gerchamn (1942-2008), pintor, escultor e desenhista com
grande destaque na década de 1960.
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Figura 1. Lindonéia, a Gioconda do Subúrbio, Rubens Gerchamn.
Fonte: Sant’anna Muller; Meuer, 2011, p. 112.

A obra serviu de fonte para a canção Lindonéia, para o manifesto fonográfica Tropicália ou
Panis et Circenses, lançado por Caetano Veloso, Gal Costa, Os Mutantes, Gilberto Gil, Nara
Leão e Tom Zé. Caetano e Gilberto Gil são considerados os líderes do Tropicalismo e nas
músicas expandiam suas ideias, mensagens, motivos e intenções do movimento: a busca pelo
novo caráter estético e cultural.

O Pop está presente na composição, pois, remete aos cartazes de lambe-lambe encontrado
nas ruas, reprodução da pré era industrial e que serviu aos militares com os cartazes de “Procura-
se” espalhados pela cidade com a justificativa de prender os que apresentavam perigo ao seu
regime, além dos traços exagerados referência do Kitsch. A imagem pictórica e o título sugerem
um assassinato. É uma paródia da realidade brasileira, mulher com rosto caricato e um meio
sorriso suscitando comparações à Monalisa de Leonardo da Vinci, mas, já no seu nome o sufixo
-éia sugere o popular e o retrato da miscigenação brasileira, afirma Sant’anna Muller; Meuer
(2010, p. 105) em contradição a alta categoria da obra renascentista.

Todos estes movimentos mostrados até aqui possuem forte ligação com a sociedade e cons-
tituem parte da memória social. Porém, (Canclini, 1984, p. 18) aponta: “nem tudo o que existe
na sociedade influi no campo artístico”. Isso porque vários aspectos, principalmente em uma so-
ciedade onde as pessoas possuem diferentes tipos de especialidade impregnam no ser humano e
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ele não se constitui de uma ou duas referências, mas sim, de signos e significados imensuráveis.
A visão do artista seria, pois, transversal.

Um ponto de Inflexão: Os artistas da Geração de 1980 no Brasil

A ‘Geração 80’ foi caraterizada por aqueles que fizeram parte da exposição, Como vai você,
Geração 80? ocorrida em 14 de julho de 1984, símbolo desse momento, composta por 123
artistas essa corrente extrapolou as barreiras entre as cidades brasileiras porque reuniu artistas
de diferentes localidades como alguns destacados: Leonilson (Fortaleza), Daniel Senise (Rio de
Janeiro), Luiz Zerbini (São Paulo), Beatriz Milhazes (Rio de Janeiro), Leda Catunda (São Paulo)
e Cristina Canale (Rio de Janeiro).

No momento, Tancredo Neves lutava pela presidência do Brasil para assim suceder o último
general da ditadura João Figueiredo. A exposição contou com a visitação superior a 15 mil
pessoas, número significativo nunca antes contabilizado neste tipo de ocasião, onde milhares
de gaivotas de papel, produzidas por Carlos Mascarenhas, foram lançadas pelos visitantes na
piscina da mansão, descreve Rubin (2014). Esta imagem representa o retorno do prazer pela
pintura, independente de técnicas ou suportes criados pelos que não vivenciaram o período do
autoritarismo militar, mas, conseguiram visualizar e sentir as consequências causadas por este
governo.

O eixo Rio-São Paulo acompanha os nomes mais conhecidos da geração. Na mostra do
Parque Lage, as características dos seus componentes foram marcadas pela vertente do Neo-
expressionismo e interesses pela estética Pop conectadas a urbanização e aos meios de massa.
Enquanto em São Paulo, artistas do Grupo Fluxus e Casa 7 eram influenciados por professores
que aderiram a Arte Conceitual ou a Semiótica. Os suportes são tecnológicos e remetem aos
anos de 1970, afirma Canongia (2010, p. 30 e 35).

No dossiê sobre a produção desses artistas paulistas Tadeu Chiarelli destaca as caracterís-
ticas mais consistentes desse momento nas artes visuais: o resgate a antigas técnicas como a
pintura e a escultura; a movimentação das artes anônimas em grandes centros como o grafite
para os locais institucionalizados da arte, o autor chama de “arte da presença”, como a body art
e a performance; o já mencionado prazer do fazer artístico, em oposição a arte dos anos ante-
riores cujo carácter era mais cerebral, com indagações sempre presentes na arte como “artista
versus tradição artística; artista versus sociedade; especificidade de linguagem versus narração,
etc.” (Chiarelli, 2011, p. 12). Não se diferencia da abordagem no Rio de Janeiro, mas, são
pensamentos com pontos de encontro. Fazem parte das inquietações presentes na ruptura do
pós-modernismo.

Name (2014), crítica de arte e jornalista, realizou uma análise após 30 anos desta memorável
exposição e revela as pretensões do curador da amostra Carlos Lontra. Parte das respostas às
perguntas como: Como vai você, cresceu à sombra de 20 anos de ditadura militar? E se evi-
denciou, de acordo com a autora, o caminho de retorno à imagem, colocada em questão “pela
chamada desmaterialização da arte e pelo conceitualismo nas duas décadas anteriores, a ima-
gem voltou a ocupar um lugar de destaque na produção do período”. Assim, o debate sobre o
pós-modernismo foi instituído na exposição mediante a ruptura da estética Pop Art, tendência
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figurada a partir de diferentes gêneros e mídias, diferenciando-se dos parâmetros estabelecidos
pelos movimentos de vanguardas históricas.

A certeza de que um novo momento na arte se instaurava no ano de 1980 se deu com a
inauguração da seção Aperto 80 na Bienal de Veneza, por Harald Szeemann (1933-2005) e
Achille Bonito Oliva (1939-). Foi um indicativo de que a nova cena artística se instaurava
com aspectos nômades e hedonistas, pois, apresentavam o prazer em pintar, frenéticos trabalhos
os quais transitavam entre diferentes estilos, oposto a esquemas plásticos e teóricos fixos. O
resultado foi o uso indiscriminado de diversos segmentos do passado histórico e do legado da
arte moderna. Até a contemporaneidade, a arte pictórica caminha pela história de modo híbrido
seguindo um mix de interferências. Deixaram-se de lado as distinções teóricas entre modo
artístico progressista e/ou conservador, diz Canongia (2010, p. 7).

Sobre o hibridismo Canclini (2015, p. 18) denomina como a junção sem ideias contraditórias
que contribuem para a formação de aspectos particulares de embates pela interculturabilidade.
O autor tem como objeto de estudo a América Latina e mostra como os processos socioculturais
existentes de maneira isolada podem ser combinados e gera novas estruturas, objetos e práticas.
O termo mostra-se cabível a esse momento por também complementar o pensamento do italiano
Achille Bonito Oliva, ao cunhar o período de transvanguarda em 1979 justamente pela Histó-
ria da Arte passar a se mover pelos estilos estéticos de maneira transversal e eclética, defende
Canongia (2010, p. 12).

Ricardo Basbaum, critica em Bertolossi (2014, p. 43), a ‘Geração 80’ marcada pelo evento
no Parque Laje. Aponta para ela como um produto midiático produzido pelos críticos, curadores
e mercado de arte. Porém, a visibilidade contribuiu para a difusão das obras artísticas brasileira
no exterior e de certa forma o artista se posicionou frente a rememoração dos anos anteriores.

Considerações Finais

Na década de 1960, o país ainda não se encontrava totalmente atualizado com as novas
tecnologias emergentes, então, foi um movimento favorável ao trabalho com as artes visuais
sem tantos aparatos tecnológicos e com o retorno a manipulação sígnica proposta por Marcel
Duchamp, a medida que tirava a arte do posto contemplativo para resgatar a percepção sensorial,
afirma Andrade (2011, p. 178).

Não se pode aqui idolatrar e fornecer o mérito apenas a essa geração de artistas, mas, parte
das criações, por tantas vezes artes conceituais e de não tão fácil compreensão, presentes na
atualidade se impregnaram desses ideais, acontecimentos e conceitos. Naquele período pós-
moderno o homem passou a ter maior interação com a máquina e a cultura transforma-se e a
comunicação passa a ser multidirecional. Depois das máquinas, os objetos industriais passaram
a ser frequentes no cotidiano e o mundo repleto de signos. Lembrando os estudos do teórico
Marshall McLuhan 1, eles prolongavam os sentidos como visão e audição amplificando as capa-
cidades humanas por conseguir captar, gravar e reproduzir os seus registros, defende Santaella
(1994, p. 37).

1. Remete-se aqui ao seu famoso texto “Os meios de Comunicação como extensão do homem”.
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A necessidade da arte mesclar-se com os meios de comunicação de massa fornece ao campo
da cultura visual subsídios de estudos socioculturais para compreender a atual conjuntura artís-
tica. Hoje, a distância entre arte, artista e público é imperceptível e percorrer essa trajetória é não
permitir o esquecimento de ideologias, de onde tudo começou. Principalmente, com a discussão
de mistura de raças, de conceitos, direitos e religiões tão em voga no século XXI. O artista,
desde o período da PopArte, caminhou para que sua mensagem chegasse aos olhos e ouvidos do
público. E após, tantos momentos de opressão, no caso do Brasil, a liberdade de expressão foi
uma das maiores conquistas. O artistas enfim, leva a sua mensagem sem fronteiras na era digital
e a mensagem é entregue livre de ruídos para ouvidos e olhos de quem sabe ouvir e ler.
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Resumo

O aumento da procura de informação online sublinha a importância de estudar a
influência da Interface na perceção de confiança e de credibilidade, sendo esta espe-
cialmente relevante na área da saúde, na qual a confiança e a credibilidade têm uma
enorme influência nos processos de tomada de decisão. Neste artigo abordamos o
papel de mediação que a Interface tem e analisamos a sua influência na perceção de
confiança e credibilidade em websites de informação de saúde. Para esta análise da
Interface e da sua influência desenhamos uma framework composta por cinco dimen-
sões – visual, arquitetura da informação, interação, presença social e a experiência da
utilização – tendo o estudo realizado revelado quais as dimensões mais relevantes na
perceção de confiança e credibilidade e como estas se relacionam com os estudos so-
bre as emoções na relação humanas mediadas por plataformas digitais. Acreditamos
que com este estudo estamos a contribuir para o estudo dos processos de perceção da
credibilidade e confiança e para um entendimento mais profundo do papel da Inter-
face e da sua influência no campo específico da e-Health.
Palavras-chave: interface design; user experience; confiança; credibilidade; arquite-
tura informação.

Introdução

A procura de informação sobre saúde online tem vindo a aumentar consideravelmente. Este
facto, juntamente com o aumento da facilidade de acesso à informação de saúde disponível na
Web, poderá conduzir os consumidores a ignorar a intermediação de especialistas e a assumir
a responsabilidade de avaliar a credibilidade da informação. Segundo Eysenbach, (2007) esta
avaliação feita pelo consumidor é feita com base em variáveis como a autonomia, a motivação,
“as características ambientais da mensagem, a credibilidade percebida da fonte, a apresentação
ou a atratividade da fontes são os sinais de credibilidade primários” (Eysenbach, 2007: 164).

Enquanto elemento mediador das interações interpessoais e nas relações entre humanos e as
plataformas digitais, a Interface representa um elemento determinante no tipo e na qualidade das
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interações que esta envolve. A Interface respeita apenas ao modo de apresentação de um objeto
e de um espaço, definindo também as interações que acontecem entre as pessoas e mediando a
forma como experienciamos e definimos o mundo em que vivemos.

Neste artigo exploramos o estudo da Interface, numa perspetiva que ultrapassa a lógica grá-
fica, herdada da denominação “Graphic User Interface” [Interface Gráfica com o Utilizador],
que não adotamos neste trabalho. Entendemos, pois, que o estudo da Interface deve conside-
rar outras dimensões para além das gráficas ou visuais, já que esta é a responsável máxima da
experiência através da qual interagimos com os outros, os objetos e os espaços, assumindo o
papel de mediadora da comunicação e influenciando assim a relação entre os sistemas digitais
e as pessoas. Neste estudo analisamos essa influência nos processos de perceção de confiança e
credibilidade online, particularmente no que respeita a websites de informação de saúde. Esta é
uma área crítica, na qual a confiança e a credibilidade tem uma enorme influência nos processos
de tomada de decisão, podendo os nossos resultados estender-se a outras áreas.

De forma a fazer uma análise mais detalhada da Interface e da sua influência nestes processos
desenvolvemos uma framework de análise da interface que a divide em cinco dimensões: a
dimensão visual, a dimensão da arquitetura da informação, a dimensão da interação, a dimensão
da presença social e a dimensão da experiência da utilização. Para cada uma destas dimensões foi
identificado um grupo de características que analisámos através de um inquérito por questionário
difundido online e cujos resultados, que apresentaremos neste artigo, permitem compreender
quais as dimensões e elementos mais influentes na perceção de confiança e credibilidade.

A interface mediadora e emocional

Para Sá (2010), a Interface tem uma presença ubíqua e universal, correndo o risco de não ser
nada, de “se esquivar a uma observação nela centralizada. O seu conhecimento pressupõe uma
abordagem transversal e pluridisciplinar, criando uma espécie de cerco crítico a partir do qual ele
é recortado"(Sá, 2010: 1). Manovich (2001) refere-se à Interface como um filtro cultural através
do qual todos os tipos de produção cultural e artística estão a ser mediados e filtrados. Toda a
cultura do passado e do presente está a ser filtrada através de um computador com a sua Interface
Humano-Computador (Manovich, 2001). Na mesma linha de pensamento, não podemos deixar
de referir aqui a proposta de Johnson (1997), em que a Interface corresponde ao momento de
fusão entre a arte e a tecnologia e explora a influência de uma na outra, assim como destas no
contexto social e cultural em que se inserem, não só nesta época como em épocas anteriores.

Segundo Malheiro, (2010: 3) "a mediação é o elo entre o enunciador e o destinatário pelo
qual se fundam e garantem a coerência e a continuidade institucionais da comunicação. A me-
diação manifesta-se na emergência de uma linguagem, de um sistema de representações comum
a toda uma comunidade, a toda uma cultura".

Dix et al. (2004) propõem quatro componentes principais num sistema interativo - o Sis-
tema, o Utilizador, o Input e o Output – atribuindo a cada componente uma linguagem própria.
Para além da linguagem do Utilizador 1 e da linguagem do Sistema, os conceitos de Input e o de

1. Estamos conscientes de que o termo utilizador não é o que mais se adequa neste contexto, pois parece retirar
ao humano as caraterísticas relacionadas com a sua dimensão emocional, reduzindo a relação deste com o sistema
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Output também têm as suas próprias linguagens, que formam a Interface (Dix, Finlay, Abowd,
& Beale, 2004). Nesta perspetiva mais tecnicista ou prática da Interface podemos encontrar a
definição de Raskin (2000: 2): “a Interface é a forma como concretizamos tarefas com um pro-
duto e como ele responde às nossas ações”. Esta propriedade tradutora da interface está bem
clara nas palavras de Sá (2010: 210) que confere à interface a responsabilidade de fazer “a tra-
dução entre línguas e expressões: no caso do homem- computador, cabe-lhe fazer o movimento
de passagem, quer de atuações físicas (corporais) do utilizador em parâmetros digitais, quer de
registos numéricos (por exemplo, uma imagem digital) em estímulo”.

Podemos definir a Interface como elemento mediador que atua como um código que trans-
porta mensagens culturais nos diversos meios; esse código raramente funciona apenas como
um mecanismo simples e neutro de transporte afetando as mensagens transmitidas através dele
(Manovich, 2001). Considerando a Interface como responsável máxima da experiência através
da qual interagimos com os outros, os objetos e os espaços, assumindo o papel de mediadora
da comunicação e influenciando assim a relação entre os sistemas digitais e as pessoas, torna-se
necessário conhecer um pouco mais sobre essa influência. Segundo Preece et. al. (2007) os
designers têm demonstrado interesse no desenho de produtos interativos que provoquem respos-
tas emocionais específicas nos utilizadores, motivando-as a aprender, a jogar, a ser criativo e
social. Há também uma preocupação crescente em se desenharem websites em que as pessoas
possam confiar de forma a que estas se sintam à vontade para divulgar informações pessoais ou
efetuarem compras (Preece, Sharp, & Rogers, 2007).

Nas palavras de Sá (2010), vemos reforçada a importância da criação de Interfaces que
sejam capazes de criar uma relação emocional com o utilizador, ou seja, que criem um estado de
empatia que impulsione o início de uma experiência do utilizador com a Interface quem por sua
vez conduzirá ao envolvimento. Um autor de referência no estudo das emoções relacionadas com
o design é Donald Norman, um cientista cognitivo e cofundador do Nielsen Norman Group 2,
autor de livros de referência na análise das reações emocionais das pessoas a objetos materiais e
digitais.

Os estudos sobre emoção conduzidos por este autor sugerem que as capacidades dos huma-
nos em se tornarem artistas, músicos, atletas, escritores ou carpinteiros, está relacionada como
o mecanismo poderoso que é o nosso cérebro e com as suas capacidades e estruturas, que estão
para além da resposta automática ao mundo. Segundo o autor, estas capacidades ou atributos
dos humanos resultam de três níveis diferentes do cérebro: a camada automática denominada de
nível visceral, a parte que contém os processos do cérebro que controlam o comportamento do
dia a dia, conhecida como nível comportamental, e a parte contemplativa do cérebro ou o nível

apenas à execução de uma tarefa. Na mesma linha de pensamento, Murray (2012) propõe a substituição do termo
utilizador [user] para interatuador [intercactor] transmitindo assim a ideia de que este não está apenas a utilizar, está
sim, a interagir com os sistema (Murray, 2012); no entanto, como o termo frequentemente utilizado continua a ser
"utilizador", optamos por manter este termo, por uma questão de coerência, deixando aqui a nota de que nos parece
estar na altura da comunidade científica e profissional adotar este, ou outro, que melhor descreva e se adeque ao papel
do humano na interação humano-computador.

2. Since 1998 Nielsen Norman Group has been a leading voice in the user experience field: conducting ground-
breaking research, evaluating interfaces of all shapes and sizes, and guiding critical design decisions to improve the
bottom line.
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reflexivo. Cada um destes níveis tem um papel diferente no funcionamento total das pessoas,
sendo o nível comportamental e o reflexivo os que têm um papel mais preponderante nos proces-
samentos das atitudes e comportamentos que nos fazem ser todos diferentes uns dos outros. Na
articulação destes três níveis de processamento do cérebro com o design podem-se considerar
três tipos de design: (i) o design visceral (que está relacionado com a aparência); (ii) o design
comportamental (que se relaciona com o prazer e a eficácia de uso); (iii) o design reflexivo (que
se relaciona com a autoimagem, a satisfação pessoal e com as memórias) (Norman, 2004).

Trevor van Gorp (2012) defende que se deve ter em atenção a emoção no processo de de-
senho de um produto, uma vez que as emoções afetam as funções cognitivas chave ao nível
consciente e inconsciente, e aponta cinco razões para ter em atenção a emoção quando se está
a desenhar um produto: (i) emoção é experiência; (ii) todo o design é design emocional; (iii)
a emoção domina a tomada de decisão; (iv) a emoção comanda a atenção e afeta a memória;
(v) emoção comunica a personalidade, cria relacionamentos e significado. Para este autor, um
produto tem de ser emocional para que tenha sucesso. Os produtos, websites e aplicações de
software ativam respostas sociais e emocionais complexas idênticas às respostas emocionais
que experienciamos quando interagimos com pessoas. Com o tempo as experiências emocio-
nais que percebemos nas pessoas e nos objetos são consideradas como traços de personalidade
(Gorp & Adams, 2012).

Estes traços de personalidade, este código e esta influência na interação, constituem, pois, o
foco deste estudo, considerando a Interface – não só como o elemento mediador e responsável
pela interação entre a informação disponível na Web – e os indivíduos – como o ponto de partida
para a perceção e criação dos processos de credibilidade e de confiança. Um outro contributo
importante para esta questão das emoções e dos produtos interativos são as manifestações de
emoções positivas nas interações entre humanos e produtos e identificação de seis fontes de
emoções positivas propostas por Desmet (2012). Os resultados apresentados por este autor mos-
tram que as emoções podem ser evocadas: (i) pelo objeto; (ii) pelo significado do objeto (iii)
pela interação com o objeto; (iv) pela atividade que é facilitada pela interação com o objeto; (v)
por nós próprios; (vi) pelos outros (Desmet, 2012). As quatro primeiras fontes acima enuncia-
das estão diretamente relacionadas ou até dependentes da Interface. Mais à frente voltaremos a
este autor na apresentação de um mapeamento entre as emoções positivas propostas por ele e as
dimensões da Interface.

A mediação tecnológica entre os produtos e serviços influência diretamente a perceção de
confiança do indivíduo. Nos processos de análise da credibilidade e da confiança online importa,
pois, observar com especial atenção a componente da vulnerabilidade que pode ter uma maior
magnitude devido ao eventual anonimato de um dos atores na relação, podendo tal provocar a
perda de confiança e de credibilidade. É neste contexto que nos parece pertinente investigar
estratégias de design que possam contribuir para o aumento da credibilidade e da confiança
online.
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A credibilidade e a confiança na web

Os estudos sobre a credibilidade e a confiança na Web têm-se focado essencialmente na área
do e-Commerce. Por essa razão, os estudos aqui apresentados são feitos maioritariamente na
área do e-Commerce, com exceção de alguns estudos conduzidos por Fogg no Stanford Research
Lab, que utilizaram websites de saúde para analisar o seu impacto na credibilidade superficial.

Without credibility, sites are not likely to persuade users to change their attitudes or
behaviors – to embrace the site’s cause, register personal information, make pur-
chases, click on ads, complete surveys, or bookmark the site for return visits. For
this reason, it’s important to understand and design for Web credibility (Fogg, 2003:
148).

Wang e Emurian (2005), desenvolveram um estudo com o objetivo de caraterizar a confiança
online; os seus resultados levam-nos a afirmar que a confiança online partilha de caraterísticas
similares com a confiança offline nomeadamente: (i) fiduciário e o depositário; (ii) vulnerabi-
lidade; (iii) ação produzida; (iv) questão subjetiva. Há, no entanto, distinções importantes que
são únicas deste ambiente (Sousa & Almeida, 2014). Os estudos conduzidos por Fogg (2003),
“mostram que as pistas sobre a presença de pessoas reais na Web, assim como a relação da infor-
mação com as suas fontes, influenciam a perceção de confiança que aumentam a credibilidade”
(Sousa & Almeida, 2014: 20). Estes resultados são também reveladores relativamente à influên-
cia de questões de design de Interface na perceção da credibilidade tornando-se um trabalho de
referência incontornável no estudo da credibilidade online, comprovando a relevância do design
neste processo. Já anteriormente este autor tinha conduzido estudos no sentido de compreen-
der quais os elementos que tornam os websites credíveis, como é o caso de “What makes Web
sites credible?: a report on large quantitative study”, publicado por Fogg, Marshall, & Laraki,
(2001), onde os autores apresentam orientações para o desenho de websites credíveis. Ainda no
contexto da análise da credibilidade, e perante a falta de informação sobre a identificação dos
tipos de credibilidade existentes, Fogg (2003) propôs uma taxonomia para a credibilidade para
produtos de computação, dividindo-a em quatro tipos, abaixo descritos que, não sendo mutua-
mente exclusivos, representam diferentes perspetivas na análise de credibilidade em sistemas de
informação.

— Presumida – o grau em que uma pessoa acredita que alguém ou algo é credível partindo
de pressupostos (suposições e estereótipos) criados por si mesma;

— Superficial – baseada nas primeiras impressões criadas através do visual, que diferem de
acordo com o contexto e cultura de cada um;

— Reputada – diretamente relacionada com a opinião de terceiros, desempenhando um
grande papel nas interações humanas;

— Adquirida – forma mais poderosa de credibilidade, resultando da interação com o objeto
de credibilidade e requerendo um processo e um tempo.

Igualmente fundamental para enquadrar a problemática inerente a este estudo aqui apresen-
tado, é o estudo de Wang & Emurian (2005), já anteriormente referido. No trabalho realizado
os autores pretendiam: (i) mostrar uma visão global das várias abordagens ao conceito de confi-
ança em diferentes áreas de investigação; (ii) perceber o estado dos estudos sobre elementos da
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confiança em contextos online; (iii) e articular as implicações do design de Interface, maioritari-
amente baseadas no conhecimento da interação humano-computador, propondo uma framework
de caraterísticas de design que contribuíssem para induzir maior confiança online. Como re-
sultado identificaram quatro dimensões indutoras de confiança através da Interface: (i) desenho
gráfico; (ii) desenho da estrutura; (iii) desenho dos conteúdos; (iv) desenho de pistas sociais.
Também a dimensão da perícia, apontada por Fogg (2003) como uma das componentes para a
perceção de credibilidade, e comprovada no estudo “Trust-inspiring explanation interfaces for
recommender systems. Knowledge-Based Systems,” de Pu e Chen (2007), confirma a impor-
tância da Interface neste processo de perceção da credibilidade. Este estudo foi desenvolvido
na área do e-Commerce e pretendeu contribuir para a perceção de confiança em Interfaces para
agentes de recomendação, isto é, um sistema que recomenda aos utilizadores a compra de outros
produtos. Os autores desenvolveram um modelo de confiança focado na perceção de competên-
cia composto por três componentes: (i) as funcionalidades do sistema; (ii) a confiabilidade dos
agentes; (iii) as intenções de confiança.

Também Robins, Holmes e Stansbury (2009) isolaram a análise da credibilidade da informa-
ção da credibilidade do design visual. Partindo de estudos anteriores de Robins et al. (2008) e
Fogg, (2003), estes autores demonstram que o design visual tem impacto na perceção de credi-
bilidade (Sousa & Almeida, 2015: 18). As questões a que tentaram responder foram: (i) Qual a
relação entre o design visual de um site de consumo de informação sobre a saúde e a perceção de
credibilidade da informação que este contém?; (ii) Existe uma relação entre o reconhecimento
de uma marca, preferências de design visual e o julgamento de credibilidade?

Após uma análise, que consistiu em mostrar imagens de websites a utilizadores e pedir que
estes os classificassem em duas variáveis (preferência do design visual e perceção de credibi-
lidade), os autores concluíram que existe uma relação entre ambas, mas não conseguiram de-
monstrar as razões para essa relação. No que compete à relação com a marca, estes autores não
chegaram a nenhuma conclusão clara, pois não isolaram a marca do design visual. No entanto,
esta pode ter tido um impacto na classificação.

Em suma, podemos afirmar que todos os fatores que influenciam a credibilidade e a con-
fiança identificados em diversos estudos nomeadamente: a Usabilidade; a Facilidade de Uso;
a Satisfação do Utilizador; a Qualidade da Informação; a Qualidade do Sistema; a Utilidade;
a Interface Gráfica; o Desenho gráfico; o Desenho da estrutura; o Desenho dos conteúdos e o
desenho de Desenho de pistas sociais. No contexto do presente estudo, entendemos todos estes
fatores como elementos integrantes ou dependentes da Interface com o utilizador e nesse sentido
consideramos necessário aprofundar conhecimento nesta área.

As dimensões da interface e a sua influência em emoções como a cre-
dibilidade e a confiança

Para melhor compreender a Interface e identificar quais as diferentes dimensões que a com-
põem e de que forma os seus elementos influenciam a credibilidade definimos cinco dimensões:
visual, arquitetura da informação, interação presença social e experiência de utilização. Esta di-
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visão não implica que as fronteiras entre estas dimensões sejam estanques; antes pelo contrário,
estas dimensões partilham alguns elementos e estão todas relacionadas entre si.

Esta proposta de sistematização da Interface foi desenvolvida com base na revisão da lite-
ratura e num modelo de análise que definimos e que serviu de base para o desenvolvimento de
instrumentos de análise da Interface apresentados no artigo “A interface e as suas dimensões na
perceção de credibilidade e confiança na e-Health. Proposta de uma estrutura para a análise da
Interface” (Sousa & Almeida, 2015).

Figura 1. As dimensões da Interface propostas pelas autoras

Numa breve apresentação das dimensões poderíamos definir estas cinco dimensões da se-
guinte forma:

— A dimensão visual é responsável por garantir a comunicação visual entre as partes en-
volvidas no processo de comunicação e pela materialização visual de todas as dimensões
que compõem a Interface;

— A dimensão da arquitetura de informação, tal como o nome indica, diz respeito à organi-
zação, estruturação e à designação dos conteúdos com o objetivo de ajudar os utilizadores
a encontrarem e compreenderem os conteúdos;

— A dimensão da interação é responsável pela criação comportamentos ou funcionalidades
de modo a proporcionar essencialmente interações entre as pessoas através dos compu-
tadores ou máquinas;

— A dimensão da presença social permite a representação da presença, a conexão e a co-
municação entre indivíduos e organizações;

— A dimensão da experiência da utilização está relacionada com a perceção de utilização
do uso ou da expetativa de uso de um produto ou serviço. Engloba aspetos como o afeto,
a sensação e o significado dessa interação no dia a dia do utilizador (Sousa & Almeida,
2014: 25).
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Depois de definida esta estrutura, e porque este estudo se situa na área da e-Health pelas ra-
zões indicadas anteriormente, identificamos quatro websites na área da saúde nomeadamente:
“Biblioteca Virtual em Saúde 3 (BVS)”, “Medicina NET 4 (MN)”, “Manual Merk 5 (MM)”,
“Portal do Utente 6 (PU)” e, através de um inquérito por questionário, identificamos quais as
dimensões e elementos mais influentes na perceção de confiança e credibilidade. Detalhes sobre
a construção do instrumento de análise e a aplicação do inquérito podem ser consultados no
artigo já anteriormente referido: “A interface e as suas dimensões na perceção de credibilidade e
confiança na e-Health. Proposta de uma estrutura para a análise da Interface” (Sousa & Almeida,
2015).

Figura 2. Website Biblioteca Virtual em Saúde

3. Biblioteca Virtual em Saúde: www.bireme.br/php/index.php
4. Medicina NET: www.medicinanet.com.br
5. Manual Merk: www.medicinanet.com.br
6. Portal do Utente: https://servicos.min-saude.pt/utente/

http://www.bireme.br/php/index.php
http://www.medicinanet.com.br
http://www.medicinanet.com.br
https://servicos.min-saude.pt/utente/


i
i

i
i

i
i

i
i

428 Andreia Pinto de Sousa & Ana Margarida Almeida

Figura 3. Website Manual Merk

Figura 4. Website Medicina NET
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Figura 5. Website Portal de Utente

Em termos de credibilidade todos os websites foram avaliados como credíveis destacando-
se o Portal do Utente como o mais credível. Num universo de 154 respondentes 87 consideram
credível, 36 muito credível e 10 completamente credível.

Os resultados que obtivemos permitiram-nos também identificar quais as dimensões mais
relevantes na perceção de credibilidade e confiança. Como podemos verificar no Quadro 1, as
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dimensões mais relevantes para a confiança e credibilidade são a arquitetura de informação e a
experiência social.

Quadro 1. Relevância das dimensões da Interface para a perceção de confiança e credibilidade
Dimensão Percentagem

Visual 66,2%
Arquitetura da informação 88,8%

Interação 84,3%
Presença social 57,6%

Experiencia de utilização 88,8%

Conscientes de que estamos a tentar estruturar e simplificar conceitos complexos, cujas
fronteiras são muito ténues, com o objetivo de aprofundar conhecimento sobre Interface e as
emoções, relacionamos as nossas dimensões com estudos que consideramos relevantes e que
referimos anteriormente como a proposta de Norman, (2004) para os níveis de processamento
do cérebro humano mapeados para o design de produtos, os tipos de credibilidade dos produtos
computacionais propostos por Fogg, (2003) e com as manifestações de emoções positivas na
interação de humanos com produtos apresentadas por Desmet (2012).

Esta relação parece-nos pertinente porque é no seu universo que poderemos explorar a estu-
dar a confiança e a credibilidade. Deste modo, no que respeita à Interface e às suas dimensões
podemos relacionar o nível visceral com a dimensão visual, o nível comportamental com as di-
mensões da arquitetura de informação, da interação e da presença social, e por último, o nível
reflexivo com a dimensão da experiência de utilização.

Figura 6. As dimensões da Interface e os níveis de processamento do cérebro humano de Norman (2004)

A partir desta taxonomia proposta por Fogg (2003) para os produtos de computação, po-
demos presumir que a Interface tem um papel crucial em pelo menos dois dos tipos de cre-
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dibilidade, sendo eles a credibilidade superficial e a credibilidade adquirida. A credibilidade
superficial está relacionada com a dimensão visual da Interface e a credibilidade adquirida está
diretamente relacionada com as dimensões da interação e da experiência de utilização. Numa
perspetiva mais geral, podemos ainda relacionar os quatro tipos de credibilidade acima descritos
com a Interface através da dimensão da experiência de utilização.

Figura 7. As dimensões da Interface e os tipos de credibilidade de Fogg

No que diz respeito ao estudo de Desmet, (2012) e como já referimos anteriormente partimos
da nossa proposta de estrutura da Interface e mapeamos as emoções positivas identificadas pelo
autor que consideramos relacionadas com o nosso objeto de estudo.

Quadro 2. Relação entre as dimensões da Interface e as emoções de Desmet
Dimensões Emoções
Visual Gosto; Surpresa; Inspiração; Desejo.
Presença social Simpatia; Amabilidade; Amor; Respeito.
Arquitetura da informação Amabilidade; Inspiração; Energizador; Coragem; Confiança.
Interação Carinho; Respeito; Confiança; Alegria.
Experiência de utilização Adoração; Admiração; Adoração; Encantamento;

Fascinação; Inspiração; Coragem; Confiança; Orgulho; Euforia.

Este mapeamento foi, portanto, realizado tendo por base a definição para as dimensões que
identificamos como estruturadoras da Interface, e a proposta de definição das emoções de Des-
met (2012).
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Conclusões e trabalho futuro

A Interface tem um papel preponderante na perceção de confiança e credibilidade em e,
consequentemente, influencia os processos de tomada de decisão. O estudo que desenvolvemos
foca-se essencialmente na área da saúde, mas pode estender-se a outras áreas. Partindo de uma
proposta que apresentamos para a sistematização da Interface em cindo dimensões - visual, ar-
quitetura de informação, interação, presença social e experiência de utilização - fomos capazes
de identificar quais as dimensões que têm mais relevância para a perceção de confiança e cre-
dibilidade. Foi anda possível identificar quais os websites mais credíveis para os respondentes
e articular as dimensões da nossa framework com estudos anteriores. O exercício de mapear as
nossas dimensões nas propostas de Norman (2004) representada na Figura 6, nos tipos de credi-
bilidade de Fogg (2003) representada na Figura 7 e nas emoções positivas definidas por Desmet
(2013) permite-nos ter uma visão mais abrangente e clara da relação da Interface com as emo-
ções e, consequentemente, compreender melhor a sua função de moderadora em processos de
comunicação entre a informação e o utilizador.

Na prossecução deste estudo pretendemos dar continuidade à análise da influência da Inter-
face na perceção de credibilidade e de confiança através de instrumentos como o Eye Tracking
e grupos de foco com o objetivo final de propor um conjunto de princípios de design para a
confiança e credibilidade.
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A condição de media na dimensão performativa da vídeo-instalação

Lara Pires

Resumo

Em 2006 Philip Auslander em The performativity of performance documentation es-
creve: “The act of documenting an event as a performance is what constitutes it as
such”. Atendendo ao facto da instalação não ser um objecto imóvel definindo-se pela
negação, como uma não-pintura ou uma não-escultura, mas como uma espécie de
sim ao objeto-espaço, pretende-se ao longo do presente ensaio dar ênfase à dimen-
são performática ou ação performativa do ato instalativo. Deste modo colocar- se-à
o foco, não só no objeto, mas simultaneamente na temporalidade da performance.
Ao aliar à performance uma abordagem do tempo pretende-se relacionar o corpo
com o tempo na instalação, isto é, quere-se definir a instalação pela ocupação de
um determinado espaço incluindo o corpo e a sua performatividade. E através do
vídeo e vídeo-instalação interessa colocar em cena diferentes técnicas de expressão
e de representação dos corpos, e ainda atender à relação participativa que se estabe-
lece com o observador. Este ensaio será dividido em dois momentos: num primeiro
momento fazer-se-á a apresentação da instalação de um dispositivo performático: a
vídeo-instalação MARIAIRAM (2014), e num segundo colocar-se-á o foco na ideia
de vestígio durante o processo de remediação. Para isso abrir-se-á a discussão de
conceitos-chave que permitam a reflexão da relação das seguintes matérias: corpo
performativo, imagem projetada, vídeo e vídeo- instalação (imagem em movimento),
passagem, remediação (conceitos de Jay David Bolter e Richard Grusin), hibridez
(processos de hibridização), observador e intermedialidade(s).

Introdução

Do mesmo modo que João Maria Mendes no seu livro Intermedialidades (2011: 25-26),
proponho que se leia o que foi escrito na contracapa de uma das edições de Remediation (Bolter
e Grusin, 2000) sobre o que é designado pelo conceito de remediação:

A crítica dos media continua cativa do mito modernista do novo: ela assume que
as tecnologias digitais como a WWW, a realidade virtual e os computer graphics se
devem divorciar dos media seus antecessores, usufruindo de um novo conjunto de
princípios estéticos e culturais. Bolter e Grusin desafiam esta conceção, propondo
uma teoria da mediação para a era digital: eles argumentam que os novos media
visuais alcançam relevância cultural precisamente por homenagearem, rivalizando
com eles e redesenhando-os, media como a pintura perspetivista, a fotografia, o ci-
nema e a televisão. Chamam a este processo remediação e anotam que também os
antigos media redesenharam os seus antecessores: a fotografia remediou a pintura, o
cinema remediou as artes cénicas e a fotografia, como a televisão remediou o cinema,
o vaudeville e a rádio.

IX Congresso Sopcom. pp. 434-437. Coimbra, novembro de 2015
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1. Entre dois espaços a ação é colocada num outro local: apresenta-
ção da vídeo- instalação MARIAIRAM (2014) como espaço de intera-
ção

Ao longo do ensaio pretende-se que a temporalidade seja pensada através dos vestígios entre
corpos, de modo a que a reflexão coincida com um contato de uma ausência. Uma vez que cada
gesto do corpo (cada gesto particular do corpo) sugere uma particular relação com o tempo,
memória e contato gerado pela perda, propõe-se que seja estabelecida uma igualdade do ponto
de vista da função no processo performativo entre performance e espectador. Uma vez que
a performance (e esse corpo/gesto) não se repete, a impressão, ou melhor dizendo, o vestígio
produzido pode tornar-se num tecido de relações que dão lugar a um objeto concreto.

Na vídeo-instalação MARIAIRAM (2014) são constituídos quadros de referência efêmeros a
partir da afetação do “corpo em trânsito” numa abordagem em site-specific. A instalação das
imagens que documentam a ambivalência do olhar transfere os conteúdos para um vídeo que é
projetado num outro espaço. Colocando o foco na transferência e migração das imagens criadas
num determinado espaço para um vídeo, que é depois projetado num outro espaço pictórico,
pretende-se com este ensaio discutir a colocação de uma determinada ação “em cena” num
outro local.

Como se olha, como é registado e devolvido esse olhar em MARIAIRAM?
Pretende-se refletir sobre o corpo “deslocado” de uma performance para um documento (o

da performance) e sobre a contradição gerada pela passagem performance-documento, uma vez
que é criado um registo cuja acessibilidade contraria a condição da performance como aconteci-
mento, a saber, o seu carácter efémero e irreprodutível.

Através de MARIAIRAM interessou colocar “em cena” diferentes técnicas de expressão e
de representação do corpo, e ainda atender à relação participativa do espectador. A instalação
invoca lugares distintos e que se encontram fora do alcance do observador. Em vez de causar no
observador um efeito imediato, a proposta de MARIAIRAM consistia em convocar o espectador,
ou até mesmo que ele ficasse imerso na atmosfera criada.

As várias etapas sensoriais não se limitaram à instalação de algo no espaço. O fazer aconte-
cer no dispositivo instalativo, do corpo performativo e da imagem projetada (o corpo e as suas
imagens) são materiais que confluem. Assim, a possibilidade da performance se produzir a partir
da reflexão sobre aquilo que ela própria é, no caso particular da video-instalação MARIAIRAM,
descreve um lugar singular onde é possível: deslocamento, transferência e constituição do pró-
prio objeto – a vídeo-instalação. O vídeo permite o surgimento de outras experiências, uma
vez que cria uma ação específica (gesto ou acontecimento) para uma câmara (antecipando um
futuro espetador mas que naquele momento está ausente). O corpo do performer e suas imagens
produzem a partir do processo performativo uma participação futura do espectador.

Em MARIAIRAM é tornado visível um outro espaço, para que ele dê continuidade à expe-
riência de trânsito entre lugares distintos. O discurso artístico desta vídeo-instalação aborda a
criação como que uma espécie de consciência do processo, que dá conta das articulações entre
as imagens oferecidas. E considerar a vídeo- instalação como que um encontro, isto é, como
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que uma partilha entre os elementos intervenientes (artista e espectador) permite (re)definir as
relações de autoria e de receção da obra.

2. Entre dois espaços – recriação, readaptação, reedição, retraba-
lho: o espaço da vídeo-instalação MARIAIRAM (2014) como deslo-
camento

Nesta segunda parte do ensaio pretende-se que permaneçam ecos sobre as seguintes maté-
rias de reflexão: corpo performativo, imagem projetada, vídeo e vídeo- instalação (imagem em
movimento), passagem, remediação (Bolter e Grusin), hibridez, observador e intermedialidades.

No deslocamento operado em espaços e temporalidades pode o corpo ser traduzido e rees-
crito em outros meios e linguagens? (Caspão, 2007:149).

O corpo em performance desaparece sem deixar qualquer vestígio? (Phelan, 1996:146-167).
A presença do corpo em performance pode ou não compor-se por outras presenças ausentes

no espaço e no tempo do evento live? (Caspão, 2007:143).
É a performance originária na medida em que é documentada? (Jones, 1997:16).
Existe “uma performatividade da documentação” (Auslender, 2006:5), isto é, pode a docu-

mentação produzir acontecimentos enquanto performances em si?
Performance e documento são diferentes. O documento agencia materialidades distintas da

performance e comumente é associado a um objeto e seus múltiplos contextos de conservação e
exposição. Pelo documento é possível afirmar a perspetiva de um espectador privilegiado e pode
tornar-se referente, suplemento ou acesso da performance (ou releitura da mesma). Ao invocar
estes distintos autores não se pretende discutir qual a prioridade ontológica da performance “ao
vivo”. O que é pretendido é a exposição de algumas das noções sobre a pertinência da escolha
dos autores que inspiraram as questões previamente colocadas.

Desenvolver uma vídeo-instalação – a partir de registos diversos – não pôde acontecer sem
que o “desaparecimento do corpo em performance” (Phelan, 2005:148) fosse questionado. Isto
é, se o corpo em performance podia ser registado e documentado, ou se tal como a performance
(que ocorre num tempo que não volta a ser repetido) o acontecimento (e a sua reprodução) não
era possível. Foi ainda através de Phelan que se considerou que o documento “torna presente”
(2005: 167) para a memória, mas documentar sem a intenção de preservar desafia uma docu-
mentação performativa ou como sugere Auslender uma “performatividade da documentação”
(2006: 5).

Documentar “mais ou menos” performativamente remete, por um lado, para a autoria da
criação do documento, por outro, para o condicionamento ou potenciação da atenção, uma vez
que a performance só pode ser vista através do documento em si mesmo. Assim sendo, se é atra-
vés da documentação que a performance existe enquanto performance, a performance acontece
porque o ato de documentar um acontecimento, como se fosse uma performance, faz da docu-
mentação também uma performance. Ou seja, a documentação pode produzir acontecimentos
enquanto performances em si.
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A performance é transversal a inúmeras áreas, por exemplo, um vídeo ou uma cyberperfor-
mance, não precisam de se realizar “ao vivo”, deste modo seguindo Phelan na sua exposição de
que o referente da performance se dá “ao vivo”, Auslender refere que o “ao vivo” resulta de me-
diações e Caspão (2007: 143), através do caso específico da documentação em dança, questiona
se “documentar é menos (a-)live do que live-arts”.

Na criação de MARIAIRAM (2014) como gesto de documentação parece que pode acontecer
o mesmo tipo de articulação que sucede na performance (e sua criação), isto é, estabelecer-se
um espaço de receção. Assim, a premissa de Jones (1997:12) de que “não existe relação sem
mediação” e que “os vestígios documentais” de uma performance “ao vivo” são “igualmente
intersubjetivos (espetador/leitor < – > documento)” parece permitir observar a criação de docu-
mentos e de performances (uma vez que ambas se constituem como experimentação na criação).

Conclusão

A vídeo-instalação MARIAIRAM (2014) resulta da transposição do que foi criado em MA-
RIAIRAM site-specific para um outro medium. A remediação, a organização e o deslocamento
operado das diferentes materialidades originadas no princípio (do período de criação) permiti-
ram concretizar uma vídeo-instalação, isto é, um outro suporte ou uma diferente possibilidade
de existir.
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Resumo

Associada ao jornalismo, a infografia é uma ferramenta que procura facilitar a di-
vulgação e promoção dos mais diversos conteúdos, através do uso de uma lingua-
gem simples, da articulação harmoniosa entre imagens. A nossa análise centra-se na
observação e interpretação da informação divulgada em três periódicos desportivos
nacionais antes e depois de um clássico do campeonato nacional português: Sport
Lisboa e Benfica (SLB) – Futebol Clube do Porto (FCP). Avaliamos a produção de
infografias nos três jornais desportivos: A Bola, Record e O Jogo, perspetivando-a a
partir da: a. caracterização dos usos da infografia na divulgação de conteúdos jor-
nalísticos desportivos; b. descrição da função da infografia e o impacto que tem no
leitor. Refletimos acerca da suas potencialidades, cuja utilização é ainda pouco signi-
ficativa na imprensa desportiva, mas reconhecida em perceções de alunos do ensino
superior.
Palavras-chave: infografia; desporto; imprensa desportiva; espaços infográficos;
metáfora.

Do desporto ao “jogo da bola”

O desporto, enquanto fenómeno cultural de grande magia no mundo contemporâneo, é um
microcosmos da sociedade. Por um lado, é espaço privilegiado para revelar as características
da sociedade em que vivemos; por outro está inelutavelmente ligado à evolução do ser humano
(Costa, 1992; Garcia, 2002). Espaço de controvérsia e de coesão, são múltiplas as cosmovisões
que desta atividade cultural emergem (Garcia, 2004).

A imagem do Desporto atual revela-nos uma variedade muito grande de facetas, contornos
e sentidos, encarada como uma indústria de entretenimento, comércio e negócio mas também
como campo e fator de socialização, educação e formação. O desporto assume, nos dias de hoje,
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uma importância tal que ultrapassa a sua natureza, a da atividade física. Tais cosmovisões são
comunicadas pela imprensa, mas também construídas pela imprensa.

A importância atribuída ao desporto resulta do número de espectadores num desafio de fu-
tebol; do número de concorrentes numa prova de maratona; do número de telespectadores de
um evento desportivo como os Jogos Olímpicos e final de um campeonato mundial de futebol;
ou também do número de periódicos dedicados exclusivamente ao desporto; pelo número de
programas televisivos dedicados ao desporto; ou do investimento em contratações, equipamen-
tos desportivos ou ingressos para eventos desta natureza (Garcia, 1999). É recorrente ver-se a
discussão destes temas em reflexões sobre desporto e ideologias nos nossos jornais desportivos
diários.

A grande paixão pela “bola” é alimentada, diariamente, pelos jornais que comentam o des-
porto, e para além do jogo jogado é reavivada a memória da doçura da trivela, do magnetismo
da bicicleta feita pelo avançado na marcação do golo, a loucura e a exuberância de um gesto
produzido após o golo, celebrado em estrita relação com o ente querido que já não se encon-
tra entre nós, em delírio próprio de um estado religioso que idolatrando o homem o tornam o
super-homem, o deus capaz de feitos inumanos. Além disto, também se lê e comenta a ex-
travagância ou o fracasso da contratação, o penteado esvoaçante do treinador, o rosto do filho
tatuado na perna do jogador, os acidentes linguísticos e pontapés na gramática dos intervenien-
tes ou as metáforas e metonímias futebolísticas inscritas na voz dos relatores e nos títulos dos
jornais (Coimbra, 1996; Almeida, Sousa, Órfão & Teixeira, 2013). O futebol cria uma aliança
natural entre o sagrado e o profano, e por isso, todos estes gestos, rituais e explosões coletivas,
são entendidos como uma libertação dos instintos “amarrados” a rígidas normas socioculturais
(Garcia, s.d.).

Podemos encontrar mais evidências sob outros aspetos de importância social, seja como
objeto de estudo da ciência, com inúmeros ramos do saber interessados na sua análise; seja pela
linguagem eminentemente desportiva que serve para a análise dos acontecimentos que emergem
da sua prática.

A prática do futebol concretiza-se no movimento, como refere Machado (2015) decide-se
no apuro e na linguagem do corpo, com uma carga quase infinita de rumos imprevisíveis e
ocasionais. Por isso o jogo de futebol também é impreciso, inesperado e desta forma, cheio de
mortalidade.

Daniel (2006) refere que é comum mencionar que o futebol tem demasiada importância
para Portugal e que alguns estudiosos atribuem esse facto ao atraso cultural, à falta de outras
ofertas de lazer, ou, ainda, à comunicação social que atribui um peso significativo à informação
desportiva.

No entanto, esta tentativa de explicar o fenómeno pelas características negativas cai por terra
pela sua dimensão e projeção mundial. Coelho (2001) refere que não existem muitas atividades
que ocupem um lugar tão central no universo do desporto e do lazer e da vida do Homem como
o futebol.

Também Elias e Dunning (1991), na análise social que fazem a partir do futebol, reconhecem
a importância do futebol no quotidiano das populações e considera que este desporto satisfaz a
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busca da excitação dos espectadores cujo teor está mais relacionado com a busca e partilha de
emoções.

No jogo de futebol vivemos na excitação que nos envolve e permite a satisfação das ne-
cessidades de um certo «descontrolo controlado» das emoções provocadas pela alternância e
aleatoriedade de resultados e pela arbitrariedade da justiça que nem sempre nos é favorável.
Essa excitação partilhada é especialmente produzida por duas características cruciais presen-
tes no jogo e na sociedade mais alargada: a incerteza (e o risco) e a constante renovação (de
jogadores, de competições, de épocas) (Elias & Dunning, 1991; Bromberger, 1995).

Este jogo apaixona povos inteiros como elemento identitário, congregando sentimentos de
pertença e motivos de orgulho partilhados. Refere, ainda, o predomínio do futebol nas formas
de sociabilidade quotidiana, mais do que qualquer outra atividade humana, pelo seu carácter
transclassista que cruza opiniões de gente das mais diversas origens sociais, sendo um fenómeno
alienante que concentra a atenção dos diversos públicos e lhes subtrai outras realidades, por
vezes mais cruéis e infalíveis (Daniel, 2006).

Neste quadro, ao jornalista desportivo é pedido que seja capaz de interpretar e até valorizar,
sem cair em sentimentalismos, o elemento perturbador da informação que se deseja construir,
relatando os acontecimentos com emoção mas de forma clara verdadeira e rigorosa. Como refere
Carlos Daniel (2006), encarando os factos em todas as perspetivas e ângulos para transformar
esses acontecimentos em notícia.

Do desporto à imprensa

O jornalista da imprensa escrita deverá, de uma maneira geral, ter como principal preocupa-
ção, além da descrição dos factos, a descoberta das causas; a pormenorização, a contextualiza-
ção, a rapidez da informação, não esquecendo aqui a confirmação e o contraditório, bem como
a facilidade de contacto com as fontes (Correia,1998).

A diversidade dos conteúdos em destaque, a velocidade a que os acontecimentos desportivos
ocorrem, especialmente futebolísticos, requerem competências ambiciosas na abordagem e aná-
lise dos mesmos. Tal passa, também, pela qualidade da redação, característica distintiva entre os
leitores dos três diários desportivos portugueses.

Destes jornais, que servem de base para o nosso estudo, A Bola e o Record estão entre os
mais lidos em Portugal entre os generalistas e os só desportivos. Além destas duas publicações,
o jornal O Jogo tem uma base mais regional: é o mais recente das três publicações do nosso
estudo e, talvez por isso, o menos lido em todo o país. O Jornal A Bola fundada em 1945 é o
mais comercializado (Martins, 2008). Durante os primeiros trinta anos de existência, este diário
não tinha concorrência. Apesar da reduzida dimensão de mercado na sociedade da época, ne-
nhum outro apresentava uma estrutura rigorosa e organizada como A Bola. O Record, fundado
em 1949, não ameaçou a projeção de que A Bola gozava. Tal deve-se ao facto deste diário des-
portivo português chegar às comunidades portuguesas no estrangeiro, sendo hoje vendido em
todo mundo. Renovou, em 2015, o estatuto de jornal desportivo mais apreciado pelos portugue-
ses na categoria de comunicação social, dados do centro de avaliação do consumidor Consumer
Choice, que o coloca à frente dos outros dois diários de informação desportiva feitos em Portu-
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gal. Este estudo refere que foi a confiança na informação e sobretudo a diversidade de artigos
como atributos mais relevantes e valorizados pelos leitores (Serpa, 2015). O jornal reflete, as-
sim, a forma como o seu leitor experiencia o jogo falado como expressão da nossa portugalidade
neste mundo global (Almeida et al., 2013).

Na perspetiva de Murta (1997), o engrandecimento e a popularidade do jornal Record na
década de oitenta ter-se-á ficado a dever, sobretudo, a um conjunto de alterações exteriores à
sua implementação, ligadas à conjuntura económica, à imprensa generalista e à desportiva, bem
como ao próprio desporto em geral. Aliado aos fatores mencionados, o facto da publicação ter
passado a contar com um proprietário privado, que remodelou internamente o jornal, a nível
de profissionais e equipamento, tornaram ainda o Record mais competitivo, passando a diário
desportivo a par de A Bola.

Com 22 anos de existência, O Jogo destaca-se, de acordo com Correia (1998), por ter sido
o primeiro a tentar a periodicidade diária. Criado em 1985 pelo Jornal de Notícias (JN), O
Jogo foi o último dos três desportivos a implementar-se no mercado português. Sediado no
norte do país, a sua existência fundamenta-se no sucesso do FCP e no desaparecimento do
jornal Norte Desportivo. De então à data, O Jogo sofreu uma profunda remodelação ao nível
da sua organização interna, foi modernizado gráfica e informaticamente e investiu fortemente na
publicidade (Murta, 1997).

O jornalismo desportivo incorpora a transformação do desporto em discurso, ou como re-
fere Eduardo Cintra Torres (2013) a tridimensionalidade do futebol em mensagens verbais. Es-
tas mensagens verbais são ricas na comunicação de significado pois transportam o leitor para
uma dimensão metafórica. Ocorre no jornalismo desportivo a utilização de metáforas não só
linguísticas, mas também visuais e tal obriga o leitor incipiente ou o proficiente a fazer constan-
tes incursões de intertextualidade, ao mobilizar conhecimentos anteriores que habitam as suas
mundividências, nem sempre desportivas. Entenda-se, aqui, a metáfora na dimensão cognitiva.
Lackoff e Johnson (2003) descrevem que compreendemos o mundo pelas interações que com ele
fazemos, quase numa atitude de hipertextualidade e por isso inscrito na subjetividade. Assim,
quando falamos da utilização da metáfora no jornalismo desportivo não nos referimos a uma
figura de estilo, mas antes à abordagem cognitiva, ou seja uma forma de mapeamento mental
que influencia o modo como pensamos (Almeida et al., 2013). A metáfora traduz uma concep-
tualização do mundo, na relação entre um domínio fonte e um domínio alvo. A linguagem cede
expressões metafóricas, ou seja expressões linguísticas que operacionalizam a projeção entre
os domínios (Lackoff,1994). A mesma metáfora pode consubstanciar-se a partir de diferentes
expressões metafóricas como exemplifica Coimbra (1996, p.3) ao caracterizar uma das formas
de construção de metáfora: “O desporto é uma guerra”. Assim, facilmente se entende que os
intervenientes nos jogos de futebol não são meros treinadores ou jogadores, são almirantes, são
capitães ou artilheiros e os jogos são batalhas que também podem ser desenhados, fotografados
e representados em informação gráfica.
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Da imprensa desportiva à Infografia

A imprensa desportiva torna-se, por isso, rica no uso de metáforas conceptuais, mas também
pode encriptar a mensagem, sobretudo em leitores não assíduos destes diários desportivos. A
capacidade de inferência, à qual o leitor recorre para interpretar e decodificar as mensagens no-
vas, pode ficar comprometida. A utilização de metáforas nos títulos servem, não só para cativar
o leitor, como para condensar informação e por isso, podem tornar-se opacos. O trabalho de lin-
guagem é, frequentemente, acompanhado de informação gráfica e esta auxilia a compreensão da
informação conceptualizada, também, em metáforas sempre criativas. Esta informação gráfica
não se pode confundir com a infografia.

Entendida como um “recurso gráfico ou visual que permite a apresentação, de forma clara
e intuitiva, de informações ou dados complexos” (Infopédia, 2013) a infografia procura ser uma
forma fácil, rápida, objetiva e precisa de dar informação. Não pode nem deve ser vista como
mera ilustração (Ribeiro, 2008) ou simples desenho (Peltzer, 1991 citado por Ribeiro, 2008).

As origens da infografia situam-se nos tempos primitivos quando o homem registava nas pa-
redes das cavernas as cenas do seu quotidiano, figuras e formas que representavam o meio onde
se enquadravam e que se transformaram em “formas de comunicação gráfica primitiva”(Maciel,
Bovió & Manhães, 2011 citado por Sousa, 2012). Esta associação aos tempos primitivos é
também defendida por De Pablos Coelho (1998, p.1) que afirma que a representação das suas
vivências permitiam ao Homem fazer um registo das suas atividades e contribuíam para “uma
nova forma de cultura a que hoje damos o nome de artes gráficas” (De Pablos Coelho, 1998, p.1).
Por outro lado, o contributo de Tatiana Teixeira (2010) apresenta diversos exemplos que susten-
tam o surgimento daquilo a que hoje se chama infografia mas que ainda não se fazia por meio
tecnológico. A autora destaca os “Manuscritos Anatómicos” de Leonardo Da Vinci datados de
1510 a 1511 com os quais o autor procurou explicar o funcionamento do corpo humano.

Na sua associação ao jornalismo, a infografia tem a sua origem em meados do século XVIII.
Susana Ribeiro (2008), no livro “Infografia de Imprensa – História e análise Ibérica Comparada”
apresenta três grandes exemplos desse surgimento: A baía de Cádis publicada no The Daily
Courant em 12/09/1702; ataque à ilha espanhola (na altura) de Portobello (Caribe) veiculada no
Daily Post em 19/03/1740; a serpente cortada em 8 partes publicada no The Pensylvania Gazette
em 9/05/1754 e que representava os 8 estados dos Estados Unidos da América e que tinha como
legenda “Join or Die”.

É por volta de 1990 que se dá a grande revolução da infografia no jornalismo (Schmitt,
2006, p. 20) com a informatização das redações dos jornais. Tinha a seu favor a digitalização da
informação e a possibilidade de trabalhar todo um processo gráfico e criativo que em tudo tem a
ganhar com a ligação tecnológica.

Na sua missão de transmissão e divulgação de informação, a infografia foi assumindo a
aplicação de algumas características que permitiam cumprir esse seu papel na dinâmica do jor-
nalismo. Para Alberto Cairo (2008), a infografia resulta essencialmente pela representação da
informação em forma diagrama, ou seja, a infografia é o resultado da transformação visual de
uma determinada informação retratada de forma simplificada e estruturada, permitindo eliminar
a informação acessória e destacar a informação essencial. De acordo com Valero Sancho (2001)
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há alguns aspectos que a infografia deve respeitar no que concerne à divulgação da informação,
nomeadamente: ter significado total e independente (diga-se que a infografia deve poder valer
por si só); proporcionar a quantidade razoável de informação atual e conter informações suficien-
tes para a compreensão dos factos (impedindo que o leitor da notícia não confunda os conteúdos
nem os momentos em que os factos aconteceram); realizar funções de síntese ou complemento
da informação escrita (se existir uma grande quantidade de informação que se possa tornar com-
plexa e até maçadora, é importante que a infografia possa surgir como síntese ou resumo para os
conteúdos apresentados); proporcionar certa sensação estética (criar uma informação agradável
e visualmente interessante para quem a observa); ser precisa e exata (a infografia não pode con-
ter informações que suscitem dúvidas ou que não sejam as verdadeiras e reais em relação aos
conteúdos veiculados) (Sancho, 2001, p.21).

Dando importância ao respeito pela informação e pelo design gráfico, Smiciklas (2012)
avança com três características pelas quais uma infografia deve pautar-se; brevidade (a infografia
permite compreender rapidamente um conjunto amplo de dados), de insight (permite compre-
ender de modo global a narrativa por detrás dos dados), de envolvimento (as infografias captam
a atenção dos leitores e fazem com que fiquem “presos” aumentando as taxas de memorização,
por um efeito de memorização visual) (Smiciklas, 2012, p. 24).

Nesse sentido, quando perguntamos neste artigo: “Infografia, para que te quero?” pretende-
mos analisar a sua presença ou ausência na imprensa desportiva nacional no período que precede
a realização de um clássico entre SLB e FCP e no após o mesmo, refletindo acerca dos contextos
de uso.

A Infografia em análise

Para a análise que constituímos, começámos por identificar a produção de infografias em três
jornais desportivos portugueses: A Bola, Record e O Jogo, perspetivando-a a partir da caracte-
rização dos usos da infografia na divulgação de conteúdos jornalísticos desportivos, incidindo
sobre o futebol. O filtro utilizado para este estudo foi o clássico do campeonato português,
dado que este é considerado um momento importante para o campeonato e para a cultura des-
portiva, bem como para as redações, pela rentabilidade que significa. Pensámos, por isso, no
investimento que possa ter sido feito na divulgação deste jogo com repercussões na produção de
infografias.

Adquirimos os três jornais nacionais no período compreendido entre 20 de abril de 2015 e
02 de maio de 2015 na expectativa de identificarmos a divulgação do acontecimento em si a
partir da construção de infografias. A nossa análise centrou-se na observação e interpretação
da informação divulgada nos três periódicos antes e depois do clássico do campeonato nacio-
nal português: SLB – FCP, que decorreu no dia 26 de abril de 2015. Trabalhámos sobre um
total 39 jornais (13 de cada). Nestes jornais, começámos por localizar e contabilizar, aquilo a
que chamámos de espaços infográficos ou de informação gráfica (fig.1) dado que, infografias
propriamente ditas, encontrámos apenas uma.
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Figura 1. “Espaços infográficos – Jornal “A Bola” de 27 de abril de 2015”

Os títulos do dia 27 de abril de 2015 foram parcos em espetáculo e redutores na construção
de metáforas, confirmando que os tópicos em análise entre os três diários foram muito idênticos,
bem como o tipo de análise que é feita. Regra geral, a dinâmica da informação desenha-se a
partir de quatro linhas de orientação que regulam a redação e análise, antes do clássico, das
projeções sobre o jogo; sobre o treino e artigos de opinião; e, depois do clássico, na análise do
jogo, na dos jogadores e respetivo desempenho e na análise da arbitragem. No que respeita às
dimensões de análise de jogo e do desempenho dos jogadores/equipa parece-nos ser um espaço
no qual a infografia poderia capitalizar a informação. Este clássico SLB-FCP foi descrito como
técnico e o grande lesado deste jogo foi o FCP, pois precisava de reduzir a diferença de pontos
em relação ao adversário, líder do campeonato. Neste clássico, o empate veio manter a diferença
de pontos e a distância na tabela do campeonato, confirmando a liderança do SLB e mais tarde a
vitória do campeonato. A tabela que se segue (fig. 2) revela os espaços infográficos identificados
a propósito do clássico, concentrando-se, essencialmente, no intervalo entre 24 e 27 de abril de
2015. Apesar da informação escrita, redacional, começar a ser enunciada a partir do dia 21 de
abril, é apenas n’O Jogo que evidenciamos espaços infográficos com tanta antecedência. Só no
dia 26 de abril de 2015, no Record, é publicada uma infografia.
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Figura 2.Infografias encontradas nos três jornais em análise

Assim, a única infografia identificada (fig. 3) surge nas páginas 18 e 19 do Jornal Record, do
dia 26 de abril de 2015. Trata-se de um suplemento alusivo ao mesmo. Tem como título “Um
clássico animado” e faz a apresentação de 14 momentos caricatos ocorridos em jogos SLB-FCP,
de 1942/1943 a 2012/2013. Assinada por Cristiano Aguilar, mas cujo conteúdo é de Rui Dias.
Considerando a dimensão da análise do jogo, esta infografia faz a cronologia dos clássicos SLB-
FCP não a partir de uma abordagem tática e técnica, mas antes pelos episódios insólitos das
últimas 14 épocas.

Figura 3. “Infografia – Jornal “Record” de 26 de abril de 2015”
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Propusemos, nesta análise empírica, robustecê-la com a descrição da função da infografia
e o impacto que tem no leitor. Tal implicou solicitar a onze alunos do 2.º ano da licenciatura
em Comunicação Social, a frequentar uma unidade curricular de Infografia, uma reflexão escrita
sobre a utilização da infografia na imprensa desportiva como leitores.

Nestes documentos, estes alunos caracterizam-se como leitores pouco assíduos de jornais
desportivos, mas reconhecem a importância da infografia como ferramenta útil ao trabalho do
jornalismo em geral, valorizando-o. O mesmo referem em relação às potencialidades deste
recurso para o jornalismo desportivo.

Destes onze participantes, quatro assumem-se como leitores assíduos destes periódicos.
Descrevem a promoção da compreensão como uma das funções da infografia, apesar do seu
uso na imprensa nacional e na imprensa desportiva nacional ser neófito.

Infografia para que te quero? O potencial da infografia para estes quatro participantes passa
pela transformação da informação escrita em informação visual detalhada que seria negligen-
ciada pelo leitor caso fosse apresentada numa coluna de jornal. Outra potencialidade apontada
teria um impacto no leitor se a infografia fosse utilizada como uma mais valia na divulgação de
outras modalidades desportivas menos salientadas pela imprensa desportiva nacional.

Considerações

Respondendo à questão que intitula este artigo, podemos dizer que os três jornais desportivos
nacionais, ainda não descobriram a infografia como uma ferramenta ao serviço do leitor assíduo
e não assíduo destes jornais. Há espaços infográficos, ainda não há espaço à infografia.

Perante os dados recolhidos e analisados, e percebendo as potencialidades da infografia na
transmissão da informação, consideramos que o seu uso neste contexto poderia potenciar o inte-
resse de outros públicos por esta área, ao tornar mais acessível a compreensão da informação por
mecanismos de transformação de dados em informação visual. Nesta perspetiva, os espaços in-
fográficos identificados poderiam ser transformados ou substituídos por infografias, ampliando
a dimensão complementar para uma dimensão informativa que vale por si só.

Entendemos a infografia como uma ferramenta ao serviço da literacia de qualquer cidadão,
ao otimizar e tornar mais acessíveis as informações e conteúdos veiculados nos jornais da es-
pecialidade. Apesar do jornalismo desportivo ser considerado como menor, foi durante muito
tempo espaço de literacia, ao permitir a uma parte da população estar motivada a aprender a ler
para ler o jornal desportivo A Bola. A literacia, entendida a partir da ampliação da compreensão
da leitura em diferentes domínios do quotidiano, torna-se essencial para a interpretação de vários
contextos e metáforas construídas no e pelo futebol na relação com o mundo.

Na descrição das funções da infografia pelos alunos participantes neste trabalho, a compre-
ensão é uma característica salientada o que nos permite projetar que quem não tem hábitos de
leitura de jornais desportivos se poderá sentir cativado para o seu consumo.

Podemos, também, almejar a infografia como uma ferramenta ao serviço da democratização
do acesso à informação desportiva e não circunstcrita, apenas, a uma modalidade – futebol. Os
jornais em análise representam a informação com mais espaços infográficos do que infografias
centrando-se, essencialmente, na divulgação e escrutínio do clássico de futebol.
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Resumo

A sociedade contemporânea é permeada pela utilização de objetos ecrã no quotidiano
em diversos contextos e para diversos fins. Este artigo apresenta os resultados globais
de uma revisão sistemática da literatura das produções científicas com a temática do
uso dos ecrãs tecnológicos na sociedade contemporânea. Foram delimitadas produ-
ções publicadas entre 2007 e 2015, sendo escolhidos bases de dados online de artigos
científicos e agregadores de repositórios institucionais. Para a pesquisa nestes acervos
foram usadas um conjunto de palavras-chave e respetivas combinatórias, para além
disso estabeleceu-se como recorte as produções no campo das ciências sociais e hu-
manidades. Dos documento selecionados como pertinentes considerou-se na análise
o títulos e o resumo. O resultado desta pesquisa permite apresentar um mapeamento
das publicações, bem como os conceitos e termos mais usados nas pesquisas que en-
volvem o uso dos ecrãs no quotidiano e a abordagem científica-metodológica usada
nestas produções científicas.
Palavras-chave: revisão sistemática da literatura; ecrã; repositórios; tempo em ecrã;
ecrã-cultura.

Introdução

Na sociedade contemporânea, o adereço transversal e permanente do qual os indivíduos se
fazem acompanhar é um dispositivo-ecrã, do smartphone ao computador portátil passando pelo
tablet o ecrã está presente como elemento quase religioso que permite a conexão com o ausente.
Ligação aos amigos, colegas e conhecidos com quem ao longo do dia se vão trocando mensagens
em contínuo como modo de estar ligado, ligação aos conteúdos, à rede social, enfim, uma re-
ligação ao ausente que se deseja presente. O ecrã multiforme e omnipresente cria uma nova
ecranosfera que condiciona os consumos e os relacionamentos.

A atividade de uso de dispositivos ecrãs instalou-se como atividade dominante no quotidi-
ano hipermoderno da hiperconexão, o que permite propor o conceito de ecrã-quotidiano, que
sublinha o quanto as atividades quotidianas sofreram um redesenho pela presença dos ecrãs,

IX Congresso Sopcom. pp. 449-467. Coimbra, novembro de 2015
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em especial os ecrãs móveis, e a possibilidade de conexão ao ausente. Neste sentido os ecrãs
passaram a determinar de forma significativa o uso que se faz do tempo, com especial enfoque
no uso social do tempo. Se nos questionarmos quanto tempo por dia um sujeito da sociedade
hipermoderna passa em frente de um ecrã seremos conduzidos a refletir sobre importância deste
sistema de mediação na mudança da percepção e das relações.

Neste contexto, o presente trabalho propõe-se apresentar os resultados de uma revisão siste-
mática da literatura que teve como recorte temporal as publicações dos últimos sete anos (2007-
2015) – este recorte temporal tem em consideração o facto de em 2007 a Apple ter lançado o seu
primeiro smartphone, o iPhone, e em 2008 a Google ter lançado o Android, sistema operacional
gratuito que é atualmente o mais usado nos smartphones. Com este recorte temporal, foi usada
uma chave de pesquisa que considerou como termos isolados e/ou combinados: ecrã/écran/tela,
ecranosfera, uso social do tempo, sociabilidade, quotidiano/cotidiano, mediação, perceção e
suas respetivas traduções para o inglês: screen, screen sphere/ screenology, social use of time,
sociability, daily, mediation e perception nas bases se artigos científicos Scopus, Web of Sci-
ence, Academic Search Complete, Eric e b-on; como agregadores de repositórios o RCAAP, o
DRIVER e o OpenDOAR. Esta revisão sistemática da literatura dá um contributo significativo
para que se conheça de forma sistemática os trabalhos científicos que têm vindo a ser produzi-
dos, as metodologias adoptadas e os principais contributos para a compreensão de um fenómeno
contemporâneo de elevada expressão no quotidiano.

Metodologia

O modelo adotado para revisão sistemática de literatura é baseado em Levy e Ellis (2006)
que propõem uma estrutura que permite “coletar, conhecer, compreender, analisar, sintetizar e
avaliar um conjunto de artigos científicos com o propósito de criar um embasamento teórico-
científico (estado da arte) sobre um determinado tópico ou assunto pesquisado” (Levy e Ellis
2006 apud Conforto, E. C., Amaral, D. C., & SILVA, S. L. D, 2011, p.3).

O recorte temporal adotado é do ano de 2007 até 2015, escolhidos justamente pela grande
demanda acrescida das tecnologias ecrã na sociedade moderna (tendo destaque o uso dos ecrãs
móveis que ganham espaço no mercado consumidor). A chave da pesquisa está nas palavras
escolhidas para a busca na qual se considerou termos 1 isolados e/ou combinados: ecrã/écran,
ecranosfera, uso social do tempo, sociabilidade, quotidiano/cotidiano, mediação, percepção (em
português e inglês).

A escolha dos termos ecrã/ecranosfera e suas variações foi adoptada para evidenciar as pes-
quisas que foram feitas até à presente data no que diz respeito às tecnologias envoltas pelo uso de
ecrã. Como existe um número massivo de pesquisas feitas neste sentido, unimos também outros
termos para que ficasse ajustado a questão principal deste artigo; o uso dos ecrãs no quotidiano,
agregado com o conceito “uso social do tempo” e as formas de perceção e mediação envoltas
nesta tecnologia. O modelo de busca ficou da seguinte forma:

1. A variação da grafia dos termos foi pensada para não gerar um buraco estrutural na pesquisa pelo caráter
geográfico, como por exemplo a palavra quotidiano que é usado em Portugal e no Brasil se usa cotidiano.
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Ecrã/écran/tela AND 2 sociabilidade (screen AND sociability)

Ecrã/écran/tela AND mediação (screen AND mediation)

Ecrã/écran/tela AND quotidiano/cotidiano (screen AND daily)

Ecrã/écran/tela AND “uso social do tempo” (screen AND “social use of time”)

Ecrã/écran/tela AND percepção/perceção (screen AND perception)

Ecranosfera AND “uso social do tempo” (“screen sphere”/ screenology AND “social use
of time”)

Ecranosfera AND sociabilidade (“screen sphere” AND sociability)

Ecranosfera AND quotidiano/cotidiano (“screen sphere” AND daily)

Para ter maior precisão nos resultados a pesquisa teve como recorte somente artigos classi-
ficados nas áreas de ciências sociais e humanidades, eliminando resultados de publicações que
não fazem parte deste recorte. Outro aspeto fundamental na busca foi a verificação de títulos
iguais que foram encontrados em mais de um repositório, sendo feita uma exclusão automática
do mesmo. Todos os resultados obtidos foram apresentados em formato de tabela que conterá o
número total de artigos registados (inglês/português). Um fator importante também a ser consi-
derado foi o ajuste dos termos utilizados na busca a partir do uso de thesaurus (instrumento que
reúne termos escolhidos a partir da estrutura conceitual da palavra) em buscadores que associam
a estrutura da palavra com a busca, como por exemplo fazer uma pesquisa com a palavra screen
(ecrã, tradução dos autores) e aparecer um thesaurus com screening (triagem, tradução dos au-
tores), sendo contabilizado no resultado final mas não analisado por fugir do tema proposto.

Optou-se pelo uso das bases de artigos científicos Scopus, Web of Science, Academic Search
Complete, Eric e b-on; como agregadores de repositórios o RCAAP, o DRIVER e o OpenDOAR.
Com isso, esta revisão sistemática da literatura dá um contributo significativo para que se co-
nheça de forma sistemática os trabalhos científicos que têm vindo a ser produzidos, as metodo-
logias adotadas e os principais contributos para a compreensão de um fenómeno contemporâneo
de elevada expressão no quotidiano.

No que se refere a análise dos resultados da busca foram considerados os seguintes elemen-
tos: título, resumo do artigo científico e palavras-chave incutidas. Isso permitiu uma margem
concisa para um debate sólido na temática escolhida além de eliminar produções que não esta-
vam caraterizadas com a proposta deste trabalho.

Resultados

O resultado final foi dividido em 7 tabelas, uma para cada base dos artigos científicos e
repositórios escolhidos além de uma tabela final global com o número total de artigos da pesquisa
e o número total de artigos selecionados que serão analisados e servirão de contributo para o
debate acerca do tema. As tabelas individuais contêm as seguintes informações: palavras chave

2. AND é operador booleano que se carateriza por fazer a intersecção dos termos associados feitas nos sites de
pesquisa.
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da pesquisa (português e inglês), número total de artigos achados na busca e o número total
de artigos selecionados a partir do número total, sendo dispostas conforme a data da pesquisa,
contendo também o resultado nulo da pesquisa feita em OPENdoar por não conter conteúdo para
analisar.

A tabela número 1 é da base científica SCOPUS e contêm o resultado do número total de
artigos (NTA): 66, tendo como número de artigos selecionados (NAS): 5. O resultado obtido
permite verificar que as publicações de língua portuguesa foram nulas e um grande número
de artigos encontrados foram no idioma inglês. Além disso, a grande diferença entre artigos
selecionados e o número total deu-se pelo facto de que no resultado final mesmo com uma de-
limitação da busca pela temática de humanidades e ciências sociais e espaço temporal, persistiu
a existência de resultados com artigos cujo conteúdo estava vinculado às áreas de engenharia
computacional e tecnologias, além de artigos na área de medicina que tinham palavras associa-
das pelo thesaurus como por exemplo screening 3, o qual não faz parte do objeto desta pesquisa
por ser associado à área de ciências médicas e biológicas.

Tabela 1 Resultado da pesquisa SCOPUS. Realizada no dia 17 de outubro de 2015.

A tabela número 2 referente a Web of Science também persiste com as mesmas caraterísticas
da primeira, porém com NTA em 35 e NAS 3.

3. De acordo com o dicionário Cambridge Dictionaries Online a palavra screening é associada para dois con-
textos, sendo o primeiro voltado para a palavra ‘triagem’ em português e também podendo ser associada a um verbo
de ação ao ato de ver um conteúdo audiovisual via ecrã.
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Tabela 2. Resultado da pesquisa Web of Science. Realizada no dia 18 de outubro de 2015.

A pesquisa realizada na Academic Search Complete, tabela 3, apresentou resultados mais
específicos se comparado com as duas anteriores, acrescido por um título em português. O NTA
também foi menor: 23 e o NAS maior: 10. A percentagem de aproveitamento dos artigos ficou
em 43,47%.
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Tabela 3. Resultado da pesquisa Academic Search Complete. Realizada no dia 19 de outubro de 2015.

O resultado obtido na base Eric, tabela 4 teve um caráter positivo no quesito da busca. Com
NTA: 15 o NAS foi 3, uma margem de 20% de artigos selecionados.

Tabela 4. Resultado da pesquisa em Eric. Realizada no dia 20 de outubro de 2015.

O resultado obtido pela busca pelo b-on e RCAAP, tabelas 5 e 6, tiveram a particularidade
de ser somente em português os títulos. A b-on obteve NTA: 26 e o NAS foi 5, uma margem de
19,23% de aproveitamento. RCAAP por sua vez obteve NTA: 3 e o NAS 1, com a margem de
aproveitamento em 33,33%.
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Tabela 5. Resultado da pesquisa em b-on. Realizada no dia 20 de outubro de 2015.

Tabela 6. Resultado da pesquisa em RCAAP. Realizada no dia 21 de outubro de 2015.

A pesquisa realizada no DRIVER, tabela 7, apresenta NTA 11 e o NAS 5, com percentual
de aproveitamento dos artigos ficou em 45,45%.
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Tabela 7. Resultado da pesquisa em DRIVER. Realizada no dia 23 de outubro de 2015.

O número total dos títulos selecionados foi de 179, tendo 30 artigos selecionados 4. O per-
centual de aproveitamento foi de 16,58%, sendo que foram ignorados os artigos que se repetiram
nos repositórios.

Na listagem de bibliografia do presente artigo é possível consultar as referências biblio-
gráficas completas destes 30 artigos selecionados e que são o escopo da análise desta revisão
sistemática. Este é um contributo para os investigadores com interesse nesta problemática de
investigação.

Em síntese

Da pesquisa sistemática realizada é possível constatar que os termos mais utilizados são
screen time (também encontrado em português como tempo de ecrã), screen culture e screen
use, que as investigações se centram essencialmente em pesquisas com a linha de investigação
voltado ao consumo temporal das tecnologias ecrã, sendo evidenciado o uso do ecrã televisivo
vinculado a questões do quotidiano, lazer e medicinal, como ferramenta colaborativa para paci-
entes com disfunções físicas, motoras e doenças psiquiátricas. Outros termos não tão frequentes
foram encontrados também associados a screen, como, por exemplo, second screen e time use. O
procedimento metodológico mais frequente foi a aplicação científica Survey, também associados
a análise qualitativa de referências bibliográficas.

4. Os artigos selecionados podem ser acessados pelo seguinte link: https://drive.google.com/open?id=0B50Pt-
BUu9q4RG00al9rZ24zMDQ

https://drive.google.com/open?id=0B50Pt-BUu9q4RG00al9rZ24zMDQ
https://drive.google.com/open?id=0B50Pt-BUu9q4RG00al9rZ24zMDQ
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Este é o primeiro resultado de uma investigação que se encontra em desenvolvimento. Os
resultados mais detalhados da análise dos materiais agora recolhidos e selecionados serão publi-
cado oportunamente.

Em síntese, o ecrã apresenta-se como mediador omnipresente no/do estar no mundo con-
temporâneo da tríade relacional do sujeito consigo próprio, do sujeito com o mundo e do sujeito
com os outros.
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Resumo 1

As reflexões académicas em torno de como as redes sociais e as aplicações, media
e plataformas amoldam a configuração dos nossos perfis e identidades digitais, para
além também das suas potencialidades para influenciar as nossas identidades online
– e offline – (Van Dick, 2013); referem-se, principalmente, às Mediated Memories
– Normative Discursive Strategies – (Van Dijck, 2007, p.22) e às Terministic Scre-
ens (Markham, 2013). Estas chamam a atenção para como os filtros nos permitem
expressar em certos aspetos, mas não em outros. Os filtros podem ser tecnológicos,
culturais ou cognitivos, ou podem ser uma combinação destes (Filtered Reality, Filte-
red World; Walker Rettberg, 2014). Os perfis dos media sociais não são um reflexo da
própria identidade, ou estádios neutros de auto desempenho, nem são um meio de au-
toexpressão (Horning, 2014) - são as próprias ferramentas para formar as identidades
(Van Dijck, 2013). "A fusão de autoexpressão, a autocomunicação e autopromo-
ção numa ferramenta, que é posteriormente utilizada para avaliação da personalidade
e do comportamento da manipulação, deve sensibilizar os utilizadores nos seus di-
ferentes papéis como cidadãos, amigos, empregados, empregadores, etc."(Van Dijck,
2013). Para além disso, a tecnologia descrita como a Architecture of Intimacy (Turkle,
2011), Architecture of Disclosure (Facebook: Marichal; 2012), onde a quantificação
métrica prescreve a interação social (Desire for more – Facebook: Grosser de 2014),
e a possibilidade de receber estímulos de todos os tipos constantemente e o ‘Design
de Exposição’ (Serrano Tellería, 2014; 2015a) influencia constantemente a forma de
estabelecer o nível de prioridade corretamente, bem como a forma de proteger a sua
privacidade em diferentes camadas e estágios de acordo com suas possibilidades (Ser-
rano Tellería, Oliveira; 2015; Serrano Tellería, 2015b). Apresentam-se neste trabalho
os resultados de uma análise de conteúdo realizado sobre as contas pessoais de oito
utilizadores portugueses (Covilhã, Beira Interior) no Instagram durante dois meses
(Dezembro 2014 e Janeiro de 2015). Os objetivos principais foram perceber tanto as
caraterísticas das imagens e mensagens complementários partilhados na rede como
as próprias dinâmicas de ação e interação. O corpus foi composto por 884 imagens
e analisado em base aos elementos e pessoas que compõem a imagem, os animais e
as paisagens, a cenografia e a localização, o grado de exposição, as modulações da
intimidade e as estratégias de visibilidade. A modo de conclusões gerais, através do
conteúdo e formato das imagens como das dinâmicas de publicação dos utilizadores

1. Artigo originalmente publicado em: Serrano Tellería, A. & Pereira, P. (2015). Instagram e a visibilidade das
imagens dos utilizadores. In Carvalheiro, J. R. (Org.) Público e privado nas comunicações móveis (pp. 297-316).
Coimbra, Portugal: Minerva Coimbra. ISBN: 978-972-798-358-2.

IX Congresso Sopcom. pp. 468-482. Coimbra, novembro de 2015
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analisados, apercebe-se o Instagram como uma plataforma que serve de diário pes-
soal ou registo da vida no formato de memória digital, onde se misturam aspetos da
vida profissional e pública com outros da vida íntima e privada a diferentes níveis
(amigos e família), sem que haja uma clara definição de fronteiras ou limites.
Palavras-chave: Instagram; privacidade; smartphones.

Introdução

Um perfil é informação estruturada sobre os utilizadores de serviços digitais. A sua estrutura
de concreto depende da forma como a informação foi recolhida, a tecnologia envolvida, os tipos
de dados ou o que a lei permite. Num ambiente móvel este perfil geralmente é mais rico do
que no caso genérico da Internet e está também ligado de forma mais clara a um indivíduo em
particular, através de um dispositivo móvel associado a um endereço IP. Além disso, no caso da
inteligência ambiente (a consciência do contexto), o perfil do utilizador pode até mesmo incluir
parâmetros biofísicos, nível de carga da bateria e um rico conjunto de variáveis sobre o meio
ambiente, que podem incluir, além da localização e orientação, informações como a temperatura,
humidade, ruídos, etc. – os desafios relacionados com o uso e abuso de informações pessoais –
(Aguado et al, 2013).

O conceito de Identidade Digital (ID) surge a partir da combinação de três fatores principais
(Cerra, James; 2012): A manifestação concreta da auto-imagem da pessoa no serviço digital
em questão (por exemplo, uma rede social profissional); os elementos decorrentes da proteção,
limitação, modificação e/ou ocultação de determinadas informações que os utilizadores podem
definir de acordo com as suas preferências (por exemplo, para destacar um determinado em-
prego); e da implementação de políticas em relação aos dados do provedor (a criação de um
ID de utilizador único e registar todas as atividades que ocorrem ao aceder a rede social em
questão). Portanto, um determinado indivíduo pode ter várias identidades digitais.

Como referido no capítulo sobre Twitter (Serrano Tellería, Pereira; 2015), as reflexões aca-
démicas em torno de como as redes sociais e as aplicações, medias e plataformas amoldam a
configuração dos nossos perfis e identidades digitais, para além também das suas potenciali-
dades para influenciar as nossas identidades online – e offline – (Van Dick, 2013); referem-se,
principalmente, às Mediated Memories – Normative Discursive Strategies – (Van Dijck, 2007:
22) e às Terministic Screens (Markham, 2013). Estas chamam a atenção para como os filtros nos
permitem expressar em certos aspetos, mas não em outros. Os filtros podem ser tecnológicos,
culturais ou cognitivos, ou podem ser uma combinação destes (Filtered Reality, Filtered World;
Walker Rettberg, 2014).

Os perfis dos media sociais não são um reflexo da própria identidade, ou estádios neutros
de auto desempenho, nem são um meio de autoexpressão (Horning, 2014) – são as próprias
ferramentas para formar as identidades (Van Dijck, 2013). "A fusão de autoexpressão, a autoco-
municação e autopromoção numa ferramenta, que é posteriormente utilizada para avaliação da
personalidade e do comportamento da manipulação, deve sensibilizar os utilizadores nos seus
diferentes papéis como cidadãos, amigos, empregados, empregadores, etc."(Van Dijck, 2013).
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Para além disso, a tecnologia descrita como a Architecture of Intimacy (Turkle, 2011), Ar-
chitecture of Disclosure (Facebook: Marichal; 2012), onde a quantificação métrica prescreve a
interação social (Desire for more – Facebook: Grosser de 2014), e a possibilidade de receber
estímulos de todos os tipos constantemente e o ‘Design de Exposição’ (Serrano Tellería, 2014;
2015a) influencia constantemente a forma de estabelecer o nível de prioridade corretamente,
bem como a forma de proteger a sua privacidade em diferentes camadas e estágios de acordo
com suas possibilidades (Serrano Tellería, Oliveira; 2015; Serrano Tellería, 2015b).

Metodologia

O objetivo do estudo do Instagram foi efetuar recolha de imagens partilhadas na rede, para
o estudo da “imagem e exposição do Self ”. O Instagram é uma rede social que permite aos
utilizadores tirar fotos e gravar vídeos, aplicar filtros digitais, e partilhá-los em várias redes
sociais, como o Facebook, Twitter, Tumblr e Flick. Uma caraterística do Instagram é o facto
de limitar a forma das fotos a um quadrado, imitando o formato Kodak Intamic e Polaroid,
contrastando com o típico formato 16:9 utilizado pelas câmaras de dispositivos móveis.

Inicialmente, o objetivo era proceder à recolha de imagens da rede Instagram com o auxí-
lio de hashtags, uma vez que estas permitiam delimitar o conjunto de imagens em estudo, ao
mesmo tempo que funcionam como uma ferramenta de identificação que está em crescente uso,
funcionando ainda como identificadores de tendências na rede. Como tal, procurou definir-se
quais as hashtags a ser estudas. Por forma a obter as hashtags mais relevantes para os utili-
zadores, efetuou-se uma pesquisa pelas 100 mais populares no ano de 2014. Esta listagem foi
obtida através do website top hashtags 2. Desta listagem de 100, foram selecionadas as 10 mais
populares, tendo-se obtido o seguinte conjunto:

Posição de Popularidade Hashtag
1 #love
2 #instagood
3 #me
4 #tbt
5 #follow
6 #cute
7 #followme
8 #photooftheday
9 #tagsforlikes

10 #happy

Utilizando estas hashtags, procedeu-se à procura de imagens pelas mesmas utilizando o
website de exploração do Instagram IconoSquare 3, tendo-se analisado perto de 100 imagens

2. http://top-hashtags.com/instagram/
3. http://iconosquare.com/

http://top-hashtags.com/instagram/
http://iconosquare.com/
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diferentes. Dos resultados, chegou-se à conclusão de que não havia nenhuma temática em es-
pecífico para as hashtags, resultando sempre em imagens aleatórias. De forma a entender esta
tendência, efetuaram-se algumas pesquisas por websites 4 e fóruns dedicados ao Instagram. Esta
pesquisa revelou que existem locais na internet, como por exemplo o website tags for likes 5,
em que são dadas listagens de hashtags aos utilizadores consoante o nível de visibilidade que
pretendem ter na rede, pelo que os utilizadores apenas têm de copiar as hashtags e colá-las na
descrição da imagem. Ou seja, muitos dos utilizadores usam estas hashtags, não por as suas
imagens estarem dentro da temática, mas por serem populares, conseguindo assim uma maior
visibilidade na rede, “viciando” o sistema de hashtags mediante esta dinâmica.

Uma vez que grande parte do sistema de popularidade de hahstags no Instagram está de certa
forma “viciado”, optou-se por abandonar esta abordagem e efetuar a análise da rede utilizando
a ferramenta Netlytic 6, que foi também utilizada para as redes Twitter e Reddit. O propósito
da análise efetuada anteriormente a estas duas redes foi detetar conversas entre os utilizadores
sobre, por exemplo, a problemática da privacidade e da Internet.

O Netlytic é um analisador de texto e redes sociais instalado numa cloud. Este software
permite sumariar grandes volumes de texto, pelo que permite efetuar a avaliação das conversas
e classificá-las segundo uma tabela de categorias previamente definida.

O objetivo foi reutilizar as categorias definidas previamente para a análise das redes Twitter
e Reddit, e aplicá-las aos termos utilizados nas pesquisas efetuadas para essas mesmas redes,
por forma a criar uma correspondência entre as abordagens. A pesquisa realizada no Netlytic
partiu da hashtag #privacidade. Foi escolhida esta hashtag em particular de forma a fazer um
paralelismo com as pesquisas efetuadas nos estudos anteriores 7. A escolha da língua portuguesa
na hashtag foi uma forma de tentar aproximar os resultados a utilizadores portugueses, estando
no entanto conscientes de que iriam surgir nos resultados vários utilizadores brasileiros.

Apesar de ser uma ferramenta de análise essencialmente focada em texto, o uso do Netlytic
teve como objetivo tentar identificar fotos de interesse para a investigação através das mensa-
gens associadas às mesmas e às hashtags. Ao fim de 3 dias de recolha de informação, o Netlytic
recolheu um total de 338 mensagens marcadas com #privacidade. Porém, ao analisar-se os resul-
tados, chegou-se à conclusão de que o termo era muito raramente empregado em contextos onde
debatiam questões relativas as delimitações e problemáticas de toda a gradação de termos que
surgem relacionados como autenticidade, anonimato, intimidade, identidade, mas sim utilizado
nas mais variadas situações, desde imagens de casas de agências imobiliárias, ou publicidade a
produtos comerciais. De notar também que se obteve um número muito elevado de utilizadores
brasileiros no conjunto de dados recolhidos, ao passo que o número de utilizadores portugue-
ses era muito reduzido. Uma vez que o estudo pretende focar a população portuguesa, estes
resultados concluíram-se como insatisfatórios.

4. Websites consultados: www.tagsforlikes.com/; http://top-hashtags.com/instagram/;
www.postplanner.com/popular-instagram-hashtags-for-getting-new-followers/;
www.twelveskip.com/hashtags/instagram-tags/1094/top-trending-instagram-hashtags-2014

5. www.tagsforlikes.com/
6. https://netlytic.org/
7. Para o Twitter e Reddit, foram efetuadas pesquisas para os termos Privacy, Profile, Digital Identity, Username

e Anonymity. Ter em conta que os termos em inglês não foram aplicados à pesquisa no Instagram.

http://www.tagsforlikes.com/; http://top-hashtags.com/instagram/
http://www.postplanner.com/popular-instagram-hashtags-for-getting-new-followers/
http://www.twelveskip.com/hashtags/instagram-tags/1094/top-trending-instagram-hashtags-2014
http://www.tagsforlikes.com/
https://netlytic.org/
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Tendo em conta que não foi possível definir um grupo de interesse (população portuguesa)
aplicando as metodologias anteriores, partiu-se para uma terceira opção. Uma vez que o objetivo
principal é focar a investigação nos utilizadores portugueses, procurou-se delimitar os mesmos
através do uso da localização das imagens. Esta escolha também teve como base o facto de a
sincronização de contas e localização serem aspetos proeminentes que preocupam a população
em geral (portuguesa incluída), tal como demonstram os estudos exploratórios no âmbito do
projeto 8 e outros de alcance internacional. Por fim, e em ligação ao mencionado anteriormente,
também o uso da localização revela um ato livre e consciente de exposição do self.

Para proceder à localização dos utilizadores, recorreu-se ao website collect 9, que permite
localizar num mapa os locais onde as imagens foram partilhadas no Instagram. De notar que as
contas de Instagram podem ser privadas ou públicas, pelo que este tipo de ferramentas apenas
permite o acesso a contas públicas. Utilizando esta ferramenta, focou-se a pesquisa na área da
cidade da Covilhã 10. A escolha desta cidade em particular prende-se com o facto de ser o local
onde se fizeram os grupos de foco e a maioria das entrevistas no âmbito do projeto Public and
Private in Mobile Communications 11.

Uma vez selecionada esta cidade, deu-se ênfase às áreas da mesma com maior publicação
de fotos. Foram usados como referência os seguintes locais:

— Universidade da Beira Interior (polos 2, 4, 6 e Faculdade de Ciências da Saúde);
— Serra Shopping;
— Jardim do lago.
Esta abordagem permitiu-nos identificar um total de 89 utilizadores da zona e ter acesso às

suas contas públicas de Instagram. Desta forma, foi possível verificar quais os utilizadores mais
ativos nos meses de dezembro e janeiro, e obter o número total de fotos que cada utilizador deste
grupo publicou na rede. Assim, criou-se uma tabela ordenada por atividade na rede Instagram,
de forma a identificar os utilizadores mais ativos. Uma vez que partimos de um objeto de estudo
caraterizado por utilizadores que, voluntariamente colocam sua conta visível publicamente e que
facilitam a sua localização, seria incongruente selecionar aqueles com menor atividade na rede.
Como tal, escolhemos aqueles que nos permitiram obter a maior amostra possível de imagens.
Reconhecemos a possibilidade de optar por escolher também aqueles com menor atividade,
para posteriormente realizar uma comparação entre os mais e menos ativos com o objetivo de
diferenciar práticas. Contudo, depois de uma primeira abordagem, apercebemos que tal não
seria possível uma vez que, tanto as imagens como o baixo nível de interação observado através
da ferramenta não iriam possibilitar uma comparação correta. Por baixo nível de interação
referimo-nos ao intercâmbio de comentários.

Com base na tabela ordenada, foram identificados os cinco utilizadores masculinos e os
cinco utilizadores femininos mais ativos, formando-se assim o grupo de utilizadores que serviu
de base para o estudo. Foram escolhidos os cinco mais ativos uma vez que abaixo da quinta po-

8. Serrano Tellería, Oliveira; 2015.
9. http://collec.to/

10. Cidade portuguesa na encosta da Serra da Estrela, com 34 682 habitantes. É sede de um município com
555,60 km² de área e 51 797 habitantes.

11. Abril 2013-Março 2015. Projeto europeu FEDER-MAIS CENTRO. Referência: CENTRO-07-ST24-FEDER-
002017; Labcom, Universidade da Beira Interior, Portugal.

http://collec.to/
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sição, o número máximo de fotos publicadas num dia era inferior a quatro. O grupo é composto
pelos seguintes utilizadores:

Masculinos
Utilizador Max de fotos diárias Total de fotos da conta

@aazevedo1011 8 1417
@ryckslopes 6 777

@pedroafonso__ 4 601
@alberto_marques 4 592

@luteniojunior 4 233

Femininos
Utilizador Max de fotos diárias Total de fotos da conta

@anaximandra 11 881
@projectovidanova 10 950

@sueli9moreira 8 353
@mari.miranda.96 6 326

@lidiandiasld 6 228

Do grupo de utilizadores masculino, apesar de ser o terceiro utilizador mais ativo, @rodro-
drigo foi excluído por ser estrangeiro em programa Erasmus na Universidade da Beira Interior.
Também o utilizador @fabiogiacomelli foi excluído porque, apesar de já se encontrar em Portu-
gal há algum tempo, é de nacionalidade brasileira. Estas exclusões tiveram como base o facto de
existirem importantes diferenças de perspetiva intercultural no que toca à exposição, identidade
e privacidade.

Do grupo de utilizadores feminino, apesar de estarem no top dos cinco mais ativos, foram
excluídas duas utilizadoras: @leticiahauagge por ser estrangeira em programa Erasmus na Uni-
versidade da Beira Interior, e @sweet_joycekelly que tornou a sua conta privada quando estava
a decorrer a recolha de dados.

Após a recolha dos dados relativos ao mês de dezembro obtiveram-se os seguintes valores
relativos aos utilizadores:

Masculinos
Utilizador Total de fotos em Dezembro

@aazevedo1011 29
@ryckslopes 61

@pedroafonso__ 33
@alberto_marques 47

@luteniojunior 19
Total 189
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Femininos
Utilizador Total de fotos em Dezembro

@anaximandra 42
@projectovidanova 84

@sueli9moreira 55
@mari.miranda.96 20

@lidiandiasld 28
Total 229

Algo notório na recolha efetuada, e que teve a influência nos resultados analisados ante-
riormente pelo Netlytic, foi o facto de que quando se recolheram as imagens dos utilizadores
portugueses, se verificou que a grande maioria utilizava as hashtags em inglês ao invés de usar
uma hashtag correspondente em português.

Uma vez recolhidos e analisados os dados relativos ao mês de dezembro de 2014, prologou-
se esta observação para o mês de janeiro de 2015, com o objetivo de nos apercebermos de
possíveis diferenças nas práticas de publicação, uma vez que se trata de um mês que não é
caraterizado por férias (Natal). Para este mês obtiveram-se os seguintes resultados:

Masculinos
Utilizador Total de fotos em Janeiro

@aazevedo1011 23
@ryckslopes 37

@pedroafonso__ 61
@alberto_marques 79

@luteniojunior 11
Total 211

Femininos
Utilizador Total de fotos em Janeiro

@anaximandra 50
@projectovidanova 103

@sueli9moreira 58
@mari.miranda.96 28

@lidiandiasld 16
Total 255

Análise

Com o objetivo de fazer uma categorização geral prévia das imagens recolhidas, focamo-nos
em três aspetos: localização, âmbito onde a imagem foi tirada e mensagem que a acompanha,
tendo em conta os possíveis hashtags. Das imagens recolhidas, durante o mês de dezembro de
2014, obtiveram-se os seguintes dados:
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Localização
Masculino Feminino

Localização Definida 104 42
Localização Não Definida 85 187

Contexto Público 145 83
Contexto Privado 36 130

Contexto Não Definido 8 16
Referência à Localização na Mensagem 68 10

Observando os resultados obtidos, podemos desde já notar que, no grupo de utilizadores
analisados, os utilizadores masculinos apresentam uma maior tendência para utilizar a locali-
zação nas imagens partilhadas, ao passo que os femininos, por norma, utilizam bastante menos
esta opção. A nível do contexto em que as fotografias partilhadas são tiradas, podemos desde já
verificar uma maior tendência dos utilizadores masculinos para espaços públicos, em contraste
com o que acontece com os utilizadores femininos, cuja maioria das imagens partilhadas é no
contexto privado. Relativamente à partilha de detalhes da localização nas mensagens, podemos
verificar que é bastante mais comum entre os utilizadores masculinos.

Uma vez efetuada esta análise mais geral das imagens, para um segundo nível de estudo
partiu-se para a avaliação do conteúdo das mesmas. Para tal dividiram-se as imagens em quatro
grandes grupos: Pessoas (fotografias em que o foco são indivíduos), Objetos e Outros (imagens
de objetos, por exemplo um carro, ou então comida), Locais (imagens de paisagens ou de locais
específicos como monumentos), e Animais (imagens em que o foco é um animal).

Quanto às mensagens associadas às imagens, na grande maioria dos casos o conteúdo é
irrelevante, uma vez que a observação exclusiva da imagem permite classificar o seu conteúdo e
não acrescenta informação extra. Porém, em alguns casos específicos, permite-nos depreender
algumas informações específicas da vida dos utilizadores. Por exemplo, a fotografia de uma
criança que é identificada na mensagem como sendo o filho do utilizador.

Os resultados obtidos para este segundo nível de análise para as imagens do mês de dezem-
bro de 2014 foram os seguintes:
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Conteúdo
Masculino Feminino

Pessoas 12

Selfie 11 16
Próprio 7 18

Terceiros 12 8
Acompanhado 31 15

Objetos e Outros 13
Próprio 27 101 14

Terceiros 7 10
Acompanhantes 0 0

Locais 15 88 16 31

Animais 17
Sozinho 0 13
Donos 0 3

Terceiros 0 0

Ao nível do conteúdo das fotografias partilhadas podemos verificar algumas tendências. No
que diz respeito a imagens de pessoas, os utilizadores masculinos apresentam um maior número
de imagens onde estão acompanhados por terceiros. Já entre os utilizadores femininos, o tipo de
imagens dominantes com pessoas são as selfies, ou fotografias do próprio utilizador tiradas por
terceiros.

Ao nível de imagens de objetos, a grande maioria dos objetos são do próprio utilizador. Na
categoria de objetos foram contabilizadas as imagens de refeições partilhadas. De notar que a
grande diferença entre masculinos e femininos se deve essencialmente à utilizadora @projecto-
vidanova, que como o próprio nome indica, partilha as fotografias com o objetivo de registar as
suas refeições para assim alcançar uma alimentação saudável.

Ao nível de fotos que se focam em locais e paisagens, aparenta haver um domínio dos uti-
lizadores masculinos. Porém, é preciso ter em conta que, tal como na análise anterior houve
uma grade influência de um utilizador, também aqui grande parte das imagens recolhidas resul-
taram do utilizador @alberto_marques. Este utilizador é fotografo e utiliza o Instagram para
dar a conhecer o seu trabalho aos utilizadores e se autopromover, focando-se essencialmente em
fotografias de paisagens.

Por fim, na secção dedicada a imagens de animais, podemos verificar que apenas os utili-
zadores femininos partilharam imagens dos animais de estimação. De notar que é possível que
nenhum dos utilizadores masculinos estudados tenha animais de estimação. De entre das fotos
de animais recolhidas, predominam as fotos em que os animais estão sozinhos.

Fazendo uma análise individual de cada um dos utilizadores, grande parte das partilhas do
@aazevedo1011 são de imagens em contexto público, a maior parte relacionadas com futebol e

12. Imagens onde o foco são pessoas, sejam elas o próprio utilizador da conta ou terceiros.
13. Imagens onde o foco são objetos, por exemplo um relógio ou um carro, ou imagens de refeições.
14. Grande parte das imagens publicadas por @projectovidanova eram de refeições, o que levou a um número

extremamente alto neste campo.
15. Imagens onde o foco são paisagens, edifícios, ruas ou monumentos.
16. De notar que todas as fotografias publicadas pelo utilizador @alberto_marques são paisagens, o que contribuiu

para o valor apresentado.
17. Imagens onde o foco são animais, por exemplo a foto do cão do utilizador.
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com o Benfica, clube de que é adepto. As fotos mais pessoais são muitas vezes de, ou com, uma
criança, que se supõe que seja o respetivo filho.

Através do Instagram, ficamos a saber que utilizador @ryckslopes é aluno da Universidade
da Beira Interior. Este utilizador apresenta várias fotos, a grande maioria em contexto público,
onde deixa passar detalhes da sua vida como estudante, abordando trabalhos e projetos para o
curso. Também deixa transparecer alguma informação sobre a sua vida privada, como locais que
visitou, saídas com os amigos, ou o Natal em família.

Avançando, seguimos para o utilizador @pedroafonso__. Também aqui, pelas fotos publi-
cadas, conseguimos perceber que é aluno da Universidade da Beira Interior, mas do curso de
Medicina. Também este utilizador partilha várias fotos que permitem ter uma ideia da sua vida
pessoal através das imagens e respetivas mensagens. De entre as fotos, podemos destacar al-
gumas tiradas na faculdade de Ciências da Saúde, ou durante as férias do utilizador no Brasil.
Algumas das fotos também revelam certos detalhes da sua vida familiar, nomeadamente com a
mãe, com o irmão e com os primos.

O utilizador @alberto _marques apresenta uma dinâmica de publicação de imagens bem
diferente das dos restantes utilizadores. Ao passo que os outros utilizadores masculinos utilizam
o Instagram para partilhar conteúdo da sua vida pessoal, o @alberto_marques utiliza-o como
uma ferramenta para dar a conhecer o seu trabalho de fotografia, pelo que as imagens publicadas
pelo mesmo consistem essencialmente em paisagens da cidade da Covilhã, ou de outros locais
que visitou, como por exemplo o Brasil.

Por fim, o último utilizador masculino, @luteniojunior, revela através das imagens publica-
das que é aluno de Medicina na Universidade da Beira Interior. Apresenta uma série fotos que
nos permite ter alguns detalhes da sua vida pessoal, nomeadamente saídas com amigos e família,
através de fotografias que tirou e partilhou. As imagens publicadas têm na grande maioria um
teor pessoal.

Passando à análise dos utilizadores femininos, a utilizadora @anaximandra apresenta essen-
cialmente fotos que tirou aos seus animais de estimação ou locais que visitou. Nas imagens
partilhadas é notória a importância dos animais para esta utilizadora. As poucas fotos partilha-
das em que se encontram pessoas permitem ter uma ideia do ambiente familiar em que vive e da
relação que tem com a irmã.

A utilizadora @projectovidanova é um caso muito particular. Ao contrário dos restantes
utilizadores, que usam as suas contas de Instagram para partilhar imagens da sua vida pessoal
ou promover o seu trabalho (como a utilizadora @sueli9moreira), a @projectovidanova utiliza
a sua conta, em associação com um blogue, como forma de manter um registo do que come
diariamente. O objetivo desta utilizadora é manter uma vida saudável, pelo que o Instagram
lhe serve de ferramenta, ao mesmo que ajuda a inspirar os seguidores que possuam o mesmo
objetivo. Tendo isto em conta, a grande maioria das imagens partilhadas são de refeições, ha-
vendo poucas imagens relativas a outros aspetos da vida pessoal. Porém, em algumas fotos,
é possível observar situações relacionadas com a sua vida de estudante e pessoal. Mais uma
vez, através das fotos publicadas e respetivas mensagens, foi possível perceber que a utilizadora
@projectovidanova é aluna de Medicina na Universidade da Beira Interior.
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A utilizadora @sueli9moreira dá-nos a perceber pelas fotos publicadas que é aluna do curso
de Design de Moda da Universidade da Beira Interior e modelo. Esta utilizadora usa o Instagram
com duas finalidades. Se por um lado publica fotos de teor mais pessoal, deixando escapar
detalhes da sua vida, como por exemplo saídas com o namorado ou a sua relação pessoal com
a família, partilhando fotos desses momentos e permitindo a identificação de alguns familiares,
como o pai e a irmã, por outro lado recorre também ao Instagram para divulgar o seu trabalho,
seja como modelo ou como aluna de Design de Moda. Através de uma foto, a utilizadora também
dá a conhecer a sua gata.

Avançando para a utilizadora @mari.miranda.96, podemos constatar que ela usa o Instra-
gram essencialmente para partilhar momentos da sua vida pessoal. Nas fotos podemos ver desde
selfies a fotografias com os amigos em saídas a bares na Covilhã. Através das fotos também nos
é dado a saber que a utilizadora tem uma irmã mais nova, identificada através das mensagens
das imagens.

Por fim, a utilizadora @lidiandiasld, antiga aluna do curso de Medicina da Universidade
da Beira Interior, usa o Instagram para divulgar fotos pessoais. Porém, ao contrário do que
acontecia por exemplo com a utilizadora @mari.miranda.96, que aparecia em praticamente todas
as suas fotos, a @lidiandiasld surge apenas numa. A grande maioria das fotos são de terceiros,
locais ou objetos da vida da utilizadora. Através das fotos ficamos a saber alguns detalhes da
sua vida pessoal, como ter o hobby da pintura (partilha várias imagens de material de pintura
e de trabalhos seus) e ser da zona de cascais (referências nas mensagens). Também ficamos a
saber alguns aspetos profissionais, como o ter concorrido para especialidade de Neurocirurgia
no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (partilha de foto do documento de candidatura).

Após efetuada a análise das imagens recolhidas em dezembro de 2014, procedeu-se a uma
segunda fase de análise, desta vez às imagens de janeiro de 2015, com intuito de aprofundar nas
tendências observadas e comparar estes dois meses com caraterísticas diferentes, sendo o mês de
dezembro um mês de férias e festividades, ao contrário de janeiro, que representa um regresso
ao típico dia-a-dia.

Das imagens recolhidas durante o mês de janeiro de 2015, obtiveram-se os seguintes dados:

Localização
Masculino Feminino

Localização Definida 136 53
Localização Não Definida 74 202

Contexto Público 159 115
Contexto Privado 34 121

Contexto Não Definido 17 19
Referência à Localização na Mensagem 109 4

Mantendo a tendência de dezembro, os utilizadores masculinos apresentam uma maior pre-
ferência para a utilização de localização nas imagens partilhadas, embora tenha havido um au-
mento em ambos os sexos. Porém, no que toca a imagens sem localização definida, houve um
decréscimo de imagens nos utilizadores masculinos e um aumento nos femininos.
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Também a nível do contexto em que as fotografias partilhadas são tiradas, podemos verificar
que se mantem a tendência dos utilizadores masculinos para espaços públicos, em contraste
com o que acontece com os utilizadores femininos, cuja maioria das imagens partilhadas é no
contexto privado. De notar, porém, que de dezembro para janeiro houve um aumento das fotos
em contexto público e uma redução do número de fotos em contexto privado. É de destacar que
o maior aumento se verificou nos utilizadores femininos, com mais 32 fotos públicas em Janeiro,
sendo mais que o dobro do aumento masculino.

Quanto à partilha de detalhes da localização nas mensagens, podemos verificar que continua
a ser mais comum entre os utilizadores masculinos, notando-se mais essa discrepância em ja-
neiro, onde houve 109 imagens de utilizadores masculinos e 4 de femininos. De notar que houve
um decréscimo de 6 imagens para os utilizadores femininos e um aumento de 41 imagens para
os utilizadores masculinos.

Conteúdo
Masculino Feminino

Pessoas 18

Selfie 12 16
Próprio 12 39

Terceiros 6 4
Acompanhado 25 24

Objetos e Outros 19
Próprio 23 96 20

Terceiros 7 10
Acompanhantes 0 0

Locais 21 114 22 37

Animais 23
Sozinho 0 8
Donos 0 3

Terceiros 0 0

Ao nível do conteúdo, podemos verificar que se mantem a linha de publicação dos utili-
zadores. Em imagens de pessoas, os utilizadores masculinos continuam a apresentar um maior
número de imagens onde estão acompanhados por terceiros. Já entre os utilizadores femininos, o
tipo de imagens dominantes com pessoas são as fotografias do próprio utilizador e selfies. Com-
parando dezembro e janeiro, os utilizadores masculinos apresentaram apenas mais uma Selfie,
ao passo que os femininos apresentaram exatamente o mesmo número nos dois meses. Relati-
vamente a imagens do próprio, ouve um aumento de 5 imagens nos utilizadores masculinos e
um aumento de 21 imagens entre os utilizadores femininos. Já em fotos de terceiros, houve um
decréscimo de imagens, com menos 6 fotos nos utilizadores masculinos e 4 fotos nos femininos.

18. Imagens onde o foco são pessoas, sejam elas o próprio utilizador da conta ou terceiros.
19. Imagens onde o foco são objetos, por exemplo um relógio ou um carro, ou imagens de refeições.
20. Grande parte das imagens publicadas por @projectovidanova eram de refeições, o que levou a um número

extremamente alto neste campo.
21. Imagens onde o foco são paisagens, edifícios, ruas ou monumentos.
22. De notar que todas as fotografias publicadas pelo utilizador @alberto_marques são paisagens, o que contribuiu

para o valor apresentado.
23. Imagens onde o foco são animais, por exemplo a foto do cão do utilizador.
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Quanto às fotos em que os utilizadores estão acompanhados, houve um decréscimo de 6 fotos
nos utilizadores masculinos, mas um aumento de 9 fotos nos utilizadores femininos.

Ao nível de imagens objetos partilhadas, a grande maioria dos objetos são do próprio utili-
zador. Na categoria de objetos foram contabilizadas as imagens de refeições partilhadas. Mais
uma vez, a grande diferença entre masculinos e femininos deve-se essencialmente à utilizadora
@projectovidanova. Comparando dezembro e janeiro, há um decréscimo de imagens de objetos
próprios, com menos 4 imagens nos utilizadores masculinos e menos 5 imagens nos femininos.
Já a nível de objetos de terceiros, houve uma redução de 3 imagens nos utilizadores masculinos
e um aumento de uma imagem nos femininos.

Ao nível de fotos que se focam em locais e paisagens, continua a haver um domínio dos
utilizadores masculinos. Também aqui grande parte das imagens recolhidas resultaram do uti-
lizador @alberto_marques. Comparando os dois meses estudados, houve um claro aumento de
fotos no mês de janeiro, havendo mais 26 fotos nesta categoria nos utilizadores masculinos e
mais 6 nos utilizadores femininos.

Por fim, na secção dedicada a imagens de animais, podemos verificar que apenas os uti-
lizadores femininos partilharam imagens dos animais de estimação. Mais uma vez, isto pode
dever-se a que nenhum dos utilizadores masculinos estudados tenha animais de estimação. De
entre das fotos de animais recolhidas, predominam as fotos em que os animais estão sozinhos.
Comparando os resultados obtidos nos meses de dezembro e janeiro, verificamos que houve
um decréscimo de 5 imagens de animais sozinhos em utilizadores femininos. Todos os outros
campos mantêm os mesmos valores nos dois meses.

Efetuando uma análise individual de cada um dos utilizadores para o mês de janeiro de 2015,
verificamos que, mais uma vez, a maioria das imagens de @aazevedo1011 são de imagens em
contexto público, a maior parte relacionadas com futebol e com o Benfica, clube de que é adepto.
A nível de fotos mais pessoais, podemos encontrar algumas imagens com o filho e a filha, ou
ainda com a mãe.

Em janeiro de 2015 o utilizador @ryckslopes apresenta várias fotos, tanto públicas como
privadas. A grande novidade ao nível de conteúdos prende-se com o facto de ser possível iden-
tificar a sua namorada através de algumas imagens partilhadas.

Ao longo de janeiro, o utilizador @pedroafonso__ partilhou várias imagens que mantiveram
a linha das publicadas no mês de dezembro de 2014. Das fotos recolhidas podemos destacar
algumas que revelam que efetuou uma viagem à Bélgica durante janeiro de 2015.

O utilizador @alberto_marques mantém a mesma dinâmica de publicação de imagens, utili-
zando o Instagram como uma ferramenta para dar a conhecer o seu trabalho de fotografia. Neste
mês, as imagens publicadas consistem essencialmente de paisagens da cidade da Covilhã e de
Salamanca.

Por fim, o último utilizador masculino, @luteniojunior, teve um decréscimo de imagens em
Janeiro de 2015. Durante este mês partilhou essencialmente imagens de frases, sendo poucas as
que mostram detalhes da sua vida.

Passando à análise dos utilizadores femininos em janeiro de 2015, a utilizadora @anaximan-
dra mantém a mesma linha de publicação, apresentando essencialmente fotos que tirou aos seus
animais de estimação ou de locais que visitou. Nas imagens partilhadas é notória a importância
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dos animais para esta utilizadora. Nas poucas fotos partilhadas em que se encontram pessoas,
podemos identificar a irmã e a mãe.

A utilizadora @projectovidanova continua a publicar essencialmente imagens de refeições
e de frases, pelo que apenas é possível identificar a mesma em apenas duas fotos publicadas
durante janeiro de 2015. De notar mais uma vez que esta é a utilizadora que mais contribui para
o número de fotos na categoria de objetos do próprio.

Durante o mês de janeiro de 2015, a utilizadora @sueli9moreira partilhou essencialmente
imagens do seu trabalho como modelo fotográfico. As únicas imagens de teor mais pessoal
foram tiradas durante a passagem de ano, na companhia do namorado e de amigos, ou no final
do mês, em que tirou uma fotografia com a sua gata.

Avançando para a utilizadora @mari.miranda.96, podemos constatar que manteve a linha de
publicação, utilizando Instragram essencialmente para partilhar momentos da sua vida pessoal.
Nas fotos podemos ver desde selfies a fotografias com os amigos em saídas a bares na Covilhã,
ou ainda fotos com a família durante a passagem de ano.

Por fim, durante o mês de janeiro de 2015, a utilizadora @lidiandiasld, apresentou essenci-
almente fotos com amigos ou de locais que visitou, fugindo apenas a esta linha uma imagem de
uma refeição e de uma tela que pintou.

Portanto, podemos concluir que existe uma tendência geral dos utilizadores masculinos para
a publicação em espaços públicos e com localização, ao passo que os femininos mostram uma
preferência por os espaços privados e sem a respetiva localização; se bem que ambos publicam
nos dois ambientes. As utilizadoras femininas são as que mais utilizam as selfies para se ex-
por, já os masculinos apresentam um maior número de imagens onde estão acompanhados por
terceiros. Os tópicos mais recorrentes são a partilha de momentos com os amigos e a família
assim como eventos importantes da vida profissional. Cabe ressaltar o uso desta plataforma para
‘controlar’ a dieta de uma utilizadora e partilhar os seus enganos e conhecimentos alimentares.
As mensagens, cujo conteúdo na maioria dos casos é irrelevante, servem em alguns casos para
ampliar ou especificar informação adicional, seja localização (maioritariamente os masculinos)
ou identificação de pessoas. Os objetos retratados são na maioria do próprio utilizador.

Através do conteúdo e formato das imagens como das dinâmicas de publicação dos utiliza-
dores analisados, apercebe-se o ‘Instagram’ como uma plataforma que serve de diário pessoal
ou registo da vida no formato de memória digital, onde se misturam aspetos da vida profissional
e pública com outros da vida íntima e privada a diferentes níveis (amigos e família), sem que
haja uma clara definição de fronteiras ou limites.
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Jornadas de Junho: imagem e acontecimento
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Resumo

As jornadas de junho de 2013 marcaram a recente história do Brasil com manifesta-
ções populares nunca antes vistas. Milhares de pessoas foram às ruas levando pautas
diversas e expressas de formas múltiplas e plurais. Novos sujeitos políticos passaram
a ocupar a cena e, consequentemente, um novo campo do visível surgiu diante dos
nossos olhos. As Jornadas de Junho foram filmadas por distintos pontos de vista, das
redes televisivas e câmeras midialivristas às câmeras do cidadão comum. Imagens
produzidas na gênese do acontecimento. O presente artigo busca analisar imagens
produzidas nas jornadas de junho de 2013 no Brasil discutindo a relação entre o ponto
de vista do documentarista e o caráter acontecimental das imagens que ele produz.
Palavras-chave: imagem; acontecimento; ponto de vista; junho de 2013; Brasil.

Introdução

As chamadas jornadas de junho de 2013, no contexto da Copa das Confederações da FIFA,
foram tratadas como um acontecimento que irrompeu o cotidiano das cidades brasileiras. Algo
de novo acontecia, contaminava e escapava ao controle. A multidão que eclodiu nas ruas se
espalhou pelas redes sociais, rodas de conversa e telas digitais. Regina Helena e Paula Ziviani
(2015, p.7) afirmam que em junho “vários tempos foram às ruas”, citando movimentos surgi-
dos na década de 1960, como a luta pelos direitos LGBT e das mulheres, na década de 90 que
discutiam o direito à cidade com questões pertinentes ao transporte e à moradia, movimentos
mundiais que reverberaram no Brasil como os black block e grupos dispersos, alguns de direita,
que reivindicavam pautas difusas ou eram contrários aos direitos coletivos. Em junho, a favela
desceu o morro e a classe média saiu do facebook, as paredes das fábricas se romperam e não
apenas o trabalhador foi o sujeito político das lutas 1. Ademais, tudo aconteceu sem lideran-
ças, colocando em xeque os paradigmas de organização e representação política com os quais
estávamos habituados. Em comum, o encontro de questões problemáticas num momento de
visibilidade mundial 2.

1. Discutindo a biopotência da multidão na constituição do comum urbano Hardt e Negri (2014, p.103) afirmam
que “em nossa era de produção biopolítica e capitalismo cognitivo, algumas das forças produtivas centrais, como
aquelas que trabalham com ideias, afetos, códigos, comunicação e afins, não estão concentradas em fábricas, mas
sim espalhadas pelo terreno social”. De fato, a metrópole é o lugar privilegiado onde essas forças residem e interagem.

2. A Copa das Confederações no Brasil (2013) foi um momento preparatório para a Copa do Mundo (2014) –
torneio internacional de futebol realizado pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) de quatro em quatro anos.

IX Congresso Sopcom. pp. 483-493. Coimbra, novembro de 2015
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Perante tal irrupção o Estado brasileiro respondeu de forma truculenta e arbitrária. Ao regu-
lar o acesso à cidade conforme regras da FIFA (Fédération Internationale de Football Associa-
tion) para o evento, as forças do Estado não apenas reprimiam violentamente as manifestações
urbanas, mas também controlavam o que podia ser visto e o que não podia ser visto nas ruas, nos
prédios públicos, nos estádios de futebol. Com isso, em junho, a cidade passou a ser não apenas
o lugar da disputa mas o próprio sentido da disputa. Dada essa nova configuração do campo de
forças políticas, sociais e subjetivas, o presente artigo se propõe a pensar as jornadas de junho
no Brasil como um acontecimento.

Do acontecimento

No artigo intitulado “Junho de 2013 à luz dos acontecimentos”, Antônio Teixeira (2014),
apresenta o termo acontecimento como um artifício de linguagem que fixa um significado ao
discutir a impropriedade conceitual que é própria ao conceito de acontecimento. Para ele “se
conceituarmos de saída o que é um acontecimento, o acontecimento, como tal, deixa de acon-
tecer” (Teixeira, 2014). Retomando a expressão que Alain Badiou (2015) aplica a Derrida, ele
sugere uma noção aconceitual de acontecimento. Seria pensar o acontecimento “como ponto
de fuga do pensamento cuja verdade se mostra no próprio movimento pelo qual escapa o nosso
esforço de aprisioná-lo nas grades do conceito” (Teixeira, 2014).

Em “Lógica do Sentido”, Deleuze (2015) 3 apresenta suas considerações acerca do aconte-
cimento como devir, algo tratado como vir a ser, aquilo que força o sentido e leva o sujeito a
buscar novos significados para o que acontece. Para Deleuze (2015, p.3), o acontecimento é
paradoxal, ele “desfruta de uma irrealidade”. Segundo tais acepções, o paradoxo do aconteci-
mento se dá no movimento entre o bom senso (como sentido único) e o senso comum (como
demarcação de identidades fixas).

Para a preparação do mundial é realizado um evento similar no país sede, um ano antes, em menores dimensões, mas
que mobiliza todo um aparato técnico, estrutural, político e de segurança, que será utilizado no grande evento do ano
seguinte. No Brasil, 12 capitais, chamadas de cidades-sede, foram preparadas para a Copa. Todas elas receberam
obras de infraestrutura, especialmente reformas e construções de aeroportos, rede hoteleira, serviços e estádios de
futebol. Na Copa das Confederações a infraestrutura de seis cidades-sede foram testadas (Brasília, Belo Horizonte,
Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Fortaleza) e o país recebeu oito seleções de futebol, 25 mil turistas internacionais,
empresários, políticos e, especialmente, redes de mídia internacional que se incumbiram da cobertura do evento.
Segundo dados da EMBRATUR (Empresa Brasileira de Turismo) o país movimentou 740 milhões de reais durante a
Copa das Confederações. A partida final do torneio, protagonizada pelas seleções do Brasil e da Espanha, foi assistida
por 69,3 milhões de pessoas nos principais mercados televisivos do mundo, tais como Alemanha, China, França e
Estados Unidos. Megaeventos como estes são grandes oportunidades para movimentação da cadeia produtiva e
realização de rodadas de negócios em diversos segmentos da indústria, do comércio e dos serviços nos países sede.
Dada a dimensão do evento e a visibilidade que ele tanto proporciona quanto ganha, os organizadores dos torneios,
as redes hegemônicas de telecomunicação e os governantes brasileiros se empenharam na garantia de segurança e
comodidade para os estrangeiros que visitaram o país, criando uma atmosfera festiva e de normalidade onde apenas
os aspectos positivos do evento brasileiro pudessem aparecer diante dos olhos e lentes internacionais. Portal Brasil,
Brasil é aprovado por estrangeiros em visita durante a Copa das Confederações, Reportagem de 03/09/13, disponível
em: http://bit.ly/1kVhMn3

3. Obra dedicada à introdução à filosofia de Deleuze na qual nos interessa especialmente a interpretação do
conceito de acontecimento.

http://bit.ly/1kVhMn3
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Transitando nestes dois polos o acontecimento obriga o sujeito a produzir algum sentido a
partir da contra-efetuação 4. Essa produção de sentido se dá pela relação entre acontecimento,
devir e linguagem, onde a última assume o papel de estabelecer os limites, mas também de
rompê-los. Assim, o acontecimento se coloca no espaço entre produzir sentido, conseguir, não
conseguir, falhar, elaborar, elaborar novamente. Por ainda não existir sentido, o acontecimento
obriga essa produção e coloca o sujeito em pensamento, em elaboração. É por estar nesse espaço
entre o sentido e o não sentido, que o acontecimento é aconceitual, como diz Teixeira.

Respeitar o movimento que é próprio ao acontecimento é o que sugere Teixeira (2014) às
tentativas de interpretação das jornadas de junho de 2013, o que significaria, cito, “suspender
os protocolos do passado e nos abrir para a obscuridade de um futuro sem garantia, que nos
obriga a inventar novos conceitos” (Teixeira, 2014). Quando escrevemos sobre junho de 2013
algo do acontecimento escapa e para escrever sobre ele ainda precisamos remeter àquilo que
outrora existiu. Buscamos referências, campos já vistos, traços tidos como comuns, conceitos
já visitados. Com isso nos perguntamos: como manter a natureza acontecimental, esse aspecto
aconceitual do acontecimento, quando se pensa sobre ele e sobre as imagens filmadas? Talvez o
lugar do documentarista, desse que vive a efervescência do momento do conflito possa nos abrir
ao acontecimento como tal.

Do documentarista

Cézar Migliorin (2014), no artigo “Ensaio na Revolução: o documentarista e o aconteci-
mento”, questiona o que pode um documentarista diante de um grande evento político, em meio
à um acontecimento. Citando Migliorin (2014, p.235), o que pode, “este homem que tem o
cinema como instrumento de trabalho e é interessado por política”, ou, também dizendo, este
homem que tem a política como instrumento de trabalho e é interessado por cinema. Para Mi-
gliorin (2014, p.236), no acontecimento o documentarista encontra-se em um nó “de onde as
continuidades se mantêm incertas” e é a partir desse nó que ele se coloca a filmar.

Discutir a relação entre imagem e acontecimento é, antes de mais nada, visitar os caminhos
e analisar as forças que operam no momento em que as imagens foram produzidas, é olhar para
a “circunstância de mundo” que incide na gênese das imagens documentais, termo definido por
Fernão Ramos (1997). Ao olhar para o ato fundador das imagens elegemos o ponto de vista do

4. "Em todo acontecimento, há de fato o momento presente da efetuação, aquele em que o acontecimento se
encarna em um estado de coisas, um indivíduo, uma pessoa, aquele que é designado quando se diz: pronto, chegou
a hora; e o futuro e o passado do acontecimento só são julgados em função desse presente definitivo, do ponto de
vista daquele que o encarna. Mas há, por outro lado, o futuro e o passado do acontecimento tomado em si mesmo,
que esquiva todo presente porque está livre das limitações de um estado de coisas, sendo impessoal e pré-individual,
neutro, nem geral nem particular, eventum tantum...; ou antes que não tem outro presente senão o do instante móvel
que o representa, sempre desdobrado em passado-futuro, formando o que convém chamar de contra-efetuação. Em
um dos casos, é minha vida que me parece frágil demais para mim, que escapa num ponto tornado presente numa
relação determinável comigo. No outro caso, sou eu que sou fraco demais para a vida, a vida é grande demais para
mim, lançando por toda a parte suas singularidades, sem relação comigo nem com um momento determinável como
presente, salvo com o instante impessoal que se desdobra em ainda-futuro e já-passado."(Deleuze, 2015, p.177-178).
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documentarista como operador da análise fílmica, ou seja, o lugar de onde ele se coloca a filmar,
as forças que incidem nesse espaço ocupado e as implicações políticas desse posicionamento.

É na gênese da imagem que a fricção entre o sujeito documentarista e o acontecimento apa-
rece como vestígio de uma ação concreta mas indefinida no campo das ideias. Nesse sentido, é
possível classificar dois tipos filmes: aqueles produzidos pelas instituições e forças hegemônicas
e aqueles produzidos por cineastas militantes. A comparação entre estes dois tipos de material
permite ver a relação entre o acontecimento domado pelo pensamento e o acontecimento em
devir, na sua abertura para gênese da imagem.

Das imagens

O primeiro conjunto de imagens analisado compõe o filme Junho – o mês que abalou o
Brasil, dirigido por João Wainer e produzido pela Agência Folha de São Paulo. A câmera do
filme Junho está em alguma medida dentro do conflito. Afinal, o conflito explodia por todos
os lados. Mas a câmera de Junho está também no alto (no helicóptero ou no drone), vendo de
cima, protegida, observando os manifestantes e dando a ver uma massa homogênea de pessoas,
aniquilando o caráter múltiplo da manifestação, diminuindo o espaço para o trabalho do sentido.
A câmera de Junho está em todos os lados, tenta capturar o todo do acontecimento.

Figura1. Perspectiva do alto no filme Junho – o mês que abalou o Brasil

Uma posição recorrente da câmera chama atenção no filme. Os documentaristas de Junho se
posicionam em locais pouco habituais para os manifestantes que estavam nas ruas: eles filmam
por detrás da polícia, filmam por dentro dos espaços que estavam sendo rompidos pelos mani-
festantes do lado de fora. A câmera que escreve em Junho modela o acontecimento, tentando
a qualquer custo domesticá-lo. A gênese das imagens do filme vem carregada de uma posição
institucional, totalizante, que olha do alto, que olha para todos os lados, que olha para lugar
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algum. Uma câmera sem olhar. A câmera de Junho mostra uma certa indisposição para abertura
do espaço entre as imagens.

Figura 2. Câmera de Junho – o mês que abalou o Brasil posicionada atrás dos policiais

Já o filme Com Vandalismo, produzido pelo Coletivo Nigéria Audiovisual, apresenta um
ponto de vista radicalmente contrário. Num momento em que o documentarista se posiciona
atrás da barreira policial a imagem é atacada, os policiais que ocupavam o campo agora impedem
a câmera de filmar. Quando o aparato é colocado em risco e a própria condição de filmar é
afetada, a imagem é da ordem do impensado, ela não apenas abala o regime de representação
revelando a linguagem cinematográfica, mas também aponta as forças que estão em jogo em
campo e fora-de-campo. Esse gesto marca uma diferença significante entre o lugar de quem
filma em Junho e o lugar de quem filma em Com Vandalismo. Ademais, assistir Com Vandalismo
é lidar com imagens tomadas de dentro do acontecimento, do lado dos manifestantes.
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Figura 3. Documentarista de Com Vandalismo filma por trás da barreira policial

Figura 4. Câmera atacada pela polícia em Com Vandalismo

O ponto de vista totalizante e policial do filme Junho também é colocado em cena pela Rede
Globo na reportagem veiculada pelo Jornal Nacional sobre as manifestações de 22 de junho
de 2013 em Belo Horizonte. No quadro um bloco de pessoas marcha pela avenida. Daquele
ponto de vista não é possível identificar quem são as pessoas no protesto, quais são as suas
reivindicações, suas diferenças, como elas colocam seus corpos na rua. A câmera da Globo dá
a ver uma massa homogênea, que se move lenta e pacificamente. O documentarista olha a cena
do alto, de fora, marcando a distância entre quem filma e quem vive a experiência. Ao filmar
do chão, a câmera está posicionada atrás da barreira policial, atrás do limite das grades. Dali, o
sujeito que filma está seguro. Dali os manifestantes não são visíveis. Filmando do alto a câmera
mostra uma massa encurralada pela barreira policial. Bombas são lançadas da parte superior
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do quadro em direção aos manifestantes, mas aquele que filma não sofre os efeitos do gás que
toma o quadro como se estivesse empurrando os manifestantes para fora dele. A polícia militar
cumpre o seu papel na dispersão dos populares e sai vitoriosa do conflito. Fim da reportagem.

Figura 5. Câmera da TV Globo filma um bloco de pessoas empurradas pelo gás lacrimogênio

De outra natureza, a mostra Os Brutos, organizada pelo cineasta e midialivrista Daniel Car-
neiro, exibiu imagens brutas das manifestações de junho de 2013 em Belo Horizonte 5. A
sequência de imagens d’Os Brutos aqui analisada busca localizar o mesmo acontecimento fil-
mado pela Globo. No quadro jovens vestidos de preto, de costas, usam máscaras e óculos. O
documentarista militante está exatamente atrás deles. Uma multidão ecoa gritos de ordem. Do
fora-de-campo escuta-se barulhos de bombas. Um jato de fumaça é visto diante dos manifestan-
tes. O quadro se movimenta, desloca com o sujeito que filma. Ele se posiciona diante do local
de onde o jato de fumaça foi lançado, parece procurar um rastro de verdade.

5. A 1ª Mostra “Os Brutos” exibiu imagens brutas das manifestações de junho de 2013 em Belo Horizonte no es-
paço cultural Georgette Zona Muda e na exposição “Escavar o Futuro”, no Palácio das Artes. Por meio de um evento
no facebook foi lançada uma chamada para envio de material bruto das manifestações sem corte, sem tratamento e
sem edição. Por meio desse chamado foram recebidas quase quatro horas de imagens brutas das manifestações de
2013, organizadas em dois arquivos de exibição: 16 e 17 de junho, com 02:29:38 de duração, e 22 e 26 de junho,
com 01:19:17 de duração.
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Figura 6. Os Brutos: o gesto militante anterior à imagem

Uma sequência feita por outro documentarista mostra um plano aberto. Pelo quadro a câ-
mera está do lado dos manifestantes, junto a eles, mas a multidão é vista pela margem. Para
filmar ele se apoia nas estruturas que a rua oferece – quem não tem drone sobe na árvore, se
apoia num arbusto. Da porção superior do quadro vestígios de fumaça remetem ao conflito imi-
nente. As pessoas correm. É possível ver os rostos e imaginar o que sentem naquele momento.
A câmera estremece assim como a multidão filmada. O documentarista tenta sustentar o plano,
mas ele vibra e treme conforme os estrondos das bombas. A fumaça se aproxima do sujeito que
filma e invade o quadro. O gás alcança o corpo com a câmera, mas ainda assim ele filma. No
quadro apenas um ciclista cruza a cena. Por fim, somente os policiais resistem em campo, intac-
tos na posição da barreira. Na cena seguinte os manifestantes filmados de perto compartilham
vinagre – líquido que ameniza os efeitos do gás. O corpo que filma também precisa de alívio.
Com a ação momentaneamente encerrada ele desce do suporte e desliga a câmera.
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Figura 7. Dispersão dos manifestantes pela PM n’Os Brutos (mesma cena filmada do alto pela Globo)

Figura 8. Em meio ao gás: o ciclista e o câmera ativista em Os Brutos

Se deixarmos Os Brutos atualizarem em duração vemos imagens de desfecho do conflito ini-
ciado naquela barreira policial, vemos o cair do dia e a resistência dos manifestantes pela noite
diante da fronteira estabelecida pelo Estado para o campo visível. Vemos que a vitória naquele
dia foi dos populares que fizeram a cavalaria marchar de ré, vemos que os populares também
foram derrotados com a perda de um dos combatentes no viaduto. A imagem d’Os Brutos não
deixa de ser esquartejada, nos termos de Deleuze, mas aqui a faca parece ser menos precisa,
mais descentrada e sem controle. Para além das reservas de possíveis engendradas pelas mídias,
pelas instituições e pelos filmes, o que acontece na imagem d’Os Brutos é o engajamento do
documentarista na cena do acontecimento onde o gesto militante de se posicionar na manifesta-
ção é anterior à própria imagem. Em Os Brutos o documentarista se coloca junto aos populares,
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lança seu corpo sob o risco do real, captura imagens da tensão direta do seu envolvimento com a
cena. A câmera imersa no acontecimento dá a ver imagens que são elas mesmas acontecimento
porque carregam consigo a dimensão do corpo que filma, que sente e é afetado por um quadro
de referências desconhecido.

Figura 9. A vitória dos populares resiste na duração do campo visível (Os Brutos)

A pesquisadora Amaranta César (2015) nos propõe a “pensar o estético a partir do político –
e não o inverso, como tem sido mais usual” 6. Assim, o cinema enquanto gesto engajado, citando
Amaranta, “deixa de ser um instrumento de tradução e popularização de dogmas elaborados em
outro lugar para operar como espaço de ativação de posicionamentos políticos e catalização de
discursos”. Em junho de 2013 o documentarista se posiciona, atua e resiste com as imagens
e pelas imagens. Diante do controle do espaço visível, era preciso filmar. Diante da violência
praticada pelo Estado, era preciso filmar. A posição do documentarista que é também um mani-
festante incide na escritura engajada, descentrada, rasurada, trêmula e ofegante que ele fabrica.
Aqui a imagem é acontecimento em devir. Pensar o estético a partir do político é, em alguma
medida, olhar para esse gesto primeiro que moveu a multidão nas jornadas de junho de 2013, no

6. A comunicação “Cinema como ato de engajamento: o documentário brasileiro contemporâneo em contextos
de urgência” apresentada por Amaranta César no 4º Colóquio de Cinema, Estética, Política, realizado em junho de
2015, em Belo Horizonte, inicia com uma anedota sobre o cinema de Vincent Carelli. Ela nos conta que, antes da
exibição de Corumbiara em um determinado festival, um dos curadores elogiou o diretor dizendo que seus filmes
“apesar de militantes, tinham preocupações formais” (César, 2015). Na fala do curador é notável uma clara intenção
que separa a política da estética, e mais, uma intenção que engrandece a estética em detrimento da política. Segundo
César (2015), tal comentário sobre a obra do diretor remete à “ultrapassada oposição entre engajamento militante
e invenção formal, entre forma e função social”. Na formulação de Herbert Marcuse, que define que “o potencial
político da arte reside somente na sua própria dimensão estética” e que a relação entre arte e práxis “é inevitavelmente
indireta, mediatizada e decepcionante” (César apud Marcuse, 1972, p.12) a autora busca uma contra-inspiração para
desenvolver uma premissa metodológica que propõe “pensar o estético a partir do político – e não o inverso, como
tem sido mais usual” (César, 2015). Com isso, César (2015) pretende “esboçar modos de abordagem dos filmes que
assumem explícitos desejos de intervenção social, a partir, justamente, destes desejos, que não estão apenas inscritos
em decisões formais mas que sobretudo lhes são fundadores”.
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Brasil. Se junho nos instiga à pensar em um novo campo do visível é porque o próprio visível
tornou-se ele mesmo acontecimento, da ordem do impensado, lugar de disputa e de intervenção.
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Abstract

The erasure of stereoscopic photography from 20th century media history, referred by
authors such as Crary and Gunning, had repercussions in other fields. In the main
bibliography related to the history of visual effects there are no references to this
medium. This paper discusses the foundation of an awe effect as a guideline to the
act of seeing, and analyzes the problems arising from the remediation of that effect
in the transition from analog to digital. We have found that this image conversion
process, necessary to the creation and dissemination of digital files of 19th century
stereoscopic photography, is not linear, and that the digital stereoscopic projection
cards present a number of difficulties for a proper consistency reproduction of the re-
lief effect. Through the work done for the Stereo Cultural Visual Project supported by
the FCT Foundation ref. PTDC / IVC-COM / 5223/2012, it was possible to analyze
and carry out the process of transforming an analog stereo archive into a stereo digital
archive.
Keywords: stereoscopic photography; digital stereo archive; remediation; visual ef-
fects; post-production; film.

Introduction

The rise of stereoscopic photography in the 2nd half of the nineteenth century, its commercial
success and diffusion (it is estimated that at the turn of the century tens of millions of stereos-
copic cards were sold annually), and its subsequent disappearance from circulation – leading to
its erasure from the History of subjects such as Photography or Cinema – has made this techni-
que a widely discussed field of study by the communication sciences (and Media Archeology)
in recent decades. We do not intend to engage in discussions about the reasons for its decline
or to assign responsibility for it, be it monoscopic photography (Maxwell, 2000), the apparatus
necessary for the visualization, the subjectivity of the stereo image (Crary, 1992, p.14), or its use
by morally reprehensible industries such as pornography (AA.VV, 2013, p.183).

For the purposes of this article, it is essential to consider the relationship established between
stereo photography and the cinema of attractions, as has been addressed by Leon Gurevich
(2013, p.83). We share the author’s view that stereoscopy is not a stand-alone medium, but a

IX Congresso Sopcom. pp. 494-504. Coimbra, novembro de 2015
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technique applied to many media throughout history and a technique whose main characteristic
is a spectacularization of the act of seeing, transforming this act into an event in itself and
introducing new forms of access and portability of the spectacle as a passive act of vision. The
relationships that stereoscopy establishes with the world of visual media appear to be those of
intensification of the spectacle, increase of immersion in the experience that already exists and
introduction of a new (three-dimensional) world.

It is only at the moment of its discovery (or invention), that we are unable to observe this
kind of relationships, since it appeared without any relation to a visual medium. Although the
discovery of stereoscopy by Charles Wheatstone was not coincident with the invention of pho-
tography (nor did it involve photography at its inception), the latter visual medium was almost
immediately applied as the main support for its presentation and 13 years later (1851), one of
the first stereoscopic viewers using photographic image, manufactured by Louis Jules Dubosq,
was presented to Queen Victoria in the Crystal Palace World Fair Exhibition in London. This
early marriage of the natural spectacle of stereoscopy and the technical nature of photography
introduced new ways to do and see, leading to the production of photographic images that were
spectacular, both at the stereoscopic level (with the pursue of the spectacular in the themes that
were chosen for the photographic capturing) and the photographic level (through the production
of images that could heighten the level of fruition of the stereoscopic spectacle); images of vari-
ous kinds but all of them "awe inspiring"photographic compositions as mentioned by Gurevich
(2013, p. 83-84).

This seminal union between the two is probably responsible for the characterization of ste-
reoscopic photography as an autonomous medium, and not as an applied technique. But any
connection between stereoscopy and a visual medium bears the same implications that its appli-
cation to photography had: the original medium is manipulated in order to increase stereoscopic
effects, spectacle, and immersion. “The stereoscope is one major cultural site on which this
breach between tangibility and visuality is singular evident” (Crary, 1992, p.19).

Crary (1992, p.14) makes an interesting association of the stereoscope to optical devices
(which are associated with the beginnings of animation), as mechanisms of mass entertainment
that derived from studies of vision and optical phenomena. As objects capable of confronting
the visual experience and based on scientific studies, these optical devices address the notion of
realism by promoting the illusion of the real world through theories of vision. Stereoscopy is
born in a period that examines the "after the image"(afterimage) in studies of binocular vision
and precedes photography itself.

Without intending to deviate from the main purpose of this article i.e. the remediation of
the spectacular and its consequences in the history of visual effects, it is relevant to mention that
the first optical devices used for studies of the retinal persistence phenomenon, namely the fena-
quitiscope, are contemporary of Charles Wheatstone’s work, being commonly associated with
the "spectacle of animation". From the early animations of Winsor McCay to the magic tricks
of George Méliès, animation has been directed towards the production of the "awe effect", with
strong connections to technical experimentations as the ones that are so common in stereoscopic
images.
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With the advent of cinema, and the disappearance of stereoscopy from the equation of the
spectacularization of the act of seeing, what remained was, on the one hand the nature of the cap-
tured images, the photographic themes in themselves, which constituted the basis for the cinema
of attractions; and, on the other hand, the technique of manipulation of stereoscopic images, that
could be looked upon as the birth of applied visual effects to cinematic media, namely the films
of Georges Méliès, the Glass shots of Norman O. Dawn, or the double exposures of Edwin S.
Porter.

Stereoscopic photography was one of the first mass produced and consumed forms of visual
spectacle and, as such, is at the origin of the current notion of spectacle as applied to most visual
media, specifically all media which involve a considerable degree of immersion, such as film,
animation and video games. It is not by mere accident that all can qualify as cinematic media.
According to Gurevich (2013, p.84), "while they [stereocards] were not moving images, they
can be thought of as proto-cinematic special effects".

What is a fact is that stereo photography, mostly driven by its commercial success, introdu-
ced new techniques of image manipulation that sought to increase its spectacular nature (hold-
to-light and tissue stereocards), promoting the creation of fantastic environments (Diableries),
visual modifications in the images (e.g. the appearance of colors), and the recreation of the
image ambience (nocturnal illusion).

Almost all of these techniques can be found in older optical machines (such as the alethos-
cope, or its successor, the megalethoscope), but the adaptation to the photographic image – as a
territory for spectacle – found its greater evolution and reinvention here. This adaptation is not
a mere detail: the need to think of reality as raw material that can be captured by the camera, in
a way that allows its later manipulation to produce a specific effect, inaugurates the technique
of visual effects as they are currently understood and applied in movies or animation. Stereo
photography from the 19th century is, however, practically absent from the main bibliography of
the history of visual effects.

It seems that this remediation of the spectacular blotted out its parents. However, even as a
chronological observation, there are obvious links between the Diableries (created in Paris, in
1860, whose production lasted until 1900), the cinema of Georges Méliès (whose career began
in 1896 with Un Petit Diable) and the techniques he used.

The digital archive in 19th century stereo photography

Concerns about the photographic archive, and its digital presentation, are a field of research
in itself. The materiality of photographs, the access to information contained in this materiality,
and the relationship that the photography object establishes with its viewer, has proven to be
crucial for studies in the field of Visual Anthropology. What is defined as a cultural biography
of the photographs gains importance and becomes essential for understanding the meaning of a
photographic image as socio-cultural object (Edwards, 2005, p.10).

Although the visual content of a photographic image appears to be its most pressing ma-
nifestation, access to the information contained in the material object clarifies – confirms or
denies– its visual content, creating a social and cultural context for the image. This materiality
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of the image elucidates about its life at the time it was created, establishing a connection with
the ways in which it was seen by its contemporaries, and by doing so, helping us to understand
their purpose.

It is not uncommon that the digital photographic archives fail to provide access to all this
information and, even when they do, we can argue that the direct access to the material object
is an experience of another degree, which can lead to different and more profound ideas. These
issues, crucial for Visual Anthropology, are also prevalent in Media Archaeology.

Some of the key issues for a researcher in a field that fits into the word Archaeology (albeit in
a broader sense) are the following: the visual access to different processes of photographic print
(albumin, platinum, bromide, etc.); the visual apparatus that forms the presentation of a photo-
graphic image (daguerreotype cases, cartes de visite, postcards, etc.); the information contained
in texts and the manner in which these texts fit into the photographic object; the selection (refra-
ming) and cataloging (color markings that establish hierarchies) information left by authors. All
of these issues arise in the case of stereoscopy and are further enhanced by the nature of the ac-
cess to the image: two similar but not identical images, which generate a third three dimensional
image, that does not match any of the previous and has no physical appearance but is formed by
a physiological process of human vision, implying a physical repository (the card or glass plate,
usually showing other adornments and/or written comments) and a specific apparatus for stereo
vision in all its spectacle (the Holmes, Brewster, Verascope, or other viewers).

All this seems to deny the possibility of a reliable stereo photography digital archive or, at
least, of one that allows a fair experience of the original object. With the emergence of relatively
cheap and easy to use 3D TVs, new possibilities for stereo photography digital archives emerge.
We all know the increase in ease of access and query that digital archives offer. We can advocate
that the experience is not the same, that nothing replaces direct access to the original, but still
these archives remain an essential tool in certain phases of the research process.

In order to analyze these issues, we have conducted a small inquiry to students in the field
of visual communication (Cinema, Photography, Animation, Visual Arts). The inquiry revealed
some problems that arise in the transition from an analog existence to a digital 3D environment.

Beyond the need for access to the original card or glass plate, in order to understand its
sociocultural reality (whether if it is part of a commercial collection, a deluxe edition, or com-
mercialized by a national, regional or international company; if it is a private photo; if there are
inscriptions left on the back of the card or in the middle of the glass plate, among other questi-
ons) and the importance that this access to the original negative has in order to understand the
options for reframing or cataloging, it became clear in conducting this inquiry that the transition
to digital 3D viewing screens affords a lesser visual experience when images are not subjected
to a specific post-production for this medium.

For the survey, the selected images for screening on a 3D TV were reproduced using a Canon
5D DSLR camera 1. They were lighted evenly in front (and back when necessary 2) and were
later submitted to a simple post-production calibration or alignment in most cases (figures 1 and
2).

1. With a 100mm Macro lens form Canon.
2. Using three 1000 watt projectors from Kaiser equiped with light boxes and Manfrotto supporting system.
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Figure 1. Reprodução de originais “Diableries” – 2015 - Rodrigo Peixoto

Figure 2. Reprodução de originais “Diableries” – 2015 - Rodrigo Peixoto

When comparing the viewing experience in the 3D TV and with the Holmes viewer using
the original stereocards, it was found that the visual experience (not including the whole process
of handling the card and using the Holmes viewer) was more complete and satisfying. Detail
perception was greater, the disturbance due to image surface imperfections (scratches, stains)
was minimal and the formation of the full three-dimensional image was pleasant and without
barriers for visual appreciation, even when there were differences in brightness between the left
and right image. On the 3D screen, the situation was reversed: less perceived detail (proba-
bly due to the specificity of the monitors and their image displaying resolution – 1920x1080
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lines), increased interference of imperfections in the visualization of the 3D image, and greater
influence of changes in brightness between left and right image 3.

The need to adjust the convergence of images for the 3D screen is essential to a good quality
visual experience. Frequently images that are displayed without any problem with the Holmes
viewer, offer great convergence problems on screen, making it difficult to experience the 3D
effect.

The areas of the images that don’t overlap (thus not resulting in a 3D view) while not affec-
ting the stereo effect with the Holmes viewer, when viewed on screen, appear as ghostly tricks
at the limit of a stereo image. The conversion to digital form is not straightforward: it is not just
a matter of scanning the original.

Since 2004, when stereoscopic image was reintroduced in cinema, cinematographic equip-
ment industry has been improving the quality of 3D projection. A wide variety of papers, articles
and books followed this period to help illustrate how to produce good 3D effects in film or how
to use them within the narrative. Despite significant technological advances, the images captu-
red in 3D require post-production work to ensure a particular stereoscopic effect, be it natural or
exaggerated in an unnatural way.

In our analysis of the various stereo pairs of the collections researched by the SVC project,
most of the photographs show no evidence of manipulation (reframing), and therefore it often
occurs that visual elements are only present in one of the images, left or right. Nevertheless,
what the practice of post-production and extensive bibliography tells us is that this is a thing to
avoid, particularly when working on digital image (Baumgartner, 2014, p.16-17). In the next
image (figures 3 and 4) we can see that the North Wing of the Crystal Palace only appears in the
left image. Similarly, there is a noticeable mismatch in the height of the two lenses. The image
on the right side was captured in a different angle than the image on the left side, which led to a
larger area of the sidewalk being visible on the left side.

When this stereo pair is viewed in an analog display, these errors tend to be masked, given
the possibility the viewer has to tune the distance between the stereocard and the viewing lenses
(through manual operation), the amount of time the eyes are permitted to adapt to the images, as
well as the possibility of choosing the better lighting for the images.

3. Probably due to the fact that both images share the same space of the screen and are backlit with the same
intensity.
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Figure 3. Artur Benarus, Crystal Palace, Arquivo Municipal de Lisboa
Fotográfico, ref. AML-AMLSB-BUF-001760

Figure 4. Artur Benarus, Crystal Palace, Arquivo Municipal de Lisboa
Fotográfico, ref. AML-AMLSB-BUF-001760

The individual choices that a viewer makes when observing a stereo photo in a 19th century
viewer are not the same as on a 3DTV 4. When we intend to analyze images by digital means,
a set of procedures for 3D post-production are required to ensure that the picture pairs form the
"3DFrame"(Baumgartner, 2014, p.17): the left and right side have to present the same elements
in the displaying frame and have to be properly calibrated (alignment, color, noise reduction,
among other aspects). In figure 3, we can verify the selected work in post-production so that the
stereoscopic effect can be properly viewed on a 3DTV area.

In addition to this image post-production, required for digital projection of stereoscopic pairs
of this period, the brightness and visible degradation in the photographs require proper care. To
better exemplify this, we relate the post-production work done in one stereo pair (Municipal
Archive of Lisbon – Ref PT-A MLSB-BUF-000035). In figures 5 and 6, we can see multiple
circular markings that indicate the presence of noise in the original image, which are naturally
captured in the scanning process. When viewing the images through a digital system, the noise
becomes overly present, coaxing the viewers’ attention by displaying three-dimensional patches

4. The adjustment of parallax is usually a complicated process. In the tested monitors (LG and Samsung), one
has to access various configuration menus that make this task very unfriendly.
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that sparkle over the image. The proper procedure for correcting the error involves manipulation
of photographic digital file to eliminate noise through processes of reconstruction (cloning).

Figure 5. Artur Benarus, Barcelona, Arquivo Municipal de Lisboa
Fotográfico, ref. AML-AMLSB-BUF-000035

Figure 6. Artur Benarus, Barcelona, Arquivo Municipal de Lisboa
Fotográfico, ref. AML-AMLSB-BUF-000035 (detalhe)

In this image an odd error occurs, one that requires significant handling and removes the
authenticity of the digital stereo reproduction – the difference in brightness values from the
image on the left side and the one on the right side. In figure 7, we can observe the disparity of
the hat’s tonal value (indicated with arrows in the figure), which promotes inappropriate variation
in brightness between two images when projected digitally. Even after leveling the tone of the
hat, a problem remained: the three-dimensional image effect is not easily achieved due to the
presence of such a large hat in the image. In order to obtain a natural viewing experience, it
is important that the emphasis is given to the center of convergence (zero parallax) and that the
3D effect be naturally created from this point. When overlapping the two images, we realized
that the bull and the horse would be the center of convergence. However, the strong visual spot
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created by the brightness, sharpness and size of the hat distract the viewer. Therefore, we chose
to slightly blur the foreground of this figure and darken the hat.

Figure 7. Artur Benarus, Barcelona, Arquivo Municipal de Lisboa
Fotográfico, ref. AML-AMLSB-BUF-000035 (detalhe)

Throughout this process, it has become apparent that difficulty in digital reproduction of
stereoscopic images on glass support (verascope) derived from the fact that, often when viewing
the scanned image file, it became extremely difficult to establish if the glasses were scanned in
the correct position without inverting the left and right side. We found several references in 19th
century publications that describe in detail the process of reproduction, with mentions to this
problem (AA.VV, 1900, p.100): images inverted in scanning cause the background objects to be
displayed in the foreground and vice versa. In these cases, we reversed both sides with mirror
effects (scale x equals -1), so that the relief effect could be reproduced correctly.

Conclusions

We have found strong relationships in the production of performance effects (awe effect) that
can be established between cinema, animation and stereoscopic, in both film and photographic
media supports.

The common technical and cultural background that originated a cinema of attractions and
visual effects in moving images are already present in stereoscopic photography.

We have also found that the scanning and post-production of stereoscopic cards and glasses
realized for the SVC project required the manipulation of the original images in order to repro-
duce, as closely as possible, the relief effect that is experienced when viewing the original. In
order to obtain a digital stereoscopy archive of 19th century originals, this digital manipulation
has to be accomplished. However, one should also have visual access the original images.
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Ibeji fotográfico: apropriação da fotografia no ritual de gêmeos
yorubá

Lorena Travassos
Universidade Nova de Lisboa (Bolsista CAPES)

Resumo

A fotografia, apesar de ser um aparato técnico, foi apropriada por práticas obscu-
rantistas desde a sua invenção. Exemplo dessa apropriação da fotografia pode ser
encontrado na comunidade iorubá, localizada ao sul da Nigéria. Para os iorubás, os
gêmeos são sagrados e cultuados periodicamente. No entanto, com a mortalidade
infantil alta na região e proibição de adoração de imagens, passou-se a utilizar a fo-
tografia como uma espécie de fotomontagem, criada com a repetição da imagem do
sobrevivente, dando assim continuação ao ritual dos gêmeos. Diante disto, procura-se
neste artigo empreender um olhar em direção à fotografia, essa media racional, ao ser
apropriada pela mitologia iorubá através da repetição do mesmo, característica que
gera estranhamento na cultura ocidental. Trata-se do ibeji fotográfico como objeto de
culto, que através da transgressão gerada com a repetição concebe uma imagem de
origem mais profunda.
Palavras-chave: ibeji fotográfico; fotografia iorubá; gêmeos; duplo; repetição.

Introdução

A fotografia, objeto cultural material, nunca está restrita a um só significado. Uma vez
produzida, pode ser apropriada e utilizada de várias maneiras, fornecendo uma grande teia de
sentidos que vão sendo atualizados conforme interesses particulares ou públicos. Com a in-
venção do aparato fotográfico permitiu-se a duplicação de uma suposta “realidade”, devido a
uma representação aproximada do referente, além da possibilidade de reprodução imediata e
veloz. No entanto, paralelamente ao surgimento do processo mecânico de obtenção de imagens,
iniciou-se a sua apropriação com finalidades “obscurantistas” e nada modernas, como foi o caso
das tentativas de fotografar projeções do ânimo na fotografia espírita, ocasionando também o
surgimento de teorias que afirmavam que a fotografia poderia capturar espectros da alma (Du-
bois, 1993). A fotografia, apesar do seu aspecto realista, continua a ser utilizada como surporte
de fantasias, num contexto afastado da realidade empírica.

Na comunidade iorubá, situada na Nigéria, a função do retrato não é apenas a de memória
ou lembrança, ela possui valores adicionais e sentidos espirituais, chegando a ser utilizada em
rituais tradicionais. O exemplo mais fascinante de apropriação da fotografia para manutenção da
tradição ocorre no ritual em torno dos gêmeos, que são chamados ibeji: “nascer de dois”. O nas-
cimento de ibeji é já, nesta cultura, um acontecimento sagrado e que tem conexão com o mundo

IX Congresso Sopcom. pp. 505-515. Coimbra, novembro de 2015
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espiritual e, por isso, é especialmente importante mostrar-lhes o devido respeito através de ritu-
ais que são realizados desde o nascer dos gêmeos. No momento da morte de um dos gêmeos,
seria confeccionada uma escultura para armazenar o espírito. No entanto, com a proibição de
adoração à imagens, a fotografia passou a ser utilizada para representar um dos irmãos através
da repetição da imagem do irmão sobrevivente. Esta fotografia ou fotomontagem, realizada com
o intuito da manutenção do culto dos gêmeos, será aqui chamada de ibeji fotográfico.

Tendo em vista essas considerações, iremos tratar do processo de construção do ibeji (ère
ibejì) e das características do ritual partindo das seguintes perguntas: Quais as características da
produção fotográfica iorubá? Como a imagem fotográfica, produzida por uma media racional e
cercada por um ideário de modernidade, passou a ser apropriada pelo povo Yorubá no culto dos
gêmeos? Quais os fatores que justificam a utilização da repetição fotográfica para a substituição
do duplo? Procura-se perscrutar a apropriação da fotografia em uma prática religiosa de cunho
tradicional e pensar a respeito da repetição e estranhamento causado pela fotomontagem iorubá.

Com o intuito de analisar o fenômeno em questão, optou-se por utilizar o conceito de apro-
priação que remete para a forma como os indivíduos ou grupos apropriam-se das representações,
ao recebê-las de forma passiva, para em seguida associá-las e reconstruí-las de acordo com ca-
racterísticas próprias (Chartier, 1990). Assim, o presente artigo pretende dar atenção ao papel
específico da fotografia na representação dos gêmeos iorubá, que estão conectados um ao outro
num sentido muito mais forte e espiritual e que têm como corolário o status sagrado, inserindo-os
na esfera do ritual e da ação.

Os gêmeos e a cultura Iorubá

Desde de nossa aparição no mundo, em relação ao nosso corpo ou à nossa fé, fomos rela-
cionados a um duplo, seja ele generativo, genético, biológico ou da categoria do fantasma. A
duplicação tem raiz profunda em nossa existência e, por isso, é sempre presente o pensamento
em relação a um duplo. O nascimento de gêmeos é bem importante nesse sentido, pois traz
consigo um drama implícito carregado de certo misticismo. Isso porque, a ideia de um duplo
está conectada originalmente à ideia de alma, vista como uma continuidade imaterial no espaço
além do corpo (Medeiros, 2010).

Durante o simpósio de Platão sobre o amor, Aristófanes falou do duplo humano. Segundo
ele, o duplo foi dividido por Zeus e, por isso, uma metade está sempre buscando a outra. Esta
metáfora do amor, das metades que se procuram, da alma “gêmea”, parece materializar-se per-
feitamente nos irmãos gêmeos e no amor fraterno. Segundo Hillel Schwartz (1996), essa lenda
de um duplo desaparecido – e que estamos sempre buscando –, faz de nós mesmos nossos pró-
prios parentes à procura do irmão-metade perdido. Ele afirma ainda que esta lenda articula a
nossa inquietação, estando menos conectada à ciência ou medicina que com os poderes místicos
relacionados aos gêmeos, além de relacionar-se com a confusão pós-moderna da identidade e
da “coisa real” que veio com o momento pós-industrial. Os gêmeos surgem, assim, como uma
figura que comanda a nossa atual cultura da cópia.
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Figura 1. Mãe e gêmeos, c. 1948 – 1979 (© Pierre Verger)

Os gêmeos idênticos, ou monozigóticos, são raros em qualquer lugar do mundo, nascendo
no número de 4 a cada 1000 nascimentos. Os gêmeos bivitelinos, ou dizigóticos, são condici-
onados pela idade da mãe, saúde, condição hormonal e frequência de sexo, por exemplo. No
âmbito dos iorubás, comunidade situada na parte ocidental da Nigéria, o nascimento de gêmeos
é o dobro da ocorrência no grupo de caucasianos, acontecendo na proporção entre 16-22 a cada
1000 nascimentos (Schwartz, 1996). Apesar dessa grande taxa de ocorrência de gêmeos, só
quase na metade do século XVIII eles começaram a ser bem-vindos pelo povo iorubá. Havia
uma “antipatia” em relação aos gêmeos em várias partes da África, que os levavam a cometer
infanticídio por acreditarem que o nascimento perturba a ordem natural das coisas. Só os ani-
mais, como o macaco colobus, teriam a permissão para o nascimento de múltiplos. Ao nascer
gêmeos, uma das crianças ou ambas eram sufocadas e os pais eram postos em quarentena até
estarem limpos por um ritual específico. Algumas vezes a mãe de gêmeos poderia ser exilada
em “cidades de gêmeos” para viver com outros que possuíam tão “terrível fertilidade”. Foi após
a abertura do Porto Novo e com o mercado de escravos (1730), sobretudo com a influência da
cultura do Reino de Daomé 1 e a chegada dos missionários cristãos, que o culto de gêmeos pas-
sou a ser bem recebido na costa iorubá e pelos escravos que eram enviados para o Brasil. Daí
em diante, o nascimento de gêmeos seria um prêmio dos céus e não seria visto mais como ex-

1. O Daomé é o antigo nome de Benim, estado da África. O reino foi fundado no século XVII e durou até
1900, quando foi incorporado às colônias francesas da África Ocidental. Hwegbajá, declarou-se rei dos povos fons,
lucrando principalmente com o tráfico de escravos e relações com os escravistas estabelecidos na costa. Os reis de
Daomé envolveram-se em guerras para expandir o território, comprando armas europeias em troca de prisioneiros
vendidos nas Américas como escravos. O apogeu econômico se deu no início do século XIX com a exportação de
grande quantidade de escravos para o Brasil e Cuba. Daomé foi conquistada em 1892 pelos franceses através de
tropas formadas por africanos nativos. O sentimento de hostilidade ao reino, particularmente entre os iorubás, levou-
os à derrota final. Em 1960 a região alcançou independência como República de Daomé, mudando posteriormente o
nome para Benim
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clusividade de animais e nem como atividade sexual ilegítima por parte da mãe, como alguns
africanos acreditavam 2.

Na cultura iorubá há uma crença muito forte que diz que cada pessoa possui um duplo espi-
ritual que seria um espírito guardião no plano celeste. Quando ocorre o nascimento de gêmeos,
chamados de ibeji (“nascer de dois”) pelo povo iorubá, o duplo espiritual desce à terra e vem ao
mundo junto com a parte terrena. Como não se sabe qual dos dois corresponde ao duplo espiri-
tual, os gêmeos são considerados sagrados e por isso deverão ser tratados igualmente. Apesar de
serem dois, espiritualmente são um: “ejirê, dois que são um” (Fig.1). O nascimento de gêmeos
iorubá é já um evento especial que ocasiona um ritual de comemoração. É dever da mãe ofere-
cer uma oração, dança e canções ao ibeji que acaba de nascer. Também são organizados rituais
periódicos em sua honra pelos iorubás. No entanto, apesar da grande incidência de nascimentos,
há também um elevado índice de mortalidade infantil. Para eles, gêmeos são fracos ao nascer e,
apesar de trazer a abundância com o nascimento, eles ameaçam a perda do duplo espiritual, que
quase sempre volta para o plano celeste.

Figura 2. Mãe e esculturas de ibeji, c. 1980 (© Deborah Stokes)

Quando um dos gêmeos morre, ère ibejì, um entalhador é eleito para produzir uma estatueta
de madeira que armazenará o espírito do falecido e que será mantido em um altar na casa dos
seus pais (Fig. 2). Essa escultura deve ser cuidada pela mãe e passada para o filho sobrevivente
na fase adulta, que igualmente cuidará e carregará consigo o seu duplo para onde for. No caso
da morte dos dois irmãos, são encomendadas duas esculturas. Essas esculturas participam dos

2. Cf. White, A. (2010). The Trouble with Twins: Image and Ritual of the Yoruba ère ìbejì, www.melbourneart
journal.unimelb.ed

http://www.melbourneartjournal.unimelb.ed
http://www.melbourneartjournal.unimelb.ed
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rituais junto com a mãe, que é responsável pela lavagem e cuidado como prova de devoção
maternal. Conforme afirma Anthony White (2010), há certa evidência de que a comida e a roupa
de um par de gêmeos devem ser idênticos e, após a morte de um dos gêmeos, são oferecidas as
mesmas roupas e comida do gêmeo sobrevivente para a estatueta.

Estas esculturas de madeira representando gêmeos, segundo Schwartz (2014), foram ob-
servadas primeiramente por estrangeiros na década de 1830. Elas possuíam entre seis a dez
centímetros de altura, sem qualquer característica específica do morto, a não ser o sexo, e no
lugar da face poderiam ser vistas máscaras que representavam a linhagem correspondente à fa-
mília do gêmeo. Segundo White (2010), as esculturas mostravam uma representação idealizada
do gêmeo na fase adulta, servindo ainda de receptáculo do espírito do gêmeo representado.

A fotografia Iorubá

A fotografia, devido à sua característica indexical e a possibilidade de obtenção por vias
mecânicas da imagem do referente, carregou consigo a crença na objetividade do seu resultado.
Por isso, a fixação da uma realidade sempre foi a sua característica marcante. Roland Barthes,
Philippe Dubois e Rosalind Krauss são os principais exemplos de teóricos que construíram suas
críticas com base nas teorias de índice proposta por Peirce. Por causa dessa característica, a
fotografia também obteve o status de prova, de documento.

Para Flusser (1998), a fotografia também pode ter o caráter simbólico, pois mesmo sendo
uma atividade técnica precisa, consequência de medidas próprias que são determinadas histórica
e ideologicamente, é resultado de um conjunto de regras que regem a sua concretização. Esse
modelo que deve ser seguido pode caracterizar a fotografia como símbolo, pois é preciso ser
decifrada por quem deseja apreender o significado:

“A aparente objetividade das imagens técnicas é ilusória, pois na realidade são tão
simbólicas quanto o são todas as imagens. (. . . ) Com efeito, são elas símbolos ex-
tremamente abstratos: codificam textos em imagens, são metacódigos de textos. A
imaginação, à qual devem sua origem, é capacidade de codificar textos em imagens.
Decifrá-las é reconstituir os textos que tais imagens significam. Quando as imagens
técnicas são corretamente decifradas, surge o mundo conceitual como sendo o seu
universo de significado” (Flusser, 1998: 34).

O uso da fotografia na comunidade iorubá tornou-se excepcional, pois eles integraram a fo-
tografia em várias práticas tradicionais que envolve aspectos de sua cultura, apropriando esse
meio técnico e positivista para perpetuação de rituais tradicionais. Nas colônias ao sul e leste
da África, os primeiros estúdios foram abertos ainda na década de 1840 (Sprage, 2003[1978],
p.240). No oeste da África a fotografia foi introduzida mais lentamente e coincide com a expan-
são colonial europeia e consequentes regras políticas no século XIX. Neste período, a Nigéria,
onde os iorubás estão localizados, seguia as regras britânicas. Portanto, há uma longa tradição
da fotografia na África, responsável por tornar familiar a fotografia a ponto de incorporá-la à sua
própria cultura.

Conforme Sprage (2003[1978], p.240), os iorubás podem ter substituído as esculturas tradi-
cionais por fotografias a partir da década de 1930. Alguns chefes africanos, com a chegada da
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fotografia, preferiam ser fotografados a ter uma escultura em sua honra, pois a imagem para a
posteridade seria mais bonita e mais fiel que as imagens esculpidas em madeira. Ressalta-se que
os fotógrafos iorubás eram contratados sob circunstâncias especiais para comemorar eventos de
grande importância para o representado. A quantidade de fotos que cada família possui tem
relação direta com as posição que ocupa na sociedade, bem como com as condições financeiras
do retratado. Apesar da possibilidade que os fotógrafos tinham de abordar vários temas concer-
nentes à cultura, os objetos de ritual, máscaras e cerimônias em que o público é normalmente
proibido de presenciar, não podem ser reproduzidos fotograficamente.

Figura 3. Retrato tradicional formal, 1975 (© Stephen Sprage Archive)

Vemos na figura 3 o “retrato tradicional formal”, realizado pelo fotógrafo iorubá. Ele sin-
tetiza valores culturais e estéticos que são encontrados nas esculturas, segundo afirma Sprage
(2003[1978]). Diferente dos retratos britânicos dos séculos XIX e XX, em que há predominân-
cia de close-ups e olhar voltado para o “infinito”; na fotografia iorubá, o corpo é todo incluído e
o fotografado olha diretamente para a câmera. É através destes recursos que a fotografia Yorubá
mostra com ênfase a aproximação estética com as esculturas: o enquadre completo do corpo
do fotografado e o olhar para a câmera mostra a simetria da figura, tal como a escultura. Além
disso, a inclusão de objetos no background simbolizam a posição do sujeito na sociedade iorubá
(Sprage, 2003[1978], p.245). Um outro aspecto interessante dessas fotografias é o fato de que al-
gumas delas são coladas e montadas sob numa folha fina de madeira e que assim se assemelham
ainda mais a um objeto escultural (fig.4).
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Figura 4. Retrato cortado com base em madeira, anos 1970 (© Marilyn Houlberg)

Ainda segundo Sprage (2003[1978]), o povo iorubá parece ter apropriado a fotografia para
expressão da sua cultura devido à tradição figurativa, que encontrou na fotografia valores es-
téticos para a representação satisfatória. Por outro lado, sociedades africanas, como os Hausa,
têm uma tradição estética abstrata que envolvem padrões e design, que seria dificilmente repre-
sentada pelo “realismo” fotográfico. Também os Hausa têm uma influência muçulmana muito
mais antiga e forte, o que ocasionou a proibição também das imagens fotográficas. Outro fator
importante para essa consideração da apropriação fotográfica na reprodução de aspectos tradici-
onais da sociedade, diz respeito ao fator econômico para encomenda e produção de fotografias
da sociedade iorubá, por sua vez, possui uma longa história de urbanização com o desenvol-
vimento da tradição da empresa individual na produção de bens e o marketing de habilidades
especializadas.

A presença do cristianismo e islamismo na Nigéria trouxe, consequentemente, a proibição
de ídolos e, por isso, o uso das esculturas tradicionais de ibeji. Isso provocou a busca por formas
alternativas para a representação do ibeji e para continuação do culto, pois a ausência dos rituais
poderia trazer consequências desastrosas à vida dos pais. Diante da emergência que se anuncia
com a ausência da continuidade do culto aos gêmeos, calhou a utilização da fotografia para
substituição do ibeji tradicional. Esta imagem fotográfica dos gêmeos é posta em um altar na
casa dos pais (Houlberg apud Sprage, 1976).

No entanto, as circunstâncias da produção fotográfica de gêmeos no caso da morte de um
dos irmãos é mais complexa: o sobrevivente é fotografado uma vez e a foto é impressa duas
vezes na mesma superfície pelo fotógrafo, de modo que os gêmeos apareçam lado a lado na
fotografia final. Um exemplo disso é a figura 5, que mostra a menina taiwo (como é chamado o
mais velho dos gêmeos pelos iorubás) segurando uma fotografia que mostra ela e a irmã gêmea,
que no entanto se trata de um retrato igualmente duplicado de si mesma, para representar sua
irmã falecida. Quando o irmão falecido possui sexo diferente, o sobrevivente é fotografado uma
vez em trajes masculinos e outra com trajes femininos e novamente impressas lado a lado. Essas
fotos são impressas sem manipulação da sala escura, sendo a real preocupação do fotográfico a
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de manter as duas fotos alinhadas a ponto de produzir a ilusão de que são duas crianças sentadas
lado a lado.

Figura 5. Jovem menina segurando ibeji fotográfico, 1975 (© Stephen Sprage Archive)

Esta fotografia dupla da mesma criança representa os gêmeos e se transforma num ibeji
fotográfico. A essa imagem são oferecidos sacrifícios e alimentos, assim como acontece com
as figuras esculpidas. Do ponto de vista ocidental, o retrato fotográfico é tido com a função
de memória ou lembrança. No caso do ibeji fotográfico, o fotógrafo e os pais dos gêmeos
viram na repetição a possibilidade de rememoração do ritual dos gêmeos que, nesse caso, estão
conectados muito mais à espiritualidade do que à sua representação fotográfica.

Flusser (1998) fala que os textos foram inventados no momento da crise das imagens para
ultrapassar o perigo da idolatria, enquanto que as imagens técnicas foram inventadas para ul-
trapassar a textolatria, no momento da crise dos textos. Nesse sentido, a fotografia parece ser
adequada para a representação dos gêmeos diante da repressão do culto às imagens impostas
por regras cristãs ou muçulmanas, ou seja, de forma simbólica. A repetição da fotografia para
constituição do ibeji fotográfico foi utilizada como forma de ultrapassagem ao bloqueio imposto
às imagens no culto dos gêmeos e, por isso, para superar a idolatria do texto imposta por outras
religiões, servindo perfeitamente para a representação dos gêmeos enquanto objeto de culto.

Há uma continuidade com a repetição fotográfica, que está conectada com a alma, com o
espírito, com a manutenção do duplo sagrado, e assim a fotografia funciona como símbolo no
momento em que representa o ibeji. A fotografia é responsável por devolver a aparência do duplo
desaparecido, por isso é preciso reconhecer que a duplicação fotográfica no culto do ibeji é uma
espécie de materialização do duplo na superfície da imagem, o que permite a rememoração do
culto dos gêmeos e obedece às necessidades específicas atribuídas à fotomontagem, conforme
os padrões estéticos e aspectos concernentes à fé iorubá. Diante disso, pode-se dizer que a união
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de todos esses fatores que constituem o ritual dos gêmeos parece encontrar com a repetição
fotográfica a sua representação de forma mais fiel.

A estranheza, a repetição e o duplo na fotografia

Sigmund Freud publicou o texto Das Unheimliche (traduzindo como “Estranheza Inquie-
tante” em Portugal) em 1919. No entanto, o conceito já estava sendo desenvolvido por Freud há
algum tempo. Antes dele, Ernst Jentsch havia proposto, em 1906, o que deveria ser entendido
por Unheimlich. No entanto, o sentido proposto por Jentsch se limitaria ao espanto causado di-
ante do novo, ao não familiar, tendo como condição de sua existência do sentimento a incerteza
intelectual. Este sentido foi considerado por Freud como incompleto, pois o termo não pode ser
resumido apenas ao não familiar, visto a ambiguidade que carrega.

Heimlich, que significa familiar, caro e íntimo, pode ser também algo oculto, mantido às
escondidas e, por isso, se torna, neste último sentido, em Unheimlich, que diz respeito ao incô-
modo, ao espectral, ao que desperta certo receio. A ambiguidade desse termo, tal como apresenta
Freud, reflete a própria natureza daquilo que é o fenômeno do estranho. Trata-se de um encontro
que ocorre quando não sabemos mais distinguir familiar e estrangeiro. Freud se interessa então
pelo significado apontado por Schelling, ao dizer que “Unheimlich seria tudo o que deveria per-
manecer secreto, oculto, mas apareceu”, concluindo que “Unheimlich é, de algum modo, uma
espécie de heimlich.” (Freud, 1990 [1919], p.338-340).

Para Freud, o sufixo un, na palavra heimilich, é a marca da repressão, e é a repressão que
determina a “estranheza inquietante”, ao sentirmos a estranheza naquilo que nos seria familiar,
como é o caso da repetição do mesmo gesto ou o retorno do recalcado. O fato de perambular
por uma rua e voltar ao ponto de partida sem se dar conta, ou mesmo o ato de bater no mesmo
móvel sempre, faz com que surja um sentimento de retorno, ou até uma atribuição de ideia de
algo fatal correlacionado aos fatos, ao que chamaríamos de “acaso”. No entanto, a sucessão
da repetição, como a ocorrência de um mesmo número várias vezes ao dia, pode ser sentido
como “inquietante”. Por isso, a repetição involuntária cria um processo de estranhamento em
torno de eventos que, individualmente, seriam normais. Há algo perturbador que acontece ao
nos dar conta da repetição, seja ela nos atos ou nas imagens, porque é algo que tem efeito de
desumanizar, irromper a integridade do eu e, por isso, é estranho. Essa dimensão do retorno, da
repetição, instaura o sentimento de estranheza pois desfaz a distinção entre o que é meu e o que
não reconheço como meu, entre o estranho e o familiar.

Este conceito freudiano não apenas é utilizado como alegoria do retorno do recalcado como
refere-se às experiências limítrofes entre o eu e a repetição. Essa “estranheza” refere-se a algo
que nos é familiar e acabar por envolver distinções mais primitivas, como é o caso do eu/não-eu
que percorre a tensão do fenômeno do “duplo”. Sobre este último, Freud faz comentários com
base em o “duplo” no livro Der Doppelganger (1914) de Otto Rank. Neste livro, investigou-se
as relações da sombra e do espelho com o duplo, bem como a crença na alma e o temor da morte.
A ideia de um “duplo” parece ter surgido, originalmente, como garantia de uma continuidade do
eu, sendo por isso, a alma “imortal” o primeiro duplo do corpo.
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Tudo o que se relaciona com a morte, cadáveres ou retorno dos mortos é inquietante para
a maioria das pessoas, como já disse Freud. No entanto, a sensação do estranho, inquietante,
depende menos da perfeição técnica e da “realidade” representada na fotografia do que da in-
terpretação do observador. É o que pode ser visto no conto O Homem de Areia, comentado por
Freud. Embora o psicanalista tenha dado ênfase à relação entre a perda dos olhos e a castra-
ção, a confusão entre a pessoa/autômato amplia o aspecto do estranho delineado por Jentsch e
Freud. Os “duplos” em forma de máquinas, como os robôs e ciborgues, apresentam o exterior
como imitação dos seres humanos. No caso do conto “O Homem de Areia”, Nathaniel se mos-
tra incapaz de distinguir entre um autômato e uma mulher, e no entanto, ele é o único que não
desconfia da mecanização de Olympia, o autômato. A razão seriam os binóculos de Coppola,
através do qual tem-se início o seu amor por Olympia, e através do qual ao olhar para Clara, sua
companheira, enlouquece. Diante das lentes de Coppola, Olympia é mulher e Clara seria uma
boneca.

No que se refere à fotografia dos gêmeos iorubá, torna-se latente a falta de individualidade.
A repetição da imagem do mesmo para restaurar o duplo estabelece o apagamento da distinção
pessoal do gêmeo desaparecido (gêmeos não são totalmente idênticos a ponto da simples dupli-
cação da imagem de um resultar na imagem dos dois), promovendo o retorno do recalcado. Com
o retorno do gêmeo morto na fotomontagem dos gêmeos, há um conflito interior no observador
que é gerado com a repetição do mesmo. No entanto, o “recalcado” ao retornar para o presente
na fotografia, passa a reencontrar sua unidade, pois segundo a cultura dos gêmeos iorubá eles
são “dois que são um”. Com a repetição do mesmo, o gêmeo morto recupera aí o repouso,
sendo o ibeji fotográfico uma solução que dará alívio para a alma do gêmeo sobrevivente e para
os pais do duplo. Os gêmeos carregam consigo a ambivalência entre o perigo que acarreta ao
ignorar o culto e a celebração e a benção que gera a sua poderosa presença no seio da família.
O que verdadeiramente importa, para os iorubás, portanto, não é o retrato como memória ou
lembrança do gêmeo “desaparecido” e sua específica existência temporal, mas sim a duplicação
que transforma o ibeji fotográfico em fenômeno, em ator da vida espiritual.

Diante do olhar do povo iorubá, através de suas próprias lentes, o apagamento da individu-
alidade é consequência da própria cultura. Não há nas esculturas encontradas de ibeji qualquer
referência individualizadora do gêmeo morto, pois nelas há apenas a indicação do sexo da cri-
ança e uma máscara que a identifica a uma família. A falta de identificação pessoal expressa na
cultura dos gêmeos, aproxima a estética fotográfica da estética escultural iorubá. Isso seria uma
forma de explicar o motivo pelo qual o uso da repetição fotográfica na representação dos gêmeos
é tão bem aceito pelo iorubá nos rituais específicos e, também, de explicar o motivo pelo qual a
repetição do mesmo, ou o retorno do recalcado, não fornece estranhamento para este povo.

Gilles Deleuze (1968, p.21), em Introdução à Diferença e Repetição, afirmou que “se a
repetição existe, ela exprime, ao mesmo tempo, uma singularidade contra o geral, uma universa-
lidade contra o particular, um notável contra o ordinário, uma instantaneidade contra a variação,
uma eternidade contra a permanência.” Falar da repetição presente no ibeji fotográfico, portanto,
refere-se a uma transgressão inerente a toda a repetição, que ao por a lei em questão – a lei dos
homens ocidentais –, mostra na imagem uma realidade mais profunda.
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Artefactos tangíveis e adaptáveis no ambiente doméstico

Mário Vairinhos

Óscar Mealha

Resumo

Os media tangíveis, ao contrário do que sucede com os conteúdos digitais convencio-
nais, têm espessura e expressão física e, porque são dotados de um corpo que habita o
espaço das disposições físicas, estão sujeitos à acção do mundo cultural e das práticas
sociais que regem os demais objectos físicos que podemos encontrar no nosso quoti-
diano. Contudo, a contrário dos conteúdos do mundo digital, os objectos físicos são
difíceis de adaptar. Apresentamos um modelo de interação para o ambiente domés-
tico em que os utilizadores convertem livremente objectos físicos do seu quotidiano
em interface tangível capaz de controlar ou representar a informação digital. O pro-
jeto, chamado Artefatos tangíveis Adaptável (ATA), envolveu o desenvolvimento de
uma tecnologia e o teste no ambiente doméstico. O princiapal objectivo do presente
artigo consiste em propôr um quadro conceptual capaz de enquadrar o fenómeno da
adaptabilidade dos media tangíveis, e apresentar um conjunto de variáveis e indicado-
res que servirão de suporte ao desenvolvimento e avaliação de tecnologias tangíveis
adaptáveis.

1. Introdução

Ao longo dos últimos anos, as interfaces tangíveis têm sido desenvolvidas e aplicadas nos
mais diversos cenários e contextos de interação. As propriedades únicas deste paradigma de inte-
ração, que se manifestam não apenas no plano tecnológico, mas também nos planos simbólico,
psicólógico, social e cultural, tornaram possível a sua aplicação em áreas onde a computação
convencional não se adequaria, ou não seria possível concretizar. Por essa razão, e também
pelos recentes desenvolvimentos tecnológicos que têm produzido uma crescente miniturização
dos dispositivos digitais, a sua popularidade tem vindo a aumentar na comunidade da Human-
Computer Interaction (HCI) e do Design de Interação.

Já o processo de personalização do software, quer seja por via da adaptabilidade, quer da
adaptatividade, é um tema comummente enraizado e objecto de uma reflexão mais amadurecida
no pensamento da HCI. As suas potencialidades e implicações no desenvolvimento de tecnologia
são, por isso, melhor conhecidas.

As interfaces tangíveis, contudo, por se basearem nas propriedades do mundo físico, são
por natureza altamente especializadas e difíceis de adaptar, e por esse motivo, poucos avanços
têm sido produzidos nesta área. A adaptabilidade dos media tangíveis apresenta dificuldades e
desafios relevantes, não apenas ao nível do desenvolvimento de tecnologias, como igualmente
ao nível da sua conceptualização.

IX Congresso Sopcom. pp. 516-539. Coimbra, novembro de 2015
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O objectivo deste trabalho consiste em identificar os desafios e dificuldades subjacentes ao
fenómeno da adaptabilidade, nos media tangíveis, e investigar soluções ao nível tecnológico e
conceptual.

2. Enquadramento Teórico

Os media tangíveis são Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) que abdicam do
modelo de interacção convencional consubstanciada pelo uso do computador pessoal, do rato, do
teclado e do visor. Integram a família do Mundos Virtuais em toda a sua estratégia de incorpo-
ração das propriedades do mundo real expressas, quer ao nível do seu modo de funcionamento,
quer pela sua aparência, diluindo a esferas do real e do virtual num único espaço da experiên-
cia humana. A incorporação da interactividade digital nos objectos físicos quotidianos têm, no
contexto da relação humano-computador, por finalidade ocultar os mecanismos tecnológicos e
libertar o sujeito da interacção das suas convenções técnicas, inerente à máquina. A aproxima-
ção ao universo cognitivo do utilizador realiza-se, na abordagem do media tangíveis, apelando
ao conhecimento que este possui sobre o meio que o rodeia, conhecimento esse que foi adquirido
ao longo da sua vida através do processo natural de adaptação ao mundo físico.

A estratégia presente no modelo de interactividade proposto pelos media tangíveis assenta
no ideal de uma mediação natural e pode ser igualmente entendido como uma resposta ao sen-
timento de desmaterialização do mundo, fruto do processo mediação tecnológica do fenómeno
digital.

2.1. Os Media Tangíveis

Ao longo dos anos 80 assistiu-se, nos sistemas operativos e na generalidade do software, a
mudanças fundamentais na relação Humano-Computador. Este novo modo de olhar a concepção
do software trouxe para o interior das ciências de computação o contributo de outras disciplinas
que tradicionalmente se posicionam numa maior proximidade do Homem, como são o caso da
psicologia cognitiva, da linguagem visual e as ciências da comunicação.

Os Graphic User Interfaces (abreviatura GUI) são elementos gráficos a que são associadas
funções lógicas determinadas pelo software, e que estabelecem uma relação com as interfaces
físicas; o rato, o teclado ou outros dispositivos físicos tais como o joystick.

Mais do que uma ruptura, o conceito de Graspable User Interface (GSUI) 1 surgiu como
uma evolução natural do corpo teórico da Usabilidade, e fundando um modelo de interacção que
incluía o próprio mundo físico do utilizador. Fitzmaurice (1996) compreendeu que a transferên-
cia dos processos cognitivos do universo do utilizador seria mais profunda e plena, de acordo

1. “In the simplest definition, a Graspable User Interface is a physical handle to a virtual function where the
physical handle serves as a dedicated functional manipulator. The term Graspable UI refers to both the ability to
physically grasp an object (i.e., placing a hand on an object) as well as conceptual grasping (i.e., to take hold of
intellectually or to comprehend)”. O conceito de GSUI é teorizado por Fitzmaurice (1996) pela primeira vez no ano
de 1996 na sua tese de doutoramento.
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com a Usabilidade então vigente, se eliminássemos a camada de mediação interposta pelo rato
e incluíssemos objectos tangíveis manipuláveis pelo utilizador.

2.2. O mundo como interface

Tangible User Interfaces, (TUI, abreviado) consiste num paradigma de interacção que in-
tegra na simulação todo o envolvente físico que rodeia o(s) utilizador(es) (Manovich, 2006), e
surge como uma evolução natural do conceito de GSUI. Partindo do projecto pioneiro Bricks 2

(Fitzmaurice, Ishi e Buxton, 1995), o grupo de investigação Tangible Media do MIT propôs, em
1997, uma linha de investigação denominada por Tangible Bits, que tinha por objectivo desen-
volver um conjunto de aplicações interactivas capazes de usar o próprio mundo físico enquanto
interface (Ishii e Ullmer,1997) e, para tal, articulava a Realidade Aumentada, a Physical Com-
puting, os GSUIs e uma arquitectura de sistema baseada no modelo da Ubiquitous Computing.

A originalidade do paradigma dos TUIs reside no facto de protagonizar uma virtualização
do mundo e, simultaneamente, uma materialização de entidades virtuais/digitais.

A Realidade Aumentada, por si só, consiste em materializar meta-informação, quase sempre
de natureza virtual, sobre o mundo físico. Alternativamente, os GSUs virtualizam esse mesmo
mundo físico ao incorporá-lo na simulação, pela atribuição de funções lógicas no programa, e
com recurso a sistemas de sensoriamento digitais. A implementação de Ubiquitous Computing 3

confirma toda uma estratégia de verosimilhança com a experiência do real ao ocultar e tornar
invisível os mecanismos de ordem tecnológica.

2.3. A teoria da Interactividade Incorporada de Dourish

A teoria da Interactividade Incorporada constitui o mais recente esforço para abordar a rela-
ção humano-computador através de uma perspectiva fenomenológica.

O conceito de interactividade incorporada pretende captar a relação entre o espaço físico e
social e a produção de sentido. Adoptando a perspectiva da fenomenologia, o utilizador encontra
um mundo, de que os artefactos e a tecnologia digital fazem parte, já organizado em termos de
sentido (Dourish, 2001, p.127). Qual a relação que estas abordagens da computação física e da
computação social estabelecem entre o mundo físico e o mundo social? Dourish sintetiza três
pontos em comum (p.125,126). O primeiro é a ideia de que o conceito de incorporação, mais
do que uma manifestação física, significa aquilo que está enraizado no mundo do quotidiano e
de suas práticas. É, portanto, uma categoria constitutiva – um modo de ser – através da qual
se produz o sentido e decorrem as acções. O segundo ponto em comum é o papel central que
o conceito de acção assume nas várias abordagens teóricas: o nossa compreensão do mundo é
fruto da relação prática e directa que estabelecemos com ele. Finalmente, verifica-se que tanto
nas abordagens fenomenológicas como no pensamento de Gibson, designadamente no conceito

2. Bricks consistia num conjunto de blocos (GSUIs), semelhantes a peças de LEGO(TM), dispostos sobre uma
projecção – a desktop – e a sua manipulação física por parte do utilizador permitia controlar funções lógicas atribuídas
pelo programa de computador, tais como a rotação, a translação e selecção de elementos gráficos.

3. O conceito de Ubiquitous Computing é proposto originalmente por Weiser (1991).



i
i

i
i

i
i

i
i

Artefactos tangíveis e adaptáveis no ambiente doméstico 519

de affordance do ambiente físico, a noção de incorporação corresponde ao lugar onde nasce a
intencionalidade, e não como um seu objecto.

2.4. A adaptabilidade e adaptatividade

As ciências da computação, convocando a psicologia e a ergonomia, entende a adaptabili-
dade como a capacidade de um sistema transferir para o utilizador o controlo da informação ou o
desempenho de certas tarefas automatizadas. É o meio através do qual, o utilizador de forma ex-
plícita e consciente, modifica aspectos do sistema ou da sua interface, tentando adequá-la ao seu
modelo mental. Contrariamente, quando o controlo de tais processos são detidos exclusivamente
pelo sistema, estamos perante a noção de adaptatividade (Opperman, 1994).

Em ambos os casos, estamos na presença de processos que conferem ao sistema uma di-
mensão dinâmica ao longo do tempo e flexível ao nível do contexto de utilização. Os sistemas
puramente adaptáveis e os sistemas puramente adaptativos apresentam um conjunto de vanta-
gens de desvantagens.

Van Velson, Van Geest, Klaassen e Steehouder (2008, p.261) propõem agregar todos estes
sistemas numa categoria única – sistemas personalizados – não fazendo distinção sobre qual o
factor que causa ou motiva a adaptação do sistema. Deste modo, falamos de sistemas personali-
zados quando estamos perante um sistema que se adapta de forma manual ou automática.

2.5. O modelo da Plasticidade

A personalização é um palco que convoca várias esferas da interacção humano-computador,
desde do contexto físico e social ao próprio tempo. Foi proposto um quadro de análise, base-
ado no conceito de plasticidade, com o objectivo de estudar todas estas esferas e enquadrar o
fenómeno da personalização. Nesse modelo, Thevenin et al divide a plasticidade da interface de
uma aplicação em 4 graus de liberdade (Thevinin e Coutaz, 1999, p.110-111), designadamente
– Target, Means, Time e Actor. A noção de Plasticidade alude metaforicamente à propriedade
dos materiais se expandirem ou contrairem sem que no entanto se quebrem ou percam a sua
integridade física. Assim, a plasticidade define-se pela capacidade de uma interface levar a cabo
modificações quer nas caracterísiticas física do sistema (System physical characteristics), ou
seja, na componente física da interface – o rato ou o teclado –, quer no prórpio ambiente físico
onde o utilizador se insere, sem que a usabilidade do sistema fique comprometida (Thevinin e
Coutaz, 1999, p.111).

2.6. Sistemas tangíveis personalizados

A adaptação dos media tangíveis tem sido pensada, sobretudo, enquanto modificação dinâ-
mica e temporal das propriedades físicas da interface. Tratam-se de interfaces tangíveis cujo
mecanismo de output do sistema actua sobre o mundo físico para além da mera disposição fí-
sica do objecto. No eixo “means” do modelo de plasticidade, esta adaptação corresponderia ao
módulo “system rendering”, ou seja, à modificação da aparência do sistema.
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Podemos apontar duas ordem de razões para explicar as dificuldades inerentes ao desenvol-
vimento de sistemas tangíveis adaptáveis e ao consequente reduzido número de protótipos nesta
área. Por um lado, trata-se de uma tecnologia que começa finalmente a emergir e para a qual
ainda não existem os métodos de design que sustentem a sua investigação (Shaer e Hornecker,
2010, p.90). Por outro lado, ao contrário das interfaces gráficas que estão presentes no mundo
digital, os objectos físicos são menos maleáveis (p.107).

2.7. Maleabilidade e actuação física

Na tentativa de sistematizar os avanços das técnicas de modificação dinâmica das proprieda-
des física dos media tangíveis e da exploração das possibilidades de actuação no mundo físico,
Poupyrev, Nashida e Okabe (2007) propõem o conceito de maleabilidade. Este estudo elencou
diversos projectos e protótipos relacionados com o tema da actuação física e da tangibilidade
organizando-os em várias catergorias: Autómatos e Robots, Interfaces Hápticos, Interfaces de
ambiente, Tangíveis actuados e Shape displays (Poupyrev, Nashida e Okabe , 2007).

Com o objectivo de estender o enquadramento conceptual dos TUIs, patente na proposta
original de Ishi e Ullmer, Hoven e Eggen (2004) propõem uma framework que incorpora na
sua classificação e análise os objectos pessoais do quotidiano do utilizador, distinguindo-os dos
restantes que são especializados. A sua abordagem propõe um conjunto de categorias novas,
através das quais, a relação entre o objecto físico e a respectiva associação digital pode ser
analisada.

A ideia principal que sustenta esta linha de investigação é a de que o uso de objectos pessoais
como interfaces tangíveis não impõe um modelo mental exterior ao utilizador e um conjunto de
convenções, as quais teriam de ser aprendidas. Pelo contrário, o utilizador quando usa objectos
que lhes são familiares “[...]have an existing mental model of the links between their personal
physical objects and the associated digital information 4” (Hoven e Eggen, 2004, p.235).

O estudo de Hoven e Eggen (2004) acrescenta três novas categorias à classificação origi-
nalmente proposta por Holmquist, Redstrom e Ljungstrand (1999) : i) Distinção entre objectos
pessoais e objectos genéricos, ii) ferramentas que modifiam conteúdos e funcões digitais e iii)
objectos que possuem um maior valor icónico ou simbólico. Esta linha de investigação evoluiu
focando-se na problemática do uso de objectos pessoais (Hoven e Eggen, 2005; Hoven, Sas
e Whittaker, 2012) como interfaces tangíveis para evocar memórias e partilhar recordações no
ambiente doméstico.

3. ATA – Artefactos Tangíveis Adaptáveis

Através de etiquetas electrónicas reutilizáveis e de pequena dimensão, concebidas e desen-
volvidas exclusivamente no âmbito deste trabalho de investigação, e que designamos ATA CLI-
ENT, os participantes terão a liberdade de escolher e incorporar nos objectos físicos que fazem
parte do seu ambiente doméstico, colando e personalizando neles a etiqueta (Vairinhos, 2012).

4. Os itálicos são dos autores.
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A etiqueta ATA CLIENT recorre a tecnologia de sensoriamento de movimento inercial, pe-
quenos circuitos integrados que medem a aceleração e a orientação física (acelerómetros e mag-
netómetros) a que são sujeitos quando manuseados, permitindo ao sistema reconhecer e ex-
trapolar os gestos efectuados nos objectos. Na verdade, o núcleo da etiqueta é um pequeno
computador ou micro-controlador que processa e calcula a informação proveniente dos senso-
res referidos e envia, por rádio, para um caixa (ATA SERVER) que gere todas etiquetas que se
encontram em funcionamento na casa.

Figura 1. Reprodutor de media. Exemplo de criação de um interface tangível a partir da incorporação da
etiqueta num objecto do quotidiano. O copo de canetas representa um álbum musical.

As etiquetas electrónicas são concebidas para ocuparem o menor espaço possível, a sua
dimensão estimada será aproximadamente 3x3cm; o baixo custo e miniaturização deste tipo de
componentes electrónicos são explicados pelo facto de na última década terem sido massificados
em virtude da proliferação das tecnologias móveis. As pequenas etiquetas serão capazes de
reconhecer os gestos em consequência de serem manuseados, mas também de produzir sons e
emitir luz, numa vasta gama de cores.

A figura 1 ilustra o exemplo hipotético de uma aplicação simples do sistema. O utilizador
introduz uma etiqueta ATA CLIENT no copo de canetas que possui na sua secretária. Através
da sua personalização prévia, o copo passa a representar um álbum musical, podendo realizar as
operações normais que estão presentes num Media Player convencional. A etiqueta reconhece
o movimento de rotação e associa-o a uma função pré-estabelecida, tal como mudar a faixa ou
aumentar o volume.

Outros movimentos ou acções motoras podem ser personalizadas; movimento de translação
(deslocação) ao nível dos três eixos (para cima, para baixo ou para o lado) ou determinados ges-
tos tal como agitar. O sistema é, também ele, aberto ao nível das funcionalidades. Os conteúdos
digitais que o objecto representa ou controla não têm necessariamente de ser locais, como no
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exemplo anterior, é aliás uma das características mais interessantes do modelo ATA, a associ-
ação dos objectos físicos quotidianos a conteúdos e informação provenientes do ciberespaço e
das rede-sociais, problematizando as noções de público e privado dos processos comunicativos
no ambiente doméstico.

Figura 2. Cenários hipotéticos de uso da tecnologia ATA. Várias tipologias de objectos físicos
(simbólicos, utilitários, lúdicos) presentes numa casa que podem ser sujeitos à conversão em interfaces

tangíveis.

O conceito subjacente ao modelo de interacção pode ser sintetizado na afirmação as coisas
são aquilo que eu quero que elas sejam. Na figura 2, são identificados algumas tipologias de
artefactos que podem ser encontrados no ambiente doméstico. Desde objectos funcionais ou
utilitários, tais como os electrodomésticos e os móveis, aos objectos cuja a dimensão simbólica
se sobrepõe às restantes, como é o exemplo da moldura que contém uma fotografia. A cada
objecto estão assinalados os movimentos – gráficos a branco com contorno negro – que decorrem
naturalmente das suas affordances físicas.
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Figura 3. Sistema ATA. A caixa ATA SERVER é responsável pela gestão dos conteúdos digitais e a
respectiva correspondência com as acções e eventos das etiquetas ATA CLIENT.

Do ponto de vista técnico, a sua arquitectura estrutura-se em torno de duas classes de dis-
positivos. As etiquetas ATA CLIENT, que se são incorporadas nos elementos físicos da casa e,
como tivemos oportunidade de referir, codificam as acções motoras do mundo físico em eventos
no mundo digital, funcionando de igual modo em sentido inverso, ou seja, sinalizam no mundo
físico, sons e luz, eventos do mundo digital.

Assim, as etiquetas convertem os objectos mundanos em dispositivos de entrada/saída. A
informação das etiquetas são comunicadas em tempo real, via rádio-frequência, para uma caixa
central – designada por ATA SERVER –, que consiste num computador com ligação à Internet,
sendo responsável pela gestão dos pedidos provenientes das etiquetas e por estabelecer a cor-
respondência das acções com os conteúdos online. A caixa ATA SERVER pode ser conectada
a um sistema de audiovisual (televisão, reprodutor de media, de som, rádio) que o indivíduo ou
família já possua na sua casa.

4. Da interface ao artefacto

A adaptabilidade no contexto da interação tangível promove a invisibilização da interface,
naturalizando-a. Um primeiro argumento em favor desta ideia prende-se com a questão do
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modelo mental. Ao personalizar um objecto físico, incorporando nele funções e propriedades
do mundo digital, o utilizador põe em prática um modelo mental sobre o funcionamento do
objecto. Esse modelo mental tem duas propriedades: é pessoal e único. A interface deixa de ser
apenas um mecanismo externo de mediação entre duas entidades e passa a incorporar elementos
pessoais. O utilizador, por hipótese, incorpora no modelo mental de funcionamento do artefacto,
os aspectos da sua vida pessoal, das práticas sociais e culturais do seu quotidiano, e põe em jogo
um conjunto de expectativas que tem acerca dos cenários de utilização, os quais pressupõem a
interação social com outros membros do ambiente de interação.

O objecto físico que é subordinado ao processo de adaptação adquire identidade, enfraque-
cendo a dimensão interobjectiva (as funcionalidades do sistema). Ao fazê-lo, deixamos de poder
considerar este objecto como uma mera interface, ou como uma membrana que tem como única
função servir de mediação entre duas entidades ou dois territórios entidades – o objecto físico,
ele próprio, passa a ser um território. O modo como o objecto é adaptado e a sua estreita relação
com os aspectos particulares deste mundo, constituí um primeiro indicador de como o fenómeno
da adaptabilidade constitui um espaço intersubjectivo.

Vejamos, agora, o fenómeno da adaptabilidade por um segundo prisma. O artefacto con-
cebido pela equipa de design pressupunha aquilo a que, no contexto da Sociologia, Silverstone
e Haddon (1996) designava ser o utilizador ideal (p.10). De modo similar, a teoria da acção
situada e a HCI referem este processo como a modelização do utilizador. No cenário da adapta-
bilidade, o utilizador ideal é idealizado pelo próprio que acumula, simultaneamente, o estatuto
de designer e de utilizador do artefacto. Como referimos, Dourish (2001, p.133,134) identificou
e associou ao artefacto dois planos intersubjectivos, correspondentes a duas etapas na vida do
artefacto: o design e o uso.

4.1. Plano intersubjectivo unificado

A adaptabilidade, em nosso entender, faz colapsar num único plano os planos intersubjecti-
vos correspondentes ao design e o uso da tecnologia. Estas duas etapas claramente distinguem-se
no ciclo de vida convencional do artefacto (figura 4). O plano intersubjectivo da adaptabilidade
é, portanto, um plano intersubjectivo unificado.
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Figura 4. Plano intersubjectivo unificado. A adaptabilidade invisibiliza a interface e dilui a fronteira do
plano intersubejctivo do design e do uso.

As etapas do design e do uso correspondem, como se disse, a momentos distintos do ciclo
de vida da tecnologia. Mas, mais importante do que isso, é o facto de os sujeitos envolvidos
nas duas etapas tratarem-se de pessoas diferentes. Quando afirmamos que o plano interesub-
jectivo é unificado, não queremos dizer que o design e o uso, pela acção da adaptabilidade,
se realizem num único momento. Em ambos os cenários, as duas etapas mantêm-se separadas
temporalmente, e correspondem a duas actividades mentais distintas. Tal como no ciclo de vida
convencional de um artefacto, no período em que o utilizador se ocupa em actividades de de-
sign, tal como uma equipa de design convencional, ele concebe planos (ainda que informais) e
idealiza cenários de utilização para o artefacto. Contudo, na adaptabilidade, o sujeito envolvido
nas actividades de concepção do artefacto é o mesmo que o irá usar. E, acresce ainda, que o
ambiente de interação a que o design se refere é único e o mesmo que servirá de palco para o
uso da tecnologia. Em ambos os períodos, as disposições físicas, as actividades do quotidiano,
as práticas sociais e culturais, estão concentradas num único lugar – o ambiente doméstico do
utilizador. A adaptabilidade cria um pano de fundo comum ao design e ao uso da tecnologia,
um plano de intersubjectividade, constituído pelo mundo da experiência do utilizador.

Uma questão, porém, permanece em aberto. É certo que o utilizador, durante a actividade
de design idealiza, para si próprio, um cenário de uso para o artefacto. A descontinuidade entre
o uso pretendido e o uso efectivo não desaparece com o facto o sujeito ser o mesmo em ambos
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os papéis. É expectável que o utilizador encontre formas inusitadas de usar o artefacto e que
não previa. Aliás, a própria teoria da domesticação da tecnologia conclui que a adaptabilidade
ocorre, independentemente de estarmos diante de um sistema adaptável ou não. A adaptabili-
dade não anula a descoincidência entre o uso pretendido, inscrito no modelo mental do artefacto,
e o uso efectivo, apenas torna esse processo dinâmico.

5. Modelo mental dinâmico

Por hipótese, factores de diversa ordem podem entrar em jogo e tornar o uso da tecnologia
imprevisto e inesperado, suscitando no utilizador a necessidade ou a vontande de readaptar o
artefacto. Espera-se que a adaptabilidade promova, ao longo do tempo, sucessivos ajustamentos
ao modelo mental do artefacto, em função de vários factores também eles de natureza dinâmica.

Esta ideia está esquematizada na figura 6. Do lado esquerdo está representada a etapa de
adaptação que consiste nas actividades do design do artefacto. Designadamente fabricar ou
converter o objecto físico, integrar a etiqueta electrónica, configurar as funcionalidades digitais
e os gestos que as activam. Durante este processo, é expectável que o utilizador realize também
testes informais e exploratórios à medida que se desenrolaram as actividades de concepção e
personalização, pelo que a fronteira entre o design e o uso possa ser, nestes casos, muito esbatida.
Do lado direito, estão identificados três categorias de factores que influenciam e condicionam o
processo de adaptabilidade. É um processo dinâmico e não-linear, uma vez que os artefactos são
parte integrante do ambiente de interação, e por essa razão, afectam os factores.

5.1. Factores ambientais

Os factores ambientais são todos aqueles elementos que são exteriores ao mundo mental do
utilizador, mas que influenciam o design e o uso da tecnologia, promovendo ou condicionando a
adaptabilidade. Estando o artefacto exposto às actividades do quotidiano, como explica a abor-
dagem etnometodológica, as circunstâncias únicas que envolvem a situação podem suscitar no
utilizador a necessidade, ou simplesmente, a vontade de reformular o modelo mental do arte-
facto. É na situação específica e prática que, de acordo com a etnometodologia, o utilizador
atribui sentido e se constitui a mútua inteligibilidade da acção. Assim, é natural que alterações
que ocorram no ambiente de interação possam suscitar mudanças ao nível do design do arte-
facto. Estes factores ambientais podem ser muito variados, como por exemplo: a alteração de
uma rotina, a chegada ou visita de uma pessoa externa ao ambiente doméstico, a introdução
ou a influência de uma nova tecnologia, um simples evento, ou uma mudança na actividade do
quotidiano.
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Figura 5. Modelo mental dinâmico. Os factores que actuam no uso da tecnologia, tornando o processo
contínuo e inacabado a readaptação.

O mundo digital poderá, também ele, constituir um importante factor de reformulação do
design do artefacto. A incorporação de funcionalidades e propriedades digitais nos objectos
físicos do quotidiano expõe o mundo digital ao ambiente doméstico, e de modo o inverso, certos
aspectos do ambiente doméstico poderão ficar visíveis do exterior, no mundo digital, através dos
objectos adaptados. As TIC disponíveis na casa, designadamente os computadores pessoais, os
smartphones, a televisão, etc, servem de mediação entre o mundo digital e os membros da casa,
introduzindo elementos sociais e culturais do exterior nas actividades quotidianas realizadas no
ambiente doméstico.

5.2. Factores conceptuais

As TIC, por outro lado, podem condicionar o processo de adaptabilidade através de concor-
rência de funcionalidades. O sistema ATA oferece um conjunto de funcionalidades similares a
outros dispositivos, como por exemplo o acesso ao Email, Twitter ou ao Facebook, através do
computador pessoal ou do telemóvel. Espera-se que o modelo mental do objecto criado pelo
utilizador esteja relacionado com essas tecnologias, seja acrescentando funcionalidades a um
serviço já existente, ou criando um novo modo de interagir com serviços e funcionalidades já
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existentes. Os factores conceptuais estão directamente relacionados com o desenho da intera-
ção, tal como o exemplo que acabamos de descrever, em que a escolha das funcionalidades do
objecto tangível e o seu modo de interagir, é influenciado por outras tecnologias.

Mas outros factores, também de natureza conceptual, condicionam o processo de adaptabi-
lidade. Podemos apontar, em primeiro lugar, os problemas que surgem naturalmente associados
ao processo de design em si, e que o facto de o utilizador não ser um especialista em design
apenas vai agudizar. São eles os problemas “normais”, decorrentes de uma incorrecta aplicação
dos princípios de interação e descritos nos manuais de design de interacção: visibilidade, fe-
edback, constrangimentos, consistência, mapping, etc. Um importante indicador da acção deste
tipo de factores consiste em descrever os testes informais do artefacto que o utilizador conduz no
ambiente doméstico e comparar com as alterações supostamente realizadas no modelo mental
de funcionamento.

Os artefactos físicos adaptáveis combinam, devido ao seu carácter genérico e discricionário,
vários modos de manuseamento que podem entrar em conflito. O conflito mais provável é
que resulta do manuseamento ”natural” do objecto e os movimentos que accionam as funções
digitais. É expectável que fruto da existência destes tipo de conflitos que o utilizador readapte o
artefacto e reformule o mapeamento das funcionalidades.

Por fim, o processo de adaptabilidade poderá ser motivado pela necessidade do utilizador
ajustar um modelo mental que se revela inconsistente derivado de uma orgânica incongruente ou
confusa. Por exemplo, certas funcionalidades digitais podem ser, do ponto de vista da facilidade
de utilização, combinadas de modo incompatível, facto que poderá tornar-se evidente apenas
com o cenário de uso.

5.3. Factores de ordem técnica

Qualquer sistema tecnológico tem limitações e o sistema tecnológico ATA não é exepcção.
A ideia de um sistema universal que permita um uso discricionário pleno, é impossível de con-
cretizar na prática. O sistema ATA será sempre a versão reduzida e limitada de um sistema
ideal.

Neste estudo, apenas as funções digitais e serviços online mais populares, ou aquelas es-
pecificamente solicitadas pelos participantes na fase de preparação do estudo empírico, serão
contempladas. Para cada serviço, um conjunto de funcionalidades estão disponíveis.

Outros factores técnicos terão igualmente um papel determinante na adaptabilidade. Como
se trata da adaptabilidade de objectos físicos, a dimensão, a volumetria e o peso são factores
que condicionam os aspectos de fabricação/conversão dos objectos. Idealmente, o mecanismo
tecnológico que operacionaliza e faz funcionar a interface entre o mundo físico e digital, deveria
não ter qualquer expressão física.

Há ainda a referir que o sistema de input e de output da etiqueta electrónica, resulta sem-
pre de situações de compromisso com a tecnologia disponível actual. O sistema de input que
monitoriza o manuseamento do objecto poderá cometer erros no reconhecimento de alguns ges-
tos, facto que poderá conduzir a um processo de reajustamento ao nível do design. Por outro
lado, ainda que o utilizador possa escolher livremente entre um conjunto de gestos, os gestos
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admitidos pelo sistema ATA são pré-definidos, e resultam de compromissos com a tecnologia de
sensoriamente usada.

A sinalização produzida pela etiqueta electrónica, luz e som, devido às pressões que está
sujeita, durante a etapa da sua concepção, para que tenha uma dimensão e peso o mais reduzido
possível, cria algumas limitações do sistema de output.

Todas estas e outras limitações e factores de natureza técnica entrarão, com certeza, na equa-
ção do design do artefacto, e caberá ao utilizador desenvolver estratégias de adequação no sen-
tido de minorar os seus efeitos.

5.4. Outros factores

Outros factores, como os mecanismos sociológicos descritos na teoria da domesticação (Sil-
verstone e Haddon, 1996), sugerem que o processo de adaptabilidade terá uma natureza di-
nâmica. De acordo com esta teoria, os objectos físicos e tecnologias presentes no ambiente
doméstico, são objecto de fenómenos de apropriação e conversão. Os membros do ambiente
doméstico instrumentalizam as disposições físicas e os artefactos através de processos socioló-
gicos, como a criação de identidade ou a comunicação de valores sociais e culturais. Admitindo
que estes fenómenos actuam sobre a generalidade dos artefactos e tecnologias, é esperado por
hipótese, que os mesmos condicionem e determinem, em parte, o processo de adaptabilidade,
reforçando o seu carácter dinâmico e contingente.

6. Estratégias de fabrico de artefactos adaptáveis

A problemática do fabrico de artefactos físicos tem sido amplamente estudada para os arte-
factos não-digitais e, mais recentemente, também para os digitais na área da sustentabilidade, ou
como proposto por Blevis (2009), no âmbito do design de interação e da HCI, o SID (do inglês
Sustainable Interaction Design). Estes princípios incidem sobre a etapa de concepção e design
de produto (equipa de design de uma empresa), num momento prévio ao processo de adapta-
bilidade que terá lugar posteriormente no ambiente doméstico. Pese embora estes princípios
oferecerem uma boa visão de quais as estratégias que poderão vir a ser usadas pelos utilizadores
no contexto da adaptação de artefactos, a sua aplicabilidade é para este caso limitada porque tem
por base apenas a reutilização de objectos físicos.

Sob outro ponto de vista, a adaptabilidade dos media tangível recorda o modo como nós,
do ponto de vista histórico e evolutivo, na época pré-industrial fabricávamos as ferramentas e
os utensílios. A antropologia estuda quais são, ou foram, as estratégias adoptadas pela humani-
dade na fabricação de artefatos e, por essa razão, fornece-nos um quadro de análise mais com-
pleto. O utilizador em sua casa, tal como na condição do caçador-recolector e das sociedades
pré-industriais, não dispõe dos meios técnicos nem dos conhecimentos científicos exigidos pela
complexa rede de processos de fabricação, capazes de transformar matérias-primas em produtos
industriais acabados. No mundo de hoje, a adaptabilidade dos media tangíveis posiciona o utili-
zador e a sua casa, numa condição semelhante à do Homem das sociedades pré-industriais diante
da natureza, como uma fonte de oportunidades e de recursos para a fabricação de artefactos.
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Segundo Hilpinen (2011), um objecto singular, que é um caso particular de artefactos, é ge-
ralmente constituído por um ou mais objectos pré-existentes, através de sucessivas modificações
intencionais (s.3). Oswalt (1973) desenvolveu uma teoria com o objectivo de organizar os vá-
rios tipos de artefacto, através do critério do modo como são produzidos. As quatro categorias
que Oswalt propõe correspondem, do ponto de vista evolutivo, a quatro etapas de desenvolvi-
mento tecnológico (antes dos últimos 12 mil anos), cujos processos de fabricação são cada vez
mais complexos: naturefacts, artefactos simples, artefactos compósitos e, por fim, os artefactos
complexos (p.168). Esta visão da técnica pressupõe uma certa ideia de progresso, uma vez que
cada etapa ou nível tecnológico requer uma mudança na organização política, social e cultural,
tornando a civilização mais “avançada” e complexa aos olhos do antropólogo.

A humanidade terá começado por produzir, em primeiro lugar, os naturefacts, recolhendo
objectos do mundo natural e atribuindo-lhes funções simples, sem as modificar. Numa fase
posterior, começámos a produzir artefactos simples a partir da estratégia de redução ou sepa-
ração. Este processo já requeria, da parte do Homem, a modificação de uma matéria-prima,
geralmente, removendo ou separando partes de um objecto natural, tornando-o mais especiali-
zado e adequado para certas tarefas como as armas. Oswalt (1973) dá como exemplo as pedras
e os paus, que poderiam ser “arrancados” das árvores e do solo, e eram posteriormente afiados
(p.170). Os artefactos simples caracterizam-se por serem compostos por um único componente,
e são obtidos pelo processo de redução de um naturefact maior.

O terceiro nível de tecnocultura corresponde ao desenvolvimento de artefactos através da
técnica de composição. Neste estádio da evolução da técnica, a humanidade produzia objectos
de forma acabada, combinando diversas matérias do mundo natural. Para Oswalt (1973), esta
etapa constituiu uma revolução sem paralelo na história da técnica; a descoberta do processo de
multiplicação permitiu que aquela cultura assistisse a grandes mudanças económicas e sociais,
como por exemplo, caçar animais de grande porte ou construir estruturas empilhando pedras ou
outros objectos que funcionavam como unidades (p.171). O conceito de multiplicação permitiu
aos membros de uma cultura imitar as estruturas presentes na natureza, e mais tarde desenvolver
o processo de duplicação que está na base do conceito de produção de um grande número de có-
pias a partir de um original. Foi também neste período que foi descoberto o princípio conjuntivo
ou conectivo, essencial para a manufatura de artefactos compostos.

A quarta e última fase da cultura técnica acumula todo o conhecimento tecnológico dos
caçadores-recolectores até ao aparecimento da agricultura. Os artefactos produzidos nesta época
são complexos e resultam da introdução do conceito da forma. Armas, como o arco-e-flecha são
um exemplo acabado deste tipo de artefactos.

Hilpinen (2011) observa que, de acordo com antropologia, existem várias estratégias de
criar um novo artefacto: a separação, remodelação e a conjunção. A separação e a conjunção
correspondem aos conceitos propostos por Oswalt. A remodelação, por sua vez, designa o
processo de criação de um novo artefacto modificando a sua estrutura ou a sua forma, sem
contudo separar componentes.

No estudo da adaptabilidade dos media tangíveis, faz menos sentido falar em naturalfacts,
uma vez que todos os objectos que fazem parte do ambiente doméstico são artefactos, na esma-
gadora maioria dos casos, objectos concebidos e produzidos por processos industriais.
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Apesar das diferenças óbvias entre o objecto de estudo da antropologia e do design de inte-
ração, podemos concluir que existem vários aspectos em comum, e a partir dessas semelhanças
pensamos ser possível construir um quadro de análise inspirado no enquadramento da antropo-
logia.

O que têm em comum os naturalfacts, para o caçador-recolector, e os objectos contemporâ-
neos presentes nas casas, para o utilizador da adaptabilidade? Em ambos os casos tratam-se, por
um lado, de objectos “ambientais”, ou seja, objectos colocados à disposição pela natureza ou
presentes no ambiente doméstico, e que podem ser livremente usados. Por outro lado, do ponto
de vista do sujeito, nem os naturalfacts, nem os objectos presentes no ambiente doméstico são
da sua autoria.

O quadro de análise que propomos para classificar o processo de construção dos artefactos
no ambiente doméstico está esquematizado na Quadro 1.

Quadro 1. Análise das estratégias de construção do artefacto adaptável

Na horizontal (no topo), temos uma categorização quanto ao processo de criação, e na verti-
cal (do lado direito) classificamos os artefactos de acordo com a sua morfologia ou estrutura.

A classificação da morfologia subdivide os artefactos de acordo com o número de compo-
nentes de que são constituídos. A estrutura do objecto resulta da sua estratégia de fabrico, e que
de acordo com o contributo da antropologia, podem ser por separação, remodelação ou com-
posição. Os artefactos simples, ou singulares, são formados por um único artefacto obtido por
separação ou, alternativamente, por remodelação.

O segundo critério, através do qual podemos classificar os artefactos, diz respeito à autoria
dos elementos que o compõem. Caso o utilizador adapte um artefacto a partir de outros já exis-
tentes e disponíveis no ambiente doméstico, estamos perante um processo de conversão. Por
outro lado, se o utilizador, a partir de materiais de construção, como são exemplo o papel, a
madeira, metais ou vidros, fabricar um novo objecto de raiz, designamos um artefacto original,
enfatizando a autoria do processo de fabricação. Esta distinção é de maior importância para a
compreensão das diversas dimensões do problema da adaptabilidade. Um objecto construído
de raiz, por ser ainda novo não tem uma biografia, no sentido sociológico do termo, quando
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comparado, por exemplo, com outros objectos existentes no ambiente doméstico. Este últimos,
já fazem parte da “história” da casa, desempenham geralmente uma ou mais funções “naturais”,
participam de actividades quotidianas e a sua propriedade já se encontra, provavelmente, estabi-
lizada. Um novo artefacto, pelo contrário, teria de procurar o seu lugar e de afirmar o seu papel
no quotidiano do ambiente doméstico.

O facto de o processo de adaptação incidir sobre um objecto novo, cria a oportunidade de
se conceber à partida, uma estratégia de manuseamento que elimine, ou diminua, o risco de
surgirem conflitos de mapping resultantes dos gestos que controlam as propriedades e funções
digitais e as funções do objecto no mundo físico. O risco de existirem este conflitos é maior para
o caso dos artefactos que são convertido a partir de objectos já existentes no ambiente doméstico,
uma vez que estes últimos, já contêm um modelo mental de utilização.

7. Avaliação do processo de personalização

A adaptabilidade tem início com o processo de design de um artefacto, que é uma impor-
tante variável do nosso objecto de estudo. Esta variável subdivide-se em quatro dimensões ou
propriedades: a motivação, os factores condicionantes, o processo de fabrico e o modelo mental
concebido pelo utilizador para o artefacto. Para as compreendermos necessitamos de identifi-
car o modo como cada uma delas se manifesta no mundo real, ou seja, temos de decompor as
várias dimensões do problema num conjunto de indicadores empíricos, que servirão de base
para avaliar testes experimentais realizados no ambiente doméstico. As dimensões e respectivos
indicadores empíricos da variável do processo de design está esquematizado no quadro 2.



i
i

i
i

i
i

i
i

Artefactos tangíveis e adaptáveis no ambiente doméstico 533

Quadro 2. Dimensões e indicadores do processo de design

A motivação do participante nos testes experimentais deve ser analisada com alguma reserva.
Os participantes são convidados pela equipa de investigação a conhecerem o sistema ATA, para
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através dele conceberem e adataprem artefatos no seu ambiente doméstico. A premissa subja-
cente ao teste experimental é a de que a motivação do participante parte de um evento estranho,
ou externo, ao curso de acontecimentos que compõem o quotidiano da sua vida pessoal. Por esse
motivo, é crucial que a equipa de investigação compreenda se este primeiro momento é recebido
com abertura pelo participante acolhendo-a como uma oportunidade ou, alternativamente, o par-
ticipante encara a tecnologia ATA como uma imposição. A entrevista realizada aos candidatos,
durante a planificação do trabalho de campo servindo de base para seleccionar os participantes,
é o momento ideal para a equipa de investigação procurar avaliar o modo como é acolhida a
tecnologia ATA. Devemos estar conscientes, contudo, que a eliminação dos candidatos que ma-
nifestem reservas à realização do estudo, e a selecção de apenas os candidatos que demonstram
um entusiasmo inicial, minimiza, mas não elimina, o carácter externo do teste experimental.

A adaptabilidade pode ser considerada pelo participante do estudo como uma oportunidade
para construir e controlar uma tecnologia pensada e adaptada à particularidade do seu quotidiano
pessoal. A avaliação da motivação do participante centra-se em quatro indicadores empíricos,
sendo que os três primeiros estão relacionados com a tecnologia e os serviços digitais presentes
no ambiente doméstico. Comparando com as funcionalidades presentes no modelo mental do
artefacto, podemos constatar que o participante incorporou funções, ou objectos digitais pre-
sentes no ambiente doméstico. Cruzando estes dados com a informação qualitativa obtida na
entrevista final, podemos concluir se o participante pretendeu, ou não, aprofundar ou completar
essas funcionalidades.

Outro indicador empírico que poderá esclarecer a dimensão da motivação, consiste em iden-
tificar qual o contexto de interação pretendido. Algumas serviços digitais podem estar presentes
no ambiente doméstico, mas devido às propriedades físicas e sociais associados ao dipositivo
tecnológico que os fornece os contextos de interação são limitados. Por exemplo, o serviço de
Email pode já se encontrar disponível na casa do participante e ser acedido regularmente através
de um computador. Contudo, se um determinado objecto físico, através da tecnologia ATA, for
incorporado com a funcionalidade de notificação de Email, ficam disponíveis novos contextos de
uso devido ao facto de o objecto físico adaptado, ao invés o computador pessoal, ser facilmente
transportável para várias divisões da casa.

Outra dimensão da variável do design são os factores que condicionam a adaptabilidade e
que pode ser de natureza variada, como vimos anreriormente. Os indicadores empíricos estão
associados às dificuldades sentidas pelo partipante durante o processo de design que resultem de
limitações do sistema ATA, ao nível físico da adaptabilidade, fruto da corporeidade da etiqueta
electrónica, e ao nível da interface de personalização e das funcionalidades digitais disponibili-
zadas pelo sistema.

Os indicadores empíricos que descrevem a variabilidade do processo de fabrico resultam do
enquadramento no quadro 1. A avaliação da estratégia de fabrico – por conversão ou criação – é
da maior importância para complementar os indicadores empíricos relacionados com o modelo
mental, pois indicam-nos se o artefacto já continha um modelo mental anterior ao processo de
adaptação, no caso da conversão.

Os recursos e competências envolvidas no processo de design são outra fonte rica de in-
formação para a descrição deste processo. Será objecto de análise os materiais usados e as
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competência postas em jogo pelo participante ou por outros membros do ambiente doméstico.
O artefacto pode ser construído/convertido em colaboração com outros elementos membros ou,
alternativamente, de forma solitária. Uma outra vertente empírica deste indicador consiste em
saber se o protagonista do processo de design adquiriu novas competência, por exemplo técnicas,
com o objectivo dar resposta à produção do artefacto em questão.

Finalmente, a descrição empírica do modelo mental para o artefacto criado pelo participante
no decurso do processo de design, divide-se em quatro grupos de indicadores. A descrição
do uso pretendido para o artefacto tem por objectivo, através do questionário e da observação
natural, responder às seguintes questões: Como o espera participante que o artefacto venha a ser
usado? Nomeadamente, quais as expectativas do participante relativamente ao uso do artefacto.
A descrição destas actividades apenas ficará completa quando forem detalhados vários aspectos,
como o momento em que estas actividades ocorrem, ou os participantes que nela intervêm.

As funcionalidades digitais incorporadas no artefacto, obtidas através da análise do datalog
(informação registada automaticamente pelo sistema), são outro indicador do processo de de-
sign. Porém, caso o artefacto acumule também outras funções no mundo físico, elas terão de ser
identificadas pelo participante, através da entrevista e da observação natural.

O último grupo de indicadores prende-se com a análise do mapeamento dos gestos atribuídos
às respectivas funcionalidades digitais, e de que forma elas se adequam, ou são consistentes, com
o manuseamento “natural” do artefacto no mundo físico.

7.1. Avaliação do uso efectivo

A par do design, outra variável nuclear do objecto de estudo da adaptabilidade é o uso efec-
tivo dado ao artefacto. Dividimos conceptualmente a variabilidade do uso em duas dimensões
ou propriedades: o contexto de interação directamente relacionado com o uso do artefacto, e o
impacto que este tem, ainda que indirectamente, na vida quotidiana do ambiente doméstico. Os
respectivos indicadores estão listados esquematicamente no quadro 6.

O uso de uma tecnologia manifesta-se empiricamente através de indicadores quantitativos,
tais como a frequência de uso, os espaços físicos da casa em que foi usada, ou a identificação
dos seus utilizadores. Os indicadores de natureza qualitativa, ao contrário dos anteriores, são
mais difícieis de recolher e classificar, mas em compensação o seu valor é inestimável, graças
ao seu poder descritivo.
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Quadro 3. Dimensões e indicadores empíricos relativos ao uso do artefacto

O contexto de uso assemelha-se aos indicadores empíricos do modelo mental, mas neste
caso, inside sobre o uso efectivo e não sobre o uso pretendido para o artefacto. Um indicador
muito importante são actividades que os membros do ambiente doméstico realizam através do
artefacto adaptado, o qual deverá ser articulado com a informação relativa acerca do local e dos
membros que participaram na actividade.

Por sua vez, o modo de funcionamento do artefacto procura dar a conhecer a finalidade que
os membros do ambiente doméstico efectivamente deram ao objecto. O objectivo é averiguar se
realizou um uso não previsto no modelo mental, comparando-o com o uso previsto inicialmente
na etapa do design.

A segunda dimensão traduz-se no impacto que a introdução e a utilização do artefacto produz
nas restantes actividades, ou no uso de outras tecnologias, do quotidiano do ambiente doméstico.
É analisado o modo como hipoteticamente o uso do artefacto se relaciona, ou se combina, com
a utilização de outras tecnologias ou objecto físicos. O artefacto adaptado pode ser utilizado de
modo complementar às funcionalidades presentes noutras tecnologias, ou até mesmo substituir
o seu uso por completo. Em todo o caso, o uso do artefacto, apesar de não estar directamente
relacionado com outras tecnologias presentes no ambiente doméstico, pode afectar a frequência
com que são usadas.

7.2. Avaliação do modelo conceptual

O modelo conceptual ATA, discutido ao longo do presente capítulo, propõe que o fenómeno
da adaptabilidade dos Media Tangíveis seja enquadrado e descrito por duas propriedades: o
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mecanismo da invisibilização da interface, que conduz à unificação da esfera intersubjectiva, e
o conceito de modelo mental dinâmico.

Na primeira, a noção de que os planos intersubjectivos do design e do uso se misturam sob o
signo da adaptabilidade, sugere a verificação de certos indícios no mundo empírico. Validar este
mecanismo é um exercício que apresenta sérias dificuldades, o que nos leva a considerá-lo mais
como um axioma do que propriamente como uma variável do nosso estudo. Se considerássemos
a unificação dos planos intersubjectivos como uma variável do estudo da adaptabilidade dos me-
dia tangíveis, corriamos o sério risco de cair na armadilha epistemológica do falsificacionismo.
Como mostra Popper (1956), as proposições teóricas para serem consistentes com a própria ideia
de ciência, terão de ser passíveis de refutação. Considerá-la como uma variável pode excluir do
nosso modelo conceptual os falsificadores potenciais, em particular os de segunda ordem (p.21,
197) , tornando-a impossível de a verificar empiricamente.

Um artefacto convencional, como já referimos, distingue-se de um artefacto adaptado pelo
facto de ser desenhado e concebido por um autor diferente daquele que o irá usar. Um primeiro
indício da unificação dos dois planos intersubjectivos, traduzir-se-ia no facto de o particpante
incorporar no modelo mental de funcionamento do artefacto carecterísticas que resultem da
singularidade do seu quotidiano. Nesse caso, o sistema de expectativas que o sujeito põe em jogo
durante o processo de design coincidem com as suas enquanto utilizador. O sujeito “desenha
para si próprio”. Deste modo, quando se verifica que um artefacto possui no seu modelo mental
características únicas, que de algum modo o impedem de poder ser usado num local genérico,
que não o ambiente doméstico do participante, é um forte indicador da unificação dos planos
intersubjectivos. Todavia, nada podemos concluir através do seu contrário. Se um artefacto
apresenta um modelo mental “genérico”, esse facto por si só, não significa que o autor não o
tenha concebido tendo em mente o seu mundo quotidiano em particular.

O modo como o artefacto é fabricado, interpretado de modo isolado, é também um indicador
que não nos permite chegar definitivamente a uma conclusão. Por exemplo, caso o participante
tenha fabricado um artefacto inteiramente novo a partir de matérias-primas, pode significar sim-
plesmente que o artefacto que ele têm em mente não existe disponível no mercado, daí a neces-
sidade de o fabricar.

Por tudo isto, em nossa opinião, a unificação dos planos intersubjectivos é já uma condição
do fenómeno da adaptabilidade, e o estudo empírico desde o primeiro momento pressupõe a
direccionalidade para o mecanismo da adaptabilidade.

Conclusão

A segunda proposição do modelo, a noção de modelo mental dinâmico, pode ser testada
empiricamente. Convém referir que um ambiente de interação, como demonstra a teoria socio-
lógica da domesticação da tecnologia, é sempre dinâmica por natureza. Quando nos referimos
ao facto do modelo mental ser dinâmico, falamos essencialmente da possibilidade dos artefactos
sujeitos à acção do mecanismo da adaptabilidade, por um lado, produzirem efeitos no ambiente
de interação, e por outro, as suas funcionalidades digitiais ou físicas mudarem face ao dina-
mismo e contingência da vida quotidiana que, precisamente, caracteriza o ambiente doméstico.
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Deste modo, o membro do ambiente de interação, possuindo um controle sobre o design e o
modo de funcionamento do artefacto, ele reajusta o modelo mental. Como explica a teoria da
domesticação, uma tecnologia ou o um artefafacto já possui um modelo mental, o qual é ex-
terno relativamento ao utilizador. Quando estes últimos artefactos ou tecnologias são objectos
de adaptação, o processo enfatiza o fosso que separa a esfera do modelo conceptual do design
e modelo mental do utilizador. Na adaptabilidade dos media tangíveis, porém, o resultado da
adaptação é incorporado no próprio modelo conceptual do objecto. Trata-se de um processo
de reajustamento continuado no tempo. A adaptabilidade é a expressão material da natureza
dinâmica do ambiente de interação doméstico.

Vários indicadores empíricos têm que ser combinados para explicar este processo. Em pri-
meiro lugar, o objecto adaptado tem de produzir efeitos materiais no ambiente doméstico, quer
seja ao nível das actividades do quotidiano, quer ao nível da modificação dos padrões de uso
de outras tecnologias. Em segundo lugar, têm de se verificar um uso expressivo do artefacto
adaptado, caso contrário, o modelo mental concebido pelo utilizador, por um motivo que é im-
portante determinar, não foi adequado. Caso o artefacto não tenha sido usado, admitidos que o
próprio processo da adaptabildiade falhou.

Outro indicador importante para aferir da qualidade dinâmica do modelo mental, é o modo
como o objecto é sujeito a sucessivas readaptações, quer ao nível das funcionaldades digitais,
quer ao nível das suas propriedades físicas. Aqui, importa averiguar a que se deveu o processo
de readaptação. Pode dever-se a motivos que se prendem com a exploração do modelo mental,
como nos casos em que o participante testa o artefacto com o objectivo e aproximar o uso
pretendido e do uso efectivo. Ou pode ter origem na mudança ou alterações nas actividades do
ambiente doméstico, as quais suscitam um novo processo de adaptação.
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Resumo

Neste artigo estabelece-se uma reflexão teórica a partir da noção de uma cultura imi-
nentemente tecnológica e apoiada nos dispositivos multimédia, ensaiando a carac-
terização de uma possível transferência entre os meios do conhecimento escritos e
audiovisuais. Este escopo de análise integra-se numa investigação em curso acerca
da utilização de suportes comunicacionais na divulgação de ciência, justificando-se
assim a sua ancoragem nesta área específica de estudo. Parte-se da análise do advento
da Sociedade da Informação e da consequente demanda de aparatos tecnológicos que,
como se constata, além da sua interatividade, são essencialmente visuais, ou multimo-
dais. Esta viragem está intimamente relacionada com a existência de novas literacias,
ou multiliteracias. Há muito que os lugares de aprendizagem estão localizados fora
das escolas, sendo que grande parte do nosso conhecimento é formado através dos
media. Por isso convoca-se também algumas especificidades dos processos de leitura
e visualização, de forma a tentar perceber as potencialidades de cada um dos suportes
no que toca à transmissão de conhecimento.
Palavras-chave: informação; linguagem; comunicação de ciência; leitura; imagem.

Introdução

Na aceção de Kress e Van Leeuwen (1998), a linguagem visual constitui-se num sistema de
representação simbólica influenciada pelas possibilidades de representação e significação numa
dada cultura. Entendendo que caminhamos de uma cultura do conhecimento assente na palavra
e na escrita para uma outra marcada pelos meios visuais e audiovisuais – buscamos informação
nos documentários, nas palestras TED, nas infografias, nos suportes digitais –, os produtores
de conhecimento, designadamente a comunidade científica e académica, começam a adaptar o
seu discurso e também a valorizar as potencialidades de suportes audiovisuais. Estes permitem
simplificar e tornar o mundo compreensível de forma mais imediata, ao passo que a ciência na
palavra escrita parece manter-se hermética.

A investigação nas áreas da educação e da psicologia cognitiva dá conta de uma facilidade
na apreensão e assimilação de informação visual, ao mesmo tempo que vários estudos na comu-
nicação de ciência têm apontado as ferramentas visuais como imprescindíveis na transmissão
de conhecimento, principalmente tendo em vista o público leigo. Estas questões têm sido alvo
de um conjunto de explorações organizadas a partir de quadros teórico-metodológicos das áreas
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da psicologia cognitiva, da semiótica social e dos estudos culturais com o objetivo de melhor
entender as relações entre imagens, conhecimento e transmissão de conhecimento científico.

“Os cérebros não foram feitos para ler”, afirma Michael Gazzaniga em the Mind’s Past,
de 1998. O que sustenta esta constatação? Será uma questão de carácter estritamente neuro-
cognitivo ou comporta também práticas culturais? É a nossa mente que não está preparada
para descodificar mensagens escritas ou trata-se de um enviesamento culturalmente adquirido?
A leitura, está claro, é fundamental para a produção e estudo da ciência mas a visualização é
essencial para a sua comunicação. O cérebro existe para processar imagens espontaneamente e
a grande velocidade, mas não se desenvolveu com a mesma capacidade em relação aos signos
verbais escritos. Torna-se necessário entender os fenómenos que estão relacionados com esta
dicotomia.

Sociedade da Informação e Cultura de Convergência

Para que se entenda a relação entre ciência, sociedade e cultura, é necessário analisar este
trinómio com base numa relação de interdependência e influência constante.

Comecemos pela noção de cultura avançada por Hartley (2003, p.51), como “produção e
circulação de sentidos, significados e consciência”. O termo cultura pode ser mobilizado numa
série de discursos, sendo que a ciência, por possuir um discurso próprio, está revestida de carac-
terísticas particulares que devem ser estudadas à luz do significado social que esta encerra, na
forma como é tornada pública e se torna parte do quotidiano, como a sociedade se apropria do
conhecimento e como funcionam as dinâmicas de acessibilidade a esse mesmo conhecimento.
De acordo com a formulação de Posner,

“qualquer cultura pode ser caracterizada em três níveis: cultura social, cultura ma-
terial (conjunto de artefactos produzidos e utilizados pelos membros da sociedade)
e cultura mental (conjunto de valores, ideias, morais e costumes) que determina as
funções e significados destes artefactos” (Posner, 1997, p.37).

A modernidade cultural iniciada no século XIX, aquando da sedimentação de todas as in-
fluências do Iluminismo (mais especificamente na valorização do racionalismo) e da sua gene-
ralização internacional, surge acompanhada do crescimento das grandes metrópoles, sistemas
rápidos de comunicação e transportes, forças de trabalho industriais, entretenimento e novos
meios de comunicação. Existe uma ideia de modernismo que é uma espécie de manifesto: a
busca de ideais – razão, progresso, ciência, secularismo, soberania popular, sociedade aberta,
tecnologia e comunicação (Hartley, 2003). Este vislumbre do paradigma parece ser consensual,
como indica, aliás, Boussiac (1997, p.66): “o sentido de expressões como ‘explosão de informa-
ção’, ‘sobrecarga informativa’, ‘revolução da comunicação‘, etc. é considerado tácito e extre-
mamente usado nos média com valor exploratório”. Com este advento, foram criadas condições
para mudanças nos paradigmas vigentes, nomeadamente a valorização do conhecimento, numa
preparação para a Sociedade do Conhecimento. Um novo paradigma surge, portanto, construído
sobre o termo informação. A posse de informação ultrapassa a força do trabalho como fonte de
criação de riqueza e é também associada a uma recentemente encontrada liberdade.
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Castells (2000), paralelamente, associa a Sociedade da Informação às novas tecnologias.
Uma vez que a informação é a fonte de toda a vida, as tecnologias que nos permitem usar a
informação são capazes de transformar a sociedade a todos os níveis. As fronteiras científicas
estão a ser alargadas na biologia através, por exemplo, da descodificação do genoma humano
ou da conquista da clonagem. Hartley (2003) coloca o conhecimento na fundação de uma nova
economia. O conhecimento, sobreposto à informação, cultura e criatividade, fornece as ideias, o
know how, a propriedade intelectual e trabalhos criativos que começam a suplantar a importância
da manufatura ou da economia industrial no mundo desenvolvido. Leadbetter (1997) defende
que as sociedades são mais democráticas quando as pessoas são mais letradas e informadas,
capazes de tomar decisões inteligentes. A emancipação política e as oportunidades económicas
derivam da mesma raiz: a difusão de conhecimento.

Os novos media oferecem aos seus públicos produtos que, independentemente do seu con-
teúdo, podem manter os indivíduos ambivalentes – se por um lado temos produtos culturais de
entretenimento e uma indústria que vive desse género, existe uma oferta em termos de produtos
úteis, ou seja, informativos e emancipadores. A convergência tecnológica (Jenkins, 2005; Lévy,
2008) é uma das consequências da investigação e do mercado das ideias, assim como da con-
vergência digital, que tem um impacto profundo na forma como e onde os conteúdos podem ser
assistidos, produzidos, distribuídos e acedidos (Eriksson & Sorensen, 2012).

A Sociedade da Informação surge acompanhada de novos média, interatividade, redes de
informação e indústrias criativas, nos quais assenta a lógica de transmissão de conhecimento. O
surgimento da banda larga permitiu a expansão de novas plataformas e de conteúdos multimédia
de uma forma exponencial. Consolidou-se a existência de novas formas de interação, novos
formatos de entretenimento (Cardoso et al, 2000).

As tecnologias permitem igualmente registar, reproduzir e armazenar quantidades cada vez
maiores de informação. Assiste-se a uma maior interligação entre suportes audiovisuais e es-
critos ou falados, numa lógica de complementaridade de meios. Na Internet verifica-se aliás,
uma preponderância do audiovisual. A Internet, uma rede de comunicações descentralizada,
tornou-se uma ferramenta fundamental para esta interação entre comunidades. As tecnologias
de informação são o suporte da sociedade em rede e estão envolvidas na produção e distribuição
de informação. Como afirma também Kress (1997), as sociedades tecnologicamente desenvol-
vidas estão a mudar-se de uma era definida pela produção industrial para uma nova era, definida
pela informação.

Dá-se o surgimento do conhecimento colaborativo, graças às possibilidades da interativi-
dade. A produsage (Bruns, 2007) consiste na criação e acesso simultâneos e em linha com
outros utilizadores, sendo esta uma marca das novas possibilidades dos meios de comunicação.

Pierre Lévy (2008) refere-se a uma esfera pública, em que todos se encontram frente a frente
e de igual para igual. Este autor caracteriza a Web 2.0 como computação social. Tal como refe-
rido por Lewenstein (2003) tendo em conta a definição do modelo contextual da comunicação de
ciência, os indivíduos não respondem à informação simplesmente como recetáculos, processam
informação de acordo com os esquemas sociais e psicológicos, que por sua vez são moldados
pela experiência, pelo contexto cultural e circunstâncias pessoais. Este fator será da maior im-
portância, quando temos em conta que a comunicação da ciência consiste na transposição de
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linguagem especializada para outra não especializada, tornando a informação mais acessível
(Ramos, 1994).

Cardoso (2013) faz referência à postulação de Silverstone (2004) da Sociologia da Media-
ção, centrada nos media de massas, no papel do social em todos os processos de comunicação.
Esta Sociologia da Mediação ensaia uma compreensão da mudança dos processos comunicaci-
onais e dos ambientes sociais e culturais em que ocorrem.

Nesta passagem da comunicação de massas à comunicação em rede, emerge um novo tipo
de utilizador, outrora ator passivo, que se torna num participante potencial, que tem à escolha
uma variedade de conteúdos e suportes mediáticos. Os herdeiros da comunicação de massas –
os televisores, os telemóveis, computadores, tablets, leitores mp3- fazem do ecrã um elemento
definidor da própria mediação. Assistimos a uma aposta crescente nas tecnologias centradas
nestas janelas para o mundo. Observa-se inclusivamente uma desterritorialização – dos ecrãs,
para fora do ambiente doméstico- graças à mobilidade, em direção à cultura de convergência.
Entre outras alterações, temos a crescente proliferação dos P2P (peer-to-peer) na distribuição de
conteúdos audiovisuais e a quedas abruptas nas vendas de jornais. Esta mudança de paradigma
é acompanhada de outra: da tv, da rádio e dos jornais (media de massas) para a Internet – a
sociedade em rede (Cardoso, 2013).

Do mesmo modo, esta mudança acarreta mudanças na própria transmissão de conhecimento,
na vertente cognitiva, substituindo, por exemplo, a exposição oral e escrita pela exposição mul-
timédia de conteúdos. A produção de conhecimento está também dependente dos consumos de
media, que passam por um processo de desterritorialização, ocupando o seu lugar em diversas
plataformas.

No contexto de uma maior interatividade, em que a noção de consumidor deu lugar à de
utilizador, as indústrias criativas fornecem conteúdos para a nova economia do conhecimento.
Pressupõe-se que os públicos esperam novos conteúdos proporcionados pela tecnologia, intera-
tividade e customização das artes tradicionais, media e indústrias do entretenimento. Criou-se
uma nova relação das artes com a indústria e serviços, havendo uma maior necessidade de as
empresas recorrerem à produção audiovisual. Isto acontece dentro de um novo ecossistema
educativo, parte de uma nova cultura, com novos modos de ler, ver, pensar e aprender (Pires,
2011).

A passagem de um meio de massas tradicional para um meio interativo de nova geração
faz-se através de dois processos tecnológicos consideráveis: a digitalização e a extensão da
difusão por satélite ou cabo. Com este advento, dá-se também a “explosão de informação e
conhecimento” (Tornero, 2007, p.33), que transbordou para as instituições de ensino.

Os dispositivos mediáticos ocupam um lugar central na delimitação e desempenho da nossa
experiência individual e coletiva, como argumenta Ferreira (2002), mas também nas encenações
do mundo e das razões com que se pretende fundamentar legitimamente o discurso e a ação
humana. Este autor relaciona o aparecimento do computador com a alteração de um processo
que passa da esfera dos indivíduos e da coletividade – comunicação de massas – para um pro-
cesso dominado pela conetividade e interatividade. Ferreira conclui aqui que a implementação
da comunicação através dos média resulta na segmentação da estrutura social numa variedade
de grupos com interesses, prioridades, projetos, como é o caso da comunidade científica.
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Tornero (2007, p.15) fala-nos de novas mediações, novas linguagens e novas competências
na passagem do século:

“Um pensamento que vai de Benjamin a Innis ou Macluhan (...) coloca em evidência
o facto de os média moldarem as mensagens e o facto de a instalação de um novo
meio numa sociedade condicionar a perceção, a sensibilidade e, em geral, a cultura
dessa sociedade”.

A comunicação e divulgação de ciência envolvem comunicadores profissionais e/ou pro-
motores de compreensão pública de ciência, bem como os próprios cientistas, além de outros
participantes. Burns et al. (2003) apresentam esta definição contemporânea de comunicação
de ciência: uso de capacidades apropriadas, media, atividades e diálogo para produzir uma ou
mais respostas individuais à ciência (os autores colocariam estas repostas numa sigla, AEIOU):
consciencialização (Awareness), interesse (Interest), opiniões (Opinions) e compreensão (Un-
derstanding).

Estes autores entendem estas características como guias para os comunicadores de ciência,
que têm como um imperativo da sua função a divulgação do seu trabalho. Contudo, este processo
ocorre sob condições específicas, é complexa e altamente articulada com o contexto em que é
produzida. Burns et al. (2003) entendem, ainda, tomando a definição de Schirato & Yell (1997),
a comunicação de ciência como prática de produção e negociação de significados, uma prática
que tem sempre lugar sob condições sociais, políticas e culturais específicas.

Alterações no paradigma e novas literacias

Damos conta então de um contexto comunicacional específico – o da transmissão de in-
formação, mais concretamente de informação científica – que pode ser enriquecido por suportes
mediáticos mais convergentes com as tendências de consumo, o que acarreta sempre implicações
de várias ordens, como induz Rozados (2003, p. 79):

“O surgimento do computador, que permitiu realizar as manipulações simbólicas vi-
sando resolver os problemas e a teoria da informação, que estabeleceu os princípios
de transmissão, trouxeram repercussões importantes para várias ciências, em especial
as que tratavam com informação e, por extensão, com cognição”.

Logan (2001) afirma que o estudo da comunicação de ciência está centrado na predisposição
e cognição relativamente a conteúdos científicos. Tenta perceber qual a pluralidade conceptual
do fluxo da comunicação de ciência, entender os impactos que a ciência tem no conhecimento
do público e ajudar os profissionais dos media a antecipar respostas sociais complexas.

A representação, tal como definida por Hall (1979), é a produção de significados através da
linguagem. Os significados são produzidos e transmitidos entre os integrantes de uma mesma
cultura. Um sistema de representação consiste em diferentes formas de organizar, juntar, com-
por e classificar conceitos e estabelecer relações complexas entre os mesmos. Por outro lado, a
informação – imagens, números, o código binário das tecnologias eletrónicas mas também a lin-
guagem mais convencional – chega-nos essencialmente na forma oral e na forma escrita (Kress,
1997).
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No mesmo sentido, as técnicas de representação não são geradas aleatoriamente, antes de-
vem ser analisadas dentro de um quadro de evolução do pensamento, aponta Babou (1997).

A comunicação faz parte da prática científica e por este motivo a existência das TIC vem al-
terar necessariamente os processos de aquisição de conhecimento. Entramos assim num escopo
de análise relacionado com o necessário alargamento de competências, em que o ingresso no
universo científico pode ser auxiliado de forma exponencial.

Se anteriormente o local de aprendizagem e de criação de literacias estava bem definido,
existem atualmente vários fatores que contribuem para esta deslocalização – a informatização, a
globalização, a acessibilidade. Os estudos atuais sobre literacia ocupam-se das transformações
que ocorrem quanto à forma como fazemos sentido do mundo em que vivemos, especialmente
com todas as transformações ao nível comunicativo e de profundas alterações na própria lingua-
gem (Kress, 1997). Os locais de ensino deixam de ser as fontes exclusivas de informação acerca
do mundo. Existe a televisão, a rádio, a imprensa, a internet. Uma das marcas deste fenómeno é
a deslocação da procura por museus e bibliotecas reais por outros âmbitos virtuais existentes no
ciberespaço (Tornero, 2007).

Dentro das Ciências da Informação, a abordagem teórica com maior predominância pertence
ao Cognitivismo. Segundo Rozados (2003), ele é transversal a quase todos os autores das Ciên-
cias da Informação. Sendo relativamente recente (década de 60 do século XX), o Cognitivismo
trata fenómenos como a atenção, perceção, memória, aprendizagem e linguagem no processo de
tratamento de informação. De acordo com a autora,

“desde esta década, então, qualquer análise sobre o que é informação vai levar a ideias
de ‘estruturas cognitivas’, atos de conhecer, processos cognitivos, como as pessoas
pensam. Isso, nos processos teóricos do cognitivismo ou das Ciências Cognitivas, é
traduzido por ‘esquemas mentais’, ‘representações’ ou ‘estruturas do conhecimento’
(Rozados, 2003, p.88).

É evidente a existência de várias literacias na nossa cultura e na nossa vida quotidiana. As
multiliteracias podem ser consideradas até nas áreas mais díspares: hipertexto, redes sociais,
linguagem, tatuagens, música, simulação científica, moda, dança, graffiti, livros eletrónicos. Em
relação às literacias, Quintana (2011, p. 166) indica que “permitem uma compreensão mais
aproximada dos conceitos tradicionais enquanto permitem que ideias outrora abstratas cheguem
ao mundo concreto”.

Estas novas literacias (designação do New London Group em 1996), especificamente, são
o resultado das novas comunicações e de uma cultura global crescente em que a diversidade
linguística é cada vez mais a norma. Tal como Provenzo et al. (2011, p.XX) afirmam, “as
multiliteracias vão além dos modelos textuais tradicionais da literacia ao focarem-se em modos
de representação que vão além da própria linguagem“. Conclui-se que a capacidade de des-
codificação e compreensão dos artefactos é cada vez menos linear ou exclusiva dos suportes
mediáticos tradicionais. Estas novas literacias acompanham o desenvolvimento de novas tecno-
logias. Como é o caso das simulações, que estão a ser utilizadas na modelização científica – na
Química, Física, nas Ciências da Vida ou Ciências Sociais – e que permitem replicar ou modelar
um determinado sistema (Le Roy, 2011).
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Novamente na perspetiva de Provenzo et al. (2011, p. XX), os suportes que utilizamos para
aceder à informação podem, efetivamente, ser enriquecidos e transformar a nossa experiência:

“Ao definirmos o nível mais elevado de literacia na cultura ocidental como quase
exclusivamente baseada na leitura e na escrita, tendemos a descartar a importância de
outras formas de literacia- as literacias podem fornecer-nos perspetivas diferentes e
experiências potencialmente mais profundas do que o simples usos de formas textuais
tradicionais”.

Aparentemente, segundo Kress (1997), pode haver mesmo uma retirada da linguagem: a sua
observação é de que se está a perder o hábito da escrita e da leitura e das tarefas associadas – ati-
vidades de reflexão analítica concentrada e silenciosa. Apesar de toda a torrente de informação,
que é simultaneamente efeito e responsabilidade dos media escritos, os mesmos não parecem
ser capazes de servir de modo de análise, exposição e integração (Kress, 1997).

Por seu lado, Contente (1995) entende que o texto escrito é contemplado ainda como base ou
instrumento de memorização que tem como objetivo a formação de um modelo mental, condição
da aprendizagem, ao passo que Tornero (2007, p.39) argumenta:

“O verbocentrismo tradicional da escola resiste pouco convictamente à preponderân-
cia das novas linguagens do audiovisual e da informática. O privilégio que as escolas
dão à gramática face à semiologia geral, ao livro face aos meios audiovisuais, e à
escrita textual face à produção multimédia reflete o conflito em boa medida, e tende
a afastar o ensino de uma sociedade que promove enormemente a linguagem audio-
visual”.

A ideia de Tornero é a de que a aprendizagem já não acontece exclusivamente nas escolas.
Estas são ainda as instituições mais eficazes no ensino da escrita e da leitura, mas não na alfabe-
tização da nova Sociedade de Informação. Torna-se necessário, portanto, questionar os nossos
próprios sistemas de representação, como nos sugere Bergen (2012, p.4):

“Durante séculos, nós, no ocidente, pensámos em nós como animais racionais cu-
jas capacidades transcendem a nossa natureza física. Nesta perspetiva tradicional, as
nossas mentes são abstratas, lógicas e impassivelmente racionais, conscientemente
acessíveis e, acima de tudo, capazes de integrar e representar o mundo. A linguagem
tem um lugar especial nesta perspetiva daquilo que é o ser humano. É um sistema
privilegiado, lógico, interno às nossas mentes, que expressa transparentemente con-
ceitos que serão definidos nos termos do próprio mundo exterior”.

Na cultura visual, o visual aparece inscrito em contextos que são invariavelmente multimo-
dais. Esta noção de multimodalidade pode relacionar-se com as teorias gestaltistas, em que todo
o conhecimento é uma construção (Duncum, 2004). Referimo-nos ao caráter multimodal das
mensagens considerando que se trata de suportes escritos, símbolos, índices, imagens, mapas,
gráficos, vídeos, diagramas, animações (Kress & Van Leeuwen, 1998).

Contente (1995) refere que, na compreensão de uma mensagem – discurso –, ocorre uma
constante sequenciação entre a construção progressiva das representações e a ativação global do
significado, entre a ativação de conceitos e de grupos conceptuais, a determinação do conteúdo
e a construção de estruturas semânticas complexas e hierarquizadas.
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Como indica Hall (1997), o termo geralmente utilizado para palavras, imagens e sons é
signos. Estes signos representam os conceitos e as relações concetuais entre eles. Os signos
estão organizados em linguagens e é a existência de linguagens comuns que nos permite traduzir
os nossos pensamentos (conceitos) em palavras, sons ou imagens e usá-las, operando-as como
linguagem, para expressar significados e comunicar os pensamentos a outras pessoas. Usamos a
linguagem com uma finalidade, mas esta só faz sentido em contexto, como parte de uma situação
ou texto mais alargado (Wallace, 1992).

Esta mudança de paradigma – do texto escrito ao audiovisual – que vimos referindo traz-nos
questões que se prendem inevitavelmente com a intenção, com a especificidade da mensagem
informativa, com a premente questão acerca de como lidar com a complexidade da informação
científica. Primeiramente, será necessário levar em linha de conta as funções e funcionalidades
da linguagem. Trata-se de um veículo para o significado. Permite-nos transmitir os nossos dese-
jos, intenções e experiências. Através do espaço transmitimos sinais para que estes pensamentos
cheguem a outra pessoa (Bergen, 2012).

Kristeva (2007, 288), quando afirma que “linguagem, antes de tudo, é uma prática”, designa-
a como prática de comunicação – quando consiste em conversação e informação – e prática
literária – como folclore oral, literatura escrita, prosa, poesia, canto e teatro. Moreira (2003)
explica que a linguagem trata de regras e recursos quanto à significação adquiridas em socie-
dade para os sujeitos comunicarem entre si para exprimir ideias, necessidades, interesses, com
a intenção de atingir determinados objetivos, enquanto desempenham determinadas atividades e
papéis sociais.

O texto, que se constituiu como elemento unificador da língua, deve ser entendido tendo em
conta o sistema de linguagem e das práticas sociais que constituem o contexto. Tytler (2011) re-
conhece o papel da linguagem e da representação como formadores do pensamento e não como
produtos de constructos mentais. Deste modo, o saber não é um processo que inculca através
da lógica formal, de entidades formais definidas verbalmente, mas um processo de incremento
no domínio do discurso multimodal e das práticas utilizadas na comunidade científica, tal como
também argumentado por Myers (2003). Le Roy (2011) convoca a perspetiva de Piaget e das
suas teorias da aprendizagem, indicando a existência de duas formas de estruturação do conhe-
cimento: através da assimilação e integração de novas ideias em configurações preexistentes e
através da acomodação, ou seja, a reorganização do conhecimento prévio com vista à integração
de novas ideias. Piaget considerava necessário lidar com objetos concretos antes de se poder
pensar em abstrato.

Uma questão levantada acerca das possibilidades do audiovisual é a capacidade de trans-
missão de conceitos. Se existe dificuldade em mostrar a inveja, o medo, o ciúme, por exemplo,
como argumentam Eriksson & Sorensen (2012), muita da informação pode ser expressa em lin-
guagem matemática, como é o caso da Economia ou da Física. Os mesmos autores questionam:
“Será o elevado nível de abstração? Será a sua complexidade? Será porque é teórico ao invés
de ser prático?”. E mais adiante: “ poderá a capacidade de ser específico uma característica da
linguagem verbal?” (Eriksson & Sorensen, 2012:7).
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Processos de leitura e visualização

No sentido de fazer uma distinção entre suportes escritos e audiovisuais, entre o ler e o ver,
atentemo-nos em perspetivas que permitem compreender melhor os seus elementos distintivos e
as suas potencialidades. Começamos pela asserção de Martins (2011, p.29):

“Na civilização ocidental, a deslocação da palavra para a imagem começou há mais
de um século. Desde a fotografia, por meados do século XIX, até às redes cibernéticas
e os ambientes virtuais, passando pela imagem do cinema e da televisão, a imagem
não tem parado de seguir o caminho da separação da palavra, tornando-se autotélica”.

Esta capacidade quase inata de observarmos e lermos as imagens parece ser linear. Estando
o ser humano habituado ao contacto com as imagens, usa as mesmas ferramentas para interpretar
signos verbais e signos visuais, aprende as palavras inconscientemente e gera outras sem grande
reflexão, da mesma forma que o faz com as imagens (Jardi, 2014). Na comunicação de ciência,
as representações podem dizer respeito a objetos ou material com existência física, mas também
a representações mentais ou construções concetuais ou abstratas, ou entidades imateriais. Cada
processo representacional consiste numa tradução ou reconversão de algum tipo: um processo
de inscrição/transcrição ou fabricação em que a fonte inicial (fenómeno, conceito) é capturada,
transformada ou mesmo recriada através de uma teia de decisões que envolve diversos atores
(cientistas, artistas, técnicos), meios tecnológicos e definições normativas (Pauwels, 2006).

No que diz respeito à leitura, Kress diz-nos que se trata de um “enigma, mas um enigma
absolutamente preenchido com pistas!”, e ainda que “é a nossa forma de nos envolvermos com
o mundo” ou que é “uma componente central nas culturas letradas – da formação de quem nós
somos e podemos ser” (Kress, 1997, p.101).

Contente (1955, p.68) considera que a leitura é sempre – tal como na visualização – uma
conjugação da informação fornecida no texto com os conhecimentos prévios. A significação é o
resultado da convergência entre estes dois fatores, já que

“os conhecimentos são traduzidos por uma imensa vastidão de elementos ou concei-
tos. Cada conceito possui um conjunto de capacidades informativas com potenciais
combinatórios, cuja riqueza depende das aprendizagens e do desenvolvimento dos
indivíduos”.

Campos (2013, 24) refere a validade da imagem como elemento de significação:

“Invocar a imagem enquanto ato de comunicação implica, portanto, considerar a exis-
tência de uma linguagem (visual) e de uma série de signos (visuais), bem como de um
processo em que tomam parte diferentes intervenientes, nomeadamente os emissores
e recetores da informação”.

A linguagem audiovisual permite-nos transformar a invisibilidade em visibilidade, formando
uma visão tangível e o pensamento percetível (Pires, 2011).

Jardi (2014) considera a bagagem cultural como elemento fundamental para a interpretação
de mensagens. Ela é essencial para a interpretação, tanto no sentido conotativo como denotativo.
Além disso, no campo da visualidade, considera também uma retórica visual. Como defende
Jardi (2014, p.7), “fazer um uso retórico dos signos significa empregá-los de forma a expressar
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significados novos, desconhecidos, que vão além do sentido imediato. A expressão ‘retórica
visual’ é também um empréstimo da linguagem verbal”.

Lemos com três finalidades, como indica Wallace (1992): sobrevivência, aprendizagem,
prazer. Muita da leitura que fazemos serve para aprendermos coisas sobre o mundo. E fazemo-
lo de forma seletiva, ou seja, filtramos as mensagens, decidindo a quais prestar atenção. Isso
acontece tanto nas mensagens faladas como nas escritas.

Quando nos envolvemos num processo de leitura, também o fazemos seletivamente, algumas
partes são lidas com maior atenção do que outras (Wallace, 1992).

Se nos referirmos à transmissão ou partilha de informação, é necessário ter sempre presente
o caráter específico dos conteúdos. Quando tratamos de informação científica – de teor mais
complexo – essa preocupação é ainda mais importante. A utilização de suportes audiovisuais
na comunicação de ciência faria supor que a tarefa sairia facilitada em relação ao processo de
leitura, que é considerado mais custoso, no entanto, a comunicação é sempre uma negociação, é
a construção conjunta de significados. Considerando que falamos de um processo semiótico, é
essencial ter em conta o contexto. Os modelos semióticos têm uma forte componente cultural,
ao englobarem na sua análise diversos fatores contextuais (Santos, 2011).

O processo semântico pode ser descrito a partir de uma metáfora visual, como indica Men-
delsund – “Compomos aquilo que é um rascunho fragmentário: pegamos no esboço que é a
leitura, preenchemo-lo, sombreamo-lo, colocamos os espaços” (Mendelsund, 2015:172).

Para que se possa analisar a coexistência do suporte escrito e do audiovisual, atentemos
em algumas caraterísticas de ambos. A distinção é relativamente lata, podemos associar estas
qualidades também à literatura e cinema. No que diz respeito ao tempo, o suporte escrito é
atemporal, uma vez que não se desenrola num espaço de tempo determinado. Podemos demorar
o tempo que acharmos necessário para lermos um texto, ao passo que num vídeo, por exemplo,
assistimos durante um tempo determinado, a sua duração. Em termos espaciais o vídeo decorre
num ou vários espaços, ou cenas, que nós visualizamos, é representado diretamente. Quando
lemos um texto, uma vez que temos a possibilidade de gerar imagens mentais, imaginamos e
atribuímos esse espaço.

O filme é algo que passa diante dos olhos, enquanto o texto é percorrido pelos nossos olhos.
O filme tem um contrato (a disponibilidade que temos para usufruir do produto) fraco, enquanto
o texto tem um contrato forte. Parte-se do princípio de que quem lê quer mesmo ler, tem nor-
malmente mais interesse em fazer isso nesse momento. No vídeo, a imagem é plasmada, é-nos
apresentada, de forma concreta e direta, de uma forma fechada, ao passo que no texto formamos
imagens mentais acerca daquilo que se desenrola na história, atribuímos rostos, cenários, todas
as caraterísticas que nos são descritas, isso está em aberto. A imagem e o som são denotativos,
o texto é conotativo. O vídeo é considerado acessível, o texto é complexo. Isto prende-se exata-
mente com esta presença de objetos concretos, reais e imediatamente apreensíveis. No texto, a
informação é mais complexa – mas também mais completa. No filme há uma sequência de acon-
tecimentos que nos é apresentada e sobre o qual não temos qualquer controlo, no texto podemos
ler a mesma informação várias vezes, se necessário, sem uma ordem definida (isto é ainda mais
importante em textos informativos).
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Costa (2008) explica que o reconhecimento das palavras é uma etapa fundamental, mas
não suficiente, para compreender. É ainda necessário organizar o material lexical em unidades
sintáticas, grupos de palavras ou frases e, para isso, há menos pistas do que no visual ou no oral,
como é o caso específico do ritmo ou da entoação. Na escrita, tais pistas não estão disponíveis,
havendo apenas a pontuação, que assinala algumas fronteiras sintáticas. Frequentemente o leitor
é confrontado com longas frases, que têm necessariamente de ser organizadas de modo a obter
uma estrutura que possa ser integrada e interpretada. A interação do material verbal requer
um conhecimento semântico que interage com outros elementos linguísticos e não linguísticos.
As imagens são coleções de signos, cada um com o seu significado e com vários níveis de
interação entre os significados. Imagens são, definitivamente, mensagens visuais e podem variar
no que diz respeito à pessoa que as cria, à audiência que as recebe, à construção da mensagem,
a sociedade em que existe, ao meio que a veicula. No que diz respeito ao processamento de
informação, a imagem atua como fonte de pistas, contribui para a redução do constrangimento
cognitivo, auxilia a sumarização do conteúdo.

Uma das diferenças entre linguagem científica e linguagem da disseminação da ciência é o
recurso a formas narrativas ou dramáticas, mitos e, também, a presença de um narrador – al-
guém que nos apresenta a informação; ao passo que no texto científico ele é “anónimo”. Outra
das marcas expressivas do discurso científico é a existência de uma representação própria, que
é indissociável dessas mesmas áreas de estudo, como vimos no caso da Economia ou da Física.
Como Quintana (2011, p. 165) refere, por exemplo, no que diz respeito à representação vi-
sual da matemática, uma demonstração de sistemas de linguagem que permitem a compreensão,
progresso e análise, já que muitos campos técnicos possuem um sistema de linguagem próprio.
Este autor considera que “com a ajuda das novas tecnologias, estas representações visuais po-
tenciam a edificação matemática dos seus utilizadores e multiplica os avanços da disciplina”. E
ainda que “muitas das visualizações de conceitos matemáticos permitem ao neófito visualizar a
questão enquanto permitem ao profissional investigar o fenómeno matemático a um nível mais
complexo” (Quintana, 2011, pp.165-166).

Numa outra área de estudo, que diz respeito à visualização de fenómenos, Bártolo (2011,
p.49) argumenta que a realidade apenas visível através de dispositivos de mediação (microscó-
pio, estereoscópio, etc.) é revestida de caraterísticas próprias. Elas surgem-nos “misteriosas,
irreconhecíveis e inquietantes”. Bártolo refere-se aos inter-seres invisíveis que despertam o es-
panto. Este espanto é-o para o cientista que observa estas imagens novas, mas mais ainda para o
espetador comum, que não as reconhece de todo. Bártolo (2011, p.52) fala-nos de uma revela-
ção, um “grande projeto de modernidade que a contemporaneidade contempla e intensifica. Não
deixa nada por revelar, próximo ou distante, nas superfícies ou nas entranhas”. O autor alerta
aqui para a necessidade de aprendizagem de uma nova gramática visual que nos permite aceder
às imagens extraordinárias, esses fantasmas que não têm correspondência no mundo natural.

Estas considerações fazem-nos questionar o caráter imediato das imagens e o poder do visual
como sentido mais completo e digno de confiança. Indicam-nos que nem sempre o facto de
observarmos um artefacto visual implica a descodificação da informação. É o caráter indicial
das palavras que nos faz preferir as imagens, o visual válido por semelhança com o objeto.
Poderá ser que a palavra seja tão fatigante?
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“Ao mesmo tempo que atribui à imagem uma força encantatória, sedutora (as ima-
gens recebem-se sem esforço, são imediatas, diretas, gulosas), o aforismo de ‘uma
imagem vale mais do que mil palavras’ culpabiliza a palavra por ser trabalhosa, pe-
sada, dolorosa (Martins et al, 2011, p.8)”.

Conclusão

A suposta mudança de paradigma que aqui se expôs não é isenta de interpretações antagóni-
cas e de polémica. Não está estabelecido que a demanda de meios audiovisuais venha substituir
a busca pelas fontes de conhecimento escritas. Esta busca está dependente das necessidades e da
complexidade da informação – trata-se de conhecimento científico, por norma mais complexo
do que a informação quotidiana. O texto científico tem conceitos, teorias, uma linguagem mais
intrincada e pode afastar os neófitos. Questiona-se que a visualização seja apenas uma solução
fácil. Nem sempre o será. Imediatez não implica facilitismo, porém. Existe uma aceitação
generalizada do papel das imagens na compreensão da informação, no sentido da apropriação
de uma linguagem cada vez mais familiar e simplificada. Existem também novas técnicas que
complementam a experiência da própria leitura, novas iconografias, uma espécie de nova al-
fabetização. Apesar de tudo isto, mantêm-se ainda várias questões acerca da capacidade de
corporizar abstrações e conceitos. É importante acompanhar o desenvolvimento da visualização
de informação, assegurar o rigor e entender as novas formas de literacia de forma a satisfazer as
nossas necessidades de conhecimento.
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A felicidade na era da reprodutibilidade técnica, da circulação de
imagens e da visibilidade

Fabio Luiz Witzki
Universidade Tuiuti do Paraná

Resumo

O presente artigo apresenta uma análise das tentativas de representação da felicidade
nas fotos do aplicativo Instagram, sob a luz de Walter Benjamin e a obra de arte na era
da reprodutibilidade técnica. Considerando que as fotografias do Instagram sugerem
uma produção análoga à do artista, tendo como hipótese um padrão estético-temático
onde sobressaem os registros dos momentos felizes, pretende-se apresentar questões
sobre o aparente império da felicidade em contrapartida com o esvaziamento desse
sentimento, no momento em que se multiplicam as formas de exposição do indivíduo.
Palavras-chave: comunicação; visibilidade; reprodutibilidade; imagem; felicidade.

A felicidade é narrada de forma ampla nos diversos discursos midiáticos. Enquanto a dra-
maturgia apresenta tramas onde o final feliz é o desfecho mais comum, a publicidade utiliza o
prazer e a realização como argumentos para o consumo. Por outro lado, o jornalismo se inclina
para pautas que mostram a importância da felicidade em nossas vidas, desvendando os segredos
de pessoas felizes e apresentando manuais para se chegar à felicidade (faça tudo o que as pessoas
felizes fazem). Entre as constatações há muito do mesmo em afirmações de que pessoas felizes
não relacionam felicidade com posse ou status, por exemplo. No entanto, não há como negar
que esse estado de espírito positivo, a felicidade, é uma meta quase universal.

Nosso dever político do convívio em sociedade passa pelo discurso uni presente da felici-
dade, assim sendo, como sugerem os versos de Vinícius de Moraes “ser alegre é melhor do que
ser triste”, o presente estudo analisa a lógica da busca compulsória pela felicidade tendo como
objeto de observação as fotos do aplicativo Instagram 1. Para tanto, três caminhos serão percorri-
dos, a contar: a) o cenário sobre as relações entre comunicação e arte, a partir dos apontamentos
de Santaella sobre a convergência de ambas – tais indicações servem de apoio no momento em
que se propõem analisar a publicações do Instagram sob a égide da arte; b) imagens produzidas
a partir do Instagram serão convocadas para compreendermos como tal produção fotográfica se
assemelha ao trabalho artístico. Como hipótese, a existência de um padrão estético-temático
presente nas postagem realizadas; e c) conduzido pelos pensamentos de Benjamin, questiona-
se: O sentimento de felicidade passa por um momento de falência da sua autenticidade e aura?
Qual a relação entre o valor de culto e o valor de exposição da felicidade, presente nos perfis do
Instagram, na era em que a exposição é quase uma lei?

1. Aplicativo utilizado para produção e publicação de fotos online.

IX Congresso Sopcom. pp. 554-564. Coimbra, novembro de 2015
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Se ressoa um discurso midiático 2 que induz o homem para o bem estar; realização pessoal
e elevação da autoestima, novas investigações surgem projetando esse mesmo homem na era
da visibilidade de si, superexposto, superfeliz, conectado, rodeado de redes sem fio e munido
de aparelhos com câmeras e aplicativos para edição e publicação de e imagens. Afinal, tais
implicações podem alterar nossa relação com o sentimento de felicidade, ou mesmo com a busca
por ele?

Comunicação e arte em convergência

Santaella discorre de forma breve e didática algumas hipóteses em torno da tese de que co-
municações e artes estão convergindo. De início, a pesquisadora relata várias alterações culturais
decorrentes das mudanças de era que passam pela comunicação escrita; comunicação oral; co-
municação impressa; era propiciada pelos meios de comunicação de massa; era da comunicação
midiática e, por fim, era da comunicação digital. Segundo ela, novos meios de comunicação
perfazem novos ambientes culturais, sendo capazes de alterar a estrutura social (Santaella, 2005,
p.10). Sem ressalvas, a autora reforça a importância do surgimento da comunicação direcionada
para grandes massas o que, conforme sinaliza, alterou a forma como a cultura era dividida até
então – cultura erudita e cultura popular.

Com o surgimento de novas tecnologias para produção, projeção e circulação de imagens,
também a classe dos artistas mergulha em novas possibilidades de produção e divulgação de
seus trabalhos, haja vista o surgimento de exposições que engenham projeções de vídeo e áudio,
além das inúmeras obras que surgiram a partir dessas novas oportunidades técnicas. Além da
produção e divulgação artística, os museus ganharam novas configurações/denominações como,
por exemplo, os destinados ao som e imagem e os inúmeros que promovem exposições interati-
vas. Não distante, o Museu Oscar Niemayer trouxe para a capital paranaense uma exposição do
movimento alemão Fluxos 3, cuja obra utiliza a interdisciplinaridade música, pintura, colagem,
escultura, fotografia, videoarte, cinema e inúmeras formas de expressão. O trabalho realizado
pelo grupo sugere que não só comunicação e arte convergem, mas há espaço para inúmeras
técnicas se unirem na criação de novas linguagens artísticas.

Já no início da exposição uma montagem com carrinhos de compras, malas de viagem e
um piano, conforme ilustra a figura acima, demonstravam que se tratava de uma linguagem
interdisciplinar de criação artística.

Outra hipótese para a convergência são as afinidades e atritos entre fotografia e arte. Se,
por um lado, a fotografia exerceu forte influência para a continuidade do trabalho de pintores,
por outro, representou oportunidades para novas expressões como no hiper-realismo, expressi-
onismo abstrato, dadaísmo e surrealismo. A produção artística a partir da fotografia foi, senão,
o marco mais importante da convergência entre comunicação e arte. Grandes nomes se lança-

2. Por discurso midiático entende-se a união das vozes que ressoam o mesmo tema que, no presente assunto, é a
procura do homem pela felicidade.

3. O movimento artístico surgiu entre as décadas de 60 e 70 na Alemanha. Entre as suas características funda-
mentais estão o combate à hegemonia e a busca por novas linguagens com o uso de recursos audiovisuais em suas
criações.
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ram à nova técnica de representação, conferindo ao ato fotográfico valor expressivo. Nos idos
atuais da comunicação digital, os sites e portais destinados à fotografia se multiplicam, muitos
são ambientes para exposição do trabalho de fotógrafos até então desconhecidos, o Flickr 4, por
exemplo, serve de estante digital para muitos profissionais exporem seus trabalhos em busca de
visibilidade (credibilidade) junto à comunidade 5.

A colaboração, ou mesmo a economia colaborativa/coletiva, é uma premissa há muito es-
tudada e debatida em obras como Wikinomics e Cauda Longa. Respectivamente, temos a ideia
de uma economia baseada na colaboração em massa, favorecida pelas conexões digitais, em
contrapartida Cauda Longa transcreve uma linha paralela e imaginária onde, para cada publica-
ção/oferta na rede, há um interessado. Ora, se comunicação e arte convergem no que diz respeito
à técnica e o labor de artistas e fotógrafos, as possibilidades que surgem margeando a colabo-
ração e a criação de valor, através da conexão, catalisam essa relação de convergência. Há que
se recorrer ao caráter de coletividade onde saberes diversos são movimentados na resolução de
problemas, ou mesmo para criação, como no caso do site “camiseteria” 6 onde designers, publi-
citários e artistas colaboram no envio de suas criações que se tornam estampas para as camisetas
comercializadas pelo site. Não somente a visibilidade dos trabalhos sofre em tal cenário, mas,
exclusivamente, a possibilidade de participação em coletivos criativos com a troca de experiên-
cias e acesso a trabalhos em escala mundial, uma hipótese é que tal acesso à informação sugere
um acréscimo de repertório e, talvez, esse acréscimo reflita no apuro da técnica fotográfica.

Se a pintura encontrou na fotografia condições de rivalidade e complementaridade, a litera-
tura e o cinema também se inscrevem nessa tese. Desde que começou a se desenvolver, o cinema
se mostrou ambiente de domínio artístico e ficcional, apresentando para literatura concorrência
por atenção e uma enorme possibilidade de produção (Santaella, 2005, p.35). A que pese a
discussão de caráter estético, as obras literárias que se tornaram filmes são inúmeras. Por sua
vez, os fatos reais deram vida para um cem número de obras literárias e cinematográficas (não
exclusivamente nessa ordem).

Para Santaella, a quarta força de convergência é a industrialização da cultura, mais precisa-
mente, segundo a pesquisadora, o advento da arte pop nos Estados Unidos onde a natureza como
referente visual deu lugar ao mundo construído pelo homem, seus prédios; avenidas; carros e
tudo que o faz o universo urbano. Em paralelo, esse movimento cultua os produtos midiáticos
e suas personalidades, com supervalorização do consumo. Muitos estudos sugerem que a co-
municação ecoa o hedonismo, reforçando o consumo em seus diversos discursos. Freire, por
exemplo, relata o esforço das revistas semanais em apresentar caminhos para se alcançar a fe-
licidade. Covaleski corrobora com vista ao hedonismo no discurso publicitário. Ao certo, as
relações entre comunicação, práticas do consumo e a supervalorização da metrópole são carac-
terísticas da sociedade, externadas em diferentes expressões culturais. Nos anos oitenta, o grupo
americano de hip-hop, Run-D.M.C, logrou sucesso com uma música sobre a relação entre um

4. Blog repositório de fotografias disponível em flickr.com
5. Entende-se por comunidade a reunião de indivíduos em torno de um fator catalisador. Há comunidades

do conhecimento, por exemplo, em Canclini. Bauman reflete a comunidade como um lugar aconchegante onde
encontramos conforto e segurança.

6. O site Camiseteria comercializa peças criadas com estampas enviadas de forma colaborativa. Disponível em:
camiseteria.com
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tênis da marca Adidas e seu dono, em resposta, a marca lançou um modelo exclusivo com as
iniciais da banda bordadas.

O hip-hop naquela época era o pano de fundo de um cenário urbano caracterizado pela busca
da afirmação das minorias. A música não apenas traduzia a relação de consumo, mas a conquista
e a liberdade. Na imagem pode-se perceber a expressão dos músicos que remete não apenas a
um enfrentamento, mas o olhar dominante de cada um confere atitudes vendedoras. O muro,
sem acabamento e marcado pela pichação, confere a originalidade e localidade da cena – numa
demonstração de pertencimento. Por sua vez, a indumentária reflete a autopromoção do próprio
trio e das marcas por eles usadas.

Também nós, comunicamos freneticamente nossas conquistas. Publicamos nossas realiza-
ções materiais, profissionais e sentimentais. Reverberamos nossas viagens, compras e vitórias.
Editamos e estrategicamente escolhemos as imagens mais representativas que, em Lévy, fazem
parte da construção de uma nova escrita.

Outro alicerce que aproxima arte e comunicação reside no consumo, por parte da mídia, de
uma infinidade de imagens, entre elas, inúmeras vindas do banco de dados de artistas que encon-
tram, por exemplo, na publicidade, exposição e fonte de renda. Sabe-se ainda que a publicidade
herdou suas técnicas de composição da pintura a óleo, já o uso de imagens da arte confere à
publicidade uma carga de valores positivos como nobreza e elegância. Há também casos de
referência explicita a um determinado movimento artístico, como forma de estratégia criativa,
conforme exemplo ilustrado abaixo.

Figura 1. Propaganda criada pela WBrasil para Bom Bril (1999), com referência ao movimento cubista.
Fonte: OLIVETTO, W. Eterno: 1001 anúncios da Bombril.
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Em termos mais abrangentes, outra abordagem discorre sobre a desterritorialização da cul-
tura, ou seja, criações cada vez mais transdisciplinares e a natureza eclética da produção artística,
enfraquecendo ainda mais a barreira ente arte e comunicação. Artistas ganharam relevância ao
fazer uso da tecnologia de vídeo e de transmissão das suas obras. O professor e pesquisador
da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Wilson Oliveira da Silva Filho, enaltece
características próprias do cinema que reconfiguram o espaço comum. As projeções mapeadas
e o “geo-cinema” fazem do projetor o personagem principal. Corrobora Canclini (2013, p.39)
ao afirmar que o surgimento de tecnologias mais avançadas de produção e reprodução, enfra-
quecem a fronteira ente o artista e aqueles que colaboram com sua arte, ele ressalta, ainda, que
o resultado se dá mais pelos acordos entre os participantes em detrimento da autonomia de um
criador. Em particular, o advento das câmeras de vídeo manuais instala também um momento
novo de ambivalência entre artistas de vídeo que, de um lado, assumem o papel de crítica da
televisão e de outro utilizam a própria mídia a favor de suas criações, já a televisão, vê nessas
produções a possibilidade de torná-las pauta, bem como fonte de inspiração. Essa ambivalência
entre a produção de vídeo como arte e como crítica, já percebida em outras áreas, se configura
como a sétima indicação de Santaella para a aproximação das artes e das comunicações.

A comunicação digital e o surgimento das artes interativas são os apontamentos finais de
Santaella. A partir do momento em que a imagem pode ser construída de forma computacional
e manipulada através de linguagens matemáticas, ela se torna um sistema dinâmico. Artistas,
designers e publicitários possuem as mesmas ferramentas de produção e, a despeito da criativi-
dade e genialidade dos artistas, um novo paradigma se instaura. Com o passar dos anos o avanço
da computação seguiu em duas direções: no sentido da tecnologia (inovações internas) e no sen-
tido da sociedade (inovações de uso). O computador passou a ocupar um lugar de destaque nos
lares e a conexão abriu as portas para um universo até então desvendado pela televisão, rádio,
jornal, revistas e museus. O resultado de tal avanço não pode ser visto sequer medido, afinal,
ainda encontra-se em processo. Pensadores como Lévy e Jenkins compartilham fundamentos
mais pragmáticos com relação à tecnologia e suas implicações sociais. Comunicação, litera-
tura, cinema e outras áreas perfazem uma ideografia dinâmica ao passo que pessoas se reúnem
formando grupos chamados de comunidades do conhecimento. Castells confere ainda à utili-
zação da tecnologia como fundamento para o desenvolvimento tecnológico. Num pensamento
sociológico, a forma como utilizamos reconfigura a própria tecnologia, ou seja, nos inclui como
fundamentais em tais transformações.

Assim sendo, o modo como nos projetamos socialmente, felizes, em fotos de aplicativos,
deve-se às nossas próprias vontades e não são (ou não devem ser) entendidos como resultado de
um determinismo tecnológico 7, ainda que sobre ela, a tecnologia, muitas vezes recai a tese de
que reconfigura os grupos familiares, favorece o isolamento e reforça nossas interpretações sobre
os sentimentos de felicidade, raiva, fé ou mesmo em discussões emblemáticas sobre política e
convívio social.

As forças aqui indicadas de convergência entre comunicação e arte ainda se encontrar em
movimento. O que se pretende ao trazer esses fatos para um estudo de aplicativos é entender que
tais ferramentas surgiram embebidas de certas transformações. De certa forma, se nos tornamos

7. Pensadores determinista conferem à tecnologia o desenvolvimento social e dos valores culturais.
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fonte emissora de mensagens, o fazemos dentro de um trinômio comunicação-arte-exposição.
Mais que nos expormos, fazemos isso de forma estética, autoral e a partir de temas que se
desenham rituais, assim como exposto a seguir.

A produção fotográfica no Instagram: um evento de edição entre arte
e exposição

A partir da discussão sobre arte e comunicação e os eventos que encurtam/neutralizam as
divisões entre elas, segue-se a análise da fotos publicadas no aplicativo Instagram, a fim encon-
trar nessas imagens algum padrão estético e temático, conferindo-lhes um caráter de analogia ao
trabalho artístico, no registro diário de experiências felizes.

O aplicativo em questão foi criado para que seus usuários tirem fotos, apliquem filtros como
textura ou para alteração do matiz de cor e publiquem essas fotos em outros aplicativos, ou nele
próprio. É de uso gratuito e possui mais de duzentos milhões de usuários, segundo dados do
próprio aplicativo, divulgados em dezembro de 2014 8. Na mesma oportunidade foi anunciado
que ele gera cerca de setenta milhões de fotos diariamente.

Para análise foram selecionadas imagens a partir do acesso aleatório ao perfil do autor. Fo-
ram coletados cinco grupos com o total de doze imagens em cada. As imagens foram clas-
sificadas em outros cinco grupos temáticos denominados: a) visibilidade de si; b) animais; c)
consumo; d) viagens e e) diversos. A classificação considerou, entre outros elementos, a recor-
rência dos temas que se apresentaram. A quantidade de fotos foi definida durante a coleta, até
que um dos temas sobressaísse aos demais. Em cinco coletas, num total de sessenta imagens
analisadas, a visibilidade de si somou trinta fotos, ou seja, metade do total de fotos coletadas. Os
demais temas tiveram divisão proporcional no número de fotos com respectivamente seis fotos
com animais, sete fotos com temas ligados ao consumo e viagens e outras oito fotos diversas.
Ainda que destinado a uma análise qualitativa do que é publicado, a classificação se fez funda-
mental para algumas comprovações, ainda que primárias. Vê-se que o Instagran se configura
como repositório de imagens do indivíduo, em situações diversas, por outro lado há algo em
comum nas fotografias registrado no sorriso das personagens representadas. Abaixo, exemplos
figurativo, retirados da amostra.

8. Disponível em: http://info.abril.com.br/noticias/mercado/2014/12/instagram-atinge-300-milhoes-de-usuario
s-ativos.shtml

http://info.abril.com.br/noticias/mercado/2014/12/instagram-atinge-300-milhoes-de-usuarios-ativos.shtml
http://info.abril.com.br/noticias/mercado/2014/12/instagram-atinge-300-milhoes-de-usuarios-ativos.shtml
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Figura 2 e 3. Print Screen do Aplicativo Instagram (produzido pelo autor)

Os exemplos acima, classificados no tema visibilidade de si, sugerem pessoas aparentemente
comuns em situações também corriqueiras, no entanto, a que se destacar o sorriso presente nos
rostos de cada fotografado. Em pesquisa que analisou o sorriso em álbuns de formatura, o Psicó-
logo e pesquisador Guillaume Duchenne identificou dois formatos de sorriso, sendo o primeiro
autêntico, formado pelos cantos da boca que se elevam de forma involuntária. O segundo tipo
de sorriso foi denominado sorriso Pan Amerian, em lembrança ao sorriso das aeromoças que
compulsoriamente repetem a expressão (Seligman, 2004, p.19). Pode-se observar que os exem-
plos acima são notadamente retratos da felicidade autêntica presente na expressão corporal não
performática, mas, singela e desconectadas dos anseios materiais. Um detalhe nas duas imagens
é o foco quase exclusivo no rosto, deixando poucas áreas destinadas ao ambiente ao redor e suas
fugas.

Em outras imagens coletadas vê-se essa proporção dimensional alterada, com maior visibi-
lidade de outros elementos do cenário, sorrisos falsos, porém, notadamente expressões alegres.
Em comum entre as imagens a semelhança com editorais de moda e a publicidade, o que pode
ser sinal de uma aparente repetição de padrões de fotografia publicitária.
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Figura 4 e 5. Print Screen do Aplicativo Instagram (produzido pelo autor)

Os exemplos, também classificados como visibilidade de si, divergem dos modelos anteri-
ores, o que sugere novas investigações, no entanto, podemos indicar a partir das imagens uma
proximidade com a pintura sendo nos dois primeiros exemplos o autorretrato, realizado por
muitos artistas como Van Gogh e Cezanne e nas duas últimas fotos, exemplos semelhantes à
Monalisa com uma preocupação com enquadramento, iluminação e cenário.

Os próximos exemplos, classificados como fotos de viagens, apresentam três personagens
em locais distintos, no entanto, com algo em comum que une os exemplos: a sensação de liber-
dade presente nas fotografias. Os braços abertos repetem a ação de quem se imagina com o poder
de alçar voo, ou mesmo um ato de agradecimento ao local em formato de abraço. Diferentes
dos exemplos anteriores, a proporção entre o personagem fotografado e o cenário ganha outra
relação onde ambos parecem integrados. Não há como caracterizar tais imagens com relação ao
sorriso, porém, é evidente que, junto com a sensação de liberdade, a felicidade foi contemplada
naquele momento do retrato. Por fim, vê-se nas três imagens uma relação de experiência com o
ambiente, o que pode explicar as reações captadas.

Figura 6, 7 e 8. Print Screen do Aplicativo Instagram (produzido pelo autor)
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A seguir, nas duas últimas imagens que foram selecionadas para retratar essa breve análise,
o que se destaca, em princípio, não diz respeito às imagens, mas ao fato de serem fotografias
publicitárias que circulavam junto aos demais perfis, sem o “anúncio” para o leitor, salvo a
marca no canto superior esquerdo que deixa escapar a origem das imagens. Questiona-se os
motivos que tornam tais publicidades despercebidas no aplicativo, diferentemente do que ocorre
em outras mídias.

Se a era das imagens constrói uma nova escrita (Levy, 2004, p.15), tal sensação seria fruto
de uma nova leitura, já operante em nossas relações com as imagens?

Figura 9 e 10. Print Screen do Aplicativo Instagram (produzido pelo autor)

Como percebemos, uma análise ainda que superficial aponta para um padrão estético/temá-
tico das fotografias postadas no aplicativo Instagram, de fato, tal exercício é preliminar e deve
ser aprofundado em outros estudos com apoio de cabedal teórico apropriado. Mesmo tendo
pela frente um vasto caminho a percorrer em desdobramentos metodológicos e epistemológicos,
percebe-se que o retrato da felicidade pode apresentar-se sob três espectros: a) uma forma au-
têntica; b) um modelo social midiático; e c) a busca pela satisfação/realização no consumo – de
produtos ou lugares. Não se trata de formas autoexcludentes, mas que convivem em ambientes-
imagem numa relação de complementaridade. Não optamos por um modelo, sequer excluímos
os demais e sim cumprimos pequenos rituais ao publicarmos segundo cada um dos modelos.
O padrão estético encontra-se no enquadramento, nas expressões e nas possibilidades de filtro
presentes no aplicativo. Se a cada dia setenta milhões ou mais de imagens são compartilhadas,
quais desdobramentos podemos supor num futuro próximo?

Como visto, a comunicação e a arte convergem em formas de produção, expressão e visibili-
dade. Aplicativos como Instagram possibilitam a produção e visibilidade de imagens, repetindo
elementos visuais das artes e da comunicação, configurando seus usuários o valor de autores.
Nessa lógica, Benjamim e suas incursões na relação da obra de arte e sua reprodutibilidade téc-
nica será pano de fundo para o fechamento das ideias anteriores. Cientes do caráter temporal de
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sua obra, suas teorias são tomadas por empréstimo, mais especificamente em três momentos do
seu discurso, a contar:

Autenticidade

“Mesmo na reprodução mais perfeita, um elemento está ausente: o aqui e agora da obra de
arte, sua existência única, no local onde ela se encontra”(Benjamin, 1975).

Em paralelo ao tratado de Benjamim, se pensarmos a felicidade como sentimento passível
de reprodução nos diversos discursos midiáticos e especificamente nos registros pessoais publi-
cados em formatos fotográficos, como exposto anteriormente, a autenticidade desse sentimento
será excluída/anulada na reprodução, porém, isso não sugere que a autenticidade deixa de existir
no momento do registro – ainda seguimos felizes. Ainda sobre a autenticidade, na reprodução
há o caráter de autonomia que acentua características a partir do aparato tecnológico. Ora, no
exemplo apresentado, refere-se às possibilidades de edição, por outro lado, deve-se lembrar do
sorriso repetido/falso, flagrado em pesquisas do campo da Psicologia.

Destruição da Aura

A contemplação de algo distante sem a urgência da proximidade/posse da imagem contem-
plada são os elementos constituintes da aura. À medida que nos aproximamos e retiramos o
objeto do seu invólucro destruímos sua aura. Na mesma proporção estamos num caminhar em
direção da felicidade. Fora do seu domínio psicológico, ou seja, um estado de espírito positivo,
qualquer forma de satisfação material ou fundamentada na visibilidade seriam destituídas de
aura, vazias. Esse movimento compulsivo de consumo da felicidade e destruição da sua aura,
talvez refere-se a um sentimento líquido que não se molda, mas reflete diferentes formas de
expressão, fruto de uma modernidade que se apresenta nesse formato (Bauman, 2001).

Valor de culto e valor de exposição

Refere-se ao valor de culto da obra de arte a sua função ritual de existência onde não se faz
necessário ver, mas basta ter ciência da existência da obra. Como se a imagem da obra valesse
apenas a seres superiores. Tal função possui relação direta com a exposição da obra. A medida
que se emancipam dessa função, surgem as possibilidades de exposição. Ao valor de exposição
deve-se à facilidade de transporte/acesso à obra, assim, um quadro tem maior exponibilidade
que uma estátua, por sua vez, as possibilidades de representação da felicidade, num aplicativo
que gera milhões de arquivos digitais por dia definem pouco ou nenhum valor de culto e um
enorme valor de exposição, o que corrobora, por exemplo com o fato da publicidade se tornar
despercebida, ainda que valendo-se ao culto.
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Considerações finais

Um percurso sobre comunicação, arte e felicidade suporta uma infinidade de possibilidades,
trajetos, efluentes e afluentes. De fato, há um eco sobre a felicidade e um eminente esvaziamento
desse sentimento na era da visibilidade desenfreada. A comunicação e a arte, em convergência,
encontram em aplicativos como o Instagram as projeções dessa convergência onde a felicidade se
apresenta de forma estética nos sorrisos e ritualizada – nas imagens que repetem modelos sociais
(o sorriso da aeromoça); dar artes (Monalisa) e movidos em direção do consumo (publicidade).
Se apenas um desses percursos se esgotar num objeto de pesquisa, transcorreria uma ampla
investigação. Em tempo, outras incursões, a exemplo dos estudos já avançados de Freire, por
exemplo, possuem vasto campo para pesquisa comunicacional – entre outros objetivos está a
criação de um alicerce próprio da área, para a compreensão da felicidade e a busca social por
esse sentimento, caminho já percorrido na filosofia e psicologia, muito embora em processo. Por
fim, uma ciência social não se pode furtar em ampliar seus conhecimentos sobre os anseios do
homem pela felicidade.
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