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RESUMO  

Essa dissertação é o resultado do desenvolvimento de uma pesquisa de dois anos, 
intitulada O SERTÃO POTIGUAR COMUNICA: MIDIATIZAÇÃO E PÁTICAS SOCIAIS. 
Ou como a recepção da pauta política se desdobra em práticas sociais em Pau 
dos Ferros, em que mostra Pau dos Ferros, como uma cidade do interior oestano do 
Rio Grande do Norte, vivendo hoje um conjunto de transformações sociais 
significativas, as quais interagem com práticas midiáticas que acabam midiatizando 
novas políticas públicas na área de Educação Técnica e Superior. Assim, com a 
implantação e expansão de políticas públicas estaduais e federais de democratização 
do Ensino Técnico e Superior, no período de 2002 a 2010, o fenômeno de migração 
dos estudantes de ensino fundamental e médio, antes existente, mudou 
significativamente na região em que Pau dos Ferros se faz polo. A concentração dos 
meios de comunicação da cidade nas mãos dos políticos, a favor destes, e o 
surgimento de novas midiatizações estão contribuído para a formação desta (não-
migração) e de outras práticas sociais, reinventando e reordenando o agendamento das 
ideias e conceitos sobre as práticas educativas. Nosso objetivo é observar essas 
relações de interação entre mídia, política e educação e analisar como os jovens 
estudantes estão percebendo essa interação. Sob as perspectivas da recepção à luz 
dos Estudos Culturais, nossa pesquisa passeia primordialmente sobre a técnica de 
coleta de dados Grupo Focal. 
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ABSTRACT 
 

 

This dissertation is the result of the development of a two-year research entitled 
POTIGUAR ACROSS THE COMMUNICATION: MEDIATIZATION AND SOCIAL 
PRACTICES. Or as the reception of the political agenda unfolds in social practices 
of the Pau dos Ferros, showwing Pau dos Ferros as a provincial oestano of Rio 
Grande do Norte, now living a meaningful set of social transformations, which interact 
with practices media that have just mediatized new public policies in the area of 
Technical Education and Higher Education. Thus, with the introduction and expansion of 
state and federal public policy of democratization of Technical and Higher Education in 
the period 2002 to 2010, the phenomenon of migration of students from elementary and 
high school, before existing in the region has changed significantly in that Pau dos 
Ferros polo is made. The concentration of the media city in the hands of politicians, in 
their favor, and the emergence of new midiatizações are contributed to the formation of 
this (non-migration) and other social practices, reinventing and rearranging the schedule 
of the ideas and concepts about the educational practices. Our goal is to observe the 
relationship of interaction between media, politics and education and examine how 
young students are realizing this interaction. Under the prospects of receiving the light of 
Cultural Studies, strolling our research primarily on the technique of focus group data 
collection. 
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1. INTRODUÇÃO. 

 

Pau dos Ferros1, cidade do interior oestano do Rio Grande do Norte, vive hoje 

um conjunto de transformações sociais significativas que estão cada vez mais 

interagindo com práticas midiáticas que midiatizam2 novas políticas públicas na área de 

Educação Técnica e Superior.  

Por muitos anos, os governos municipais junto com os governos estaduais 

investiram em educação de ensino fundamental, mas, em grande medida, não tiveram 

o retorno dos recursos humanos formados, pois uma grande maioria dos alunos recém-

egressos das escolas públicas e privadas saíram para as grandes cidades do entorno, 

a fim de cursarem um Ensino Médio mais qualificado e / ou assim poderem de fato 

competir às vagas dos cursos mais concorridos nas Universidades Públicas. Com a 

implantação de políticas públicas federais de ampliação do Ensino Superior, no período 

de 2002 a 2010, exemplificadas categoricamente através do PRO-UNI e REUNE3, esse 

fenômeno de migração mudou significativamente na região em que Pau dos Ferros se 

faz polo. Somem-se a isso as mudanças em esfera mundial nos valores postos na 

                                                 
1
 Cidade situada no Alto Oeste Potiguar, conta com aproximadamente 26 mil habitantes, segundo dados 

do IBGE (2007) e oferece influências econômico-culturais sobre as demais cidades vizinhas devido ao 
seu intenso comércio e a presença de um campus da UERN – Universidade Estadual do Rio Grande do 
Norte, tornando a cidade referência na região em educação superior e em movimentação de capital. 
2
 O termo “midiatizam” é entendido aqui seguindo a linha de pensamento de Eliseo Verón (2005) em que 

a midiatização é produzida, induzida e regulada pelo conjunto das relações e intersecções entre 
processos sociais e processos de comunicação, incidindo sobre as materialidades dos dispositivos 
midiáticos em seu conjunto (espaço, tempo, agenciamentos signicos, técnica e tecnologia).  
3
 O ProUni - Programa Universidade para Todos tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo 

integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições 
privadas de educação superior. Criado pelo Governo Federal em 2004 e institucionalizado pela Lei nº 
11.096, em 13 de janeiro de 2005, oferece, em contrapartida, isenção de alguns tributos àquelas 
instituições de ensino que aderem ao Programa. Dirigido aos estudantes egressos do ensino médio da 
rede pública ou da rede particular na condição de bolsistas integrais, com renda per capita familiar 
máxima de três salários mínimos, o ProUni possui também ações conjuntas de incentivo à permanência 
dos estudantes nas instituições, como a Bolsa Permanência, o convênio de estágio MEC/CAIXA e o FIES 
- Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, que possibilita ao bolsista parcial financiar 
até 100% da mensalidade não coberta pela bolsa do programa. O ProUni já atendeu, desde sua criação 
até o processo seletivo do segundo semestre de 2008, cerca de 430 mil estudantes, sendo 70% com 
bolsas integrais. Desde 2007, o ProUni - e sua articulação com o FIES - é uma das ações integrantes do 
Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE. Assim, o Programa Universidade para Todos, somado à 
expansão das Universidades Federais e ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais - REUNI, ampliam significativamente o número de vagas na educação 
superior, contribuindo para o cumprimento de uma das metas do Plano Nacional de Educação, que prevê 
a oferta de educação superior até 2011 para, pelo menos, 30% dos jovens de 18 a 24 anos. 
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educação, após a expansão e sofisticação das novas tecnologias de comunicação e 

informação, após ainda a globalização da economia e da reestruturação produtiva 

neoliberalista, fatos que corroboraram para que tais políticas públicas na área fossem 

ressignificadas também em Pau dos Ferros.  Garcia e Queiroz (2009) explicam melhor 

como as mudanças mundiais impulsionaram as locais: 

 

A educação escolar, ao longo da história, é influenciada pela dinâmica 
da sociedade, de modo que sua estrutura e as práticas educacionais se 
mantém articuladas aos processos sociais, econômicos produtivos, 
políticos e culturais. Na configuração da sociedade global e 
informacional, são difundidas múltiplas linguagens e a tendência é que 
as culturas locais se modifiquem, dando sustentação ao projeto de 
reestruturação produtiva do sistema capitalista. É com esse objetivo que 
o imperialismo econômico-cultural sustentado por países desenvolvidos 
impulsiona, com freqüência, reformas significativas nos Estados 
nacionais, particularmente no campo social, incluindo a educação. 
(GARCIA & QUEIROZ, 2009, pág. 9). 

 

Relacionamos essas reformas significativas com o lócus desta pesquisa que se 

apresenta através de cenas peculiares: a concentração dos meios de comunicação da 

cidade nas mãos dos políticos, influenciando a opinião pública a favor destes, e o 

surgimento de novas mídias (rádios comunitárias e internet) que – no âmbito do 

consumo – reinventam, ressignificam e reordenam o agendamento das ideias e 

conceitos sobre as práticas educativas. 

Assim, o objetivo aqui é de analisar as práticas sociais que se estabelecem em 

Pau dos Ferros quando da interação entre mídia, política, educação e sociedade; mais 

especificamente, observar o uso que o prefeito da cidade Leonardo Rêgo faz da mídia 

local ao midiatizar políticas públicas de educação, e a recepção dessas midiatizações 

pelos atores sociais diretamente envolvidos nesse processo (os alunos das instituições 

de ensino da cidade).   

Esclarecemos aqui que como filha da cidade de Rafael Fernandes, região em 

que Pau dos Ferros é polo, e como uma personagem da história até agora contada 

nessas páginas (a história de muitos jovens que precisaram migrar para fora de suas 

cidades, a fim de fazer um curso superior), este tema surgiu para mim como um desafio 

de registrar, dialogando teoricamente com autores do campo das mídias, o que antes 



 

 

18 

 

acontecia e o que agora acontece em se tratando de práticas sociais e midiáticas na 

região oestana potiguar: uma forma, acredito eu, de retribuir, o que foi investido em 

minha formação primária e secundária. 

Assim considerado, a título de contextualização teórico-metodológica, 

aproximaremos os estudos de recepção, sob a perspectiva dos Estudos Culturais 

Críticos, à lógica dos usos sociais dos meios, permeados pela técnica de coleta de 

dados Grupo Focal. 
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2. UM DIAGNÓSTICO DO CONTEXTO PAUFERRENSE: O USO QUE O 

PREFEITO FAZ DA MÍDIA LOCAL AO MIDIATIZAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

EDUCAÇÃO. 

 

 

Pau dos Ferros / RN vive hoje um fenômeno de transformações, em níveis 

simbólicos e materiais, caracterizadas pelas interações sociais articuladas às práticas 

midiáticas que ressignificam as políticas públicas na área de Educação Técnica e 

Superior recém-implantadas na cidade (como a ampliação da Universidade Estadual do 

Rio Grande do Norte e a implantação de uma unidade do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do RN).  

Por muitos anos, os governos municipais junto com os governos estaduais 

investiram em educação de ensino fundamental e médio, mas, em grande medida, não 

tiveram o retorno dos recursos humanos formados, visto que uma grande maioria dos 

alunos recém-egressos das escolas de ensino fundamental saíam para as grandes 

cidades do entorno, como Natal (RN), João Pessoa (PB), Campina Grande (PB), 

Mossoró (RN), Fortaleza (CE), a fim de cursarem um Ensino Médio mais qualificado e 

assim poderem de fato competir por vagas nos cursos mais concorridos das 

Universidades Públicas. Por aproximadamente 30 anos, os cursos superiores 

disponíveis para a população de Pau dos Ferros e da região do Alto Oeste Potiguar 

foram Pedagogia, Letras e Economia, oferecidos pela Universidade Estadual do Rio 

Grande do Norte – UERN, através do Campus Avançado Profª. Maria Elisa de 

Albuquerque Maia (CAMEAM)4. O jovem que concluísse o Ensino Médio estava fadado 

a fazer um dos três cursos para se graduar ou era obrigado a sair da cidade e migrar 

para centros urbanos maiores, redesenhando suas relações culturais e identitárias de 

pertencimento. 

                                                 
4
 CAMEAM-CAMPUS AVANÇADO PROFESSORA ELISA DE ALBUQUERQUE MAIA, sediado em Pau 

dos Ferros, foi criado pela Lei Municipal nº 15/76, de 28 de setembro de 1976, sancionada pelo então 
prefeito de Mossoró (cidade-sede da então URRN, hoje UERN) Jerônimo Dix-huit Rosado Maia, sendo 
instalado em 19 de dezembro de 1976, com os seguintes cursos: Ciências Econômicas, Letras e 
Pedagogia. 
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Com as implantações de políticas públicas estaduais e federais de ampliação do 

Ensino Superior – 2002-2010 -, exemplificadas categoricamente através do PRO-UNI e 

do REUNE, esse fenômeno de migração mudou significativamente: os jovens puderam 

escolher de uma maneira mais ampla que curso superior fazer e ainda continuar 

morando na cidade que nasceram e se desenvolveram socialmente. Além da 

possibilidade da não-migração, a ampliação da educação na cidade propiciou um 

reordenamento nas relações entre esses jovens, que puderam continuar vivendo em 

sua região (contribuindo com sua formação para o desenvolvimento regional), e o uso 

que o prefeito da cidade fez dos meios de comunicação local para influenciar as 

opiniões a favor de seu curral eleitoral: usou a ampliação da UERN e a implantação do 

IFRN, por exemplo, como conquistas unicamente municipais; noticiando isso em vários 

blogs e nas rádios comunitárias locais. Atingia os jovens com o uso dos blogs e a 

população adulta e mais velha com a veiculação pelas rádios.   

Somem-se a isso as mudanças nos valores norteadores da educação na 

América Latina que se concretizaram por meio de programas, planos e pela produção 

de documentos transnacionais e nacionais; assim também como as transformações 

ocorridas na sociedade atual com a ampliação e o acesso às tecnologias de 

comunicação e informação (que foi um dos fatores que colaboraram com essas 

mudanças). Essas mudanças foram condições importantes para que as políticas 

públicas antes citadas na área da educação fossem inseridas com o respaldo e 

confiabilidade na esfera pública5 regional de Pau dos Ferros. 

Segundo Denis Moraes (2008), nos últimos anos, o cenário político da América 

Latina começou a modificar-se com as vitórias de presidentes que pregaram nas 

campanhas eleitorais transformações econômicas e socioculturais: Hugo Chávez na 

                                                 
5
 A esfera pública moderna é um modo de se entender e de se configurar o âmbito de apresentação e 

negociação das pretensões que se referem ao bem comum. Esta se constitui, historicamente, em se 
defender, segundo Habermas (2003), que a apresentação é necessariamente discursiva, que as disputas 
são uma negociação argumentativa conduzida com racionalidade, que estas são por princípio abertas a 
todos os conceitos e que, enfim, essa disputa se destina a produção de uma posição teórica e prática em 
face da questão posta, à posição da opinião pública. Conforme Gomes (1998, pág. 166), é assim que, 
embora este não seja mais o modelo vigente da esfera pública, não obstante, “a esfera pública ou como 
quer que se chame esta dimensão da vida social, continua sendo conceito-chave da ideia de 
democracia”. Eis porque na atualidade a ideia de EP “continue normativa, fonte fundamental de 
legitimação social das decisões concernentes ao bem comum, embora a sua configuração já tenha 
deixado de ser a mesma do modelo iluminista”. 
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Venezuela, Evo Morales na Bolívia, Rafael Correa no Equador, Nestor e Cristina 

Kirchner na Argentina, Daniel Ortega na Nicarágua, Tabaré Vázquez no Uruguai, 

Michelle Bachelle no Chile e Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil. 

Conforme o autor (2008), para a ascensão de governos progressistas, 

contribuíram: o isolamento da política externa de George W. Bush na região e o 

surgimento de lideranças políticas que catalisaram o descontentamento popular. Os 

compromissos com modelos inclusivos de desenvolvimento procuraram dissolver uma 

das ideias-forças do neoliberalismo: a redução do Estado e a determinação de restringir 

tudo o que é nacional para fazer circular entre as nações bens e serviços 

transnacionais, com a conservação do Estado em aparelho administrativo das classes e 

do bloco de poder dominantes, subordinando à globalização das forças produtivas.  

Moraes (2008, pág. 67) chega a afirmar que “o que se propõe agora é a 

recuperação do Estado como expressão de uma correlação de forças, um espaço 

institucional e ético-político”: 

 

Deste ponto de vista, o Estado é uma referência fundamental. Sem ele, 
teríamos lutas de interesses, estado de natureza e guerra de todos 
contra todos. Trata-se de resgatar o valor do Estado como aspecto 
ético-político de regulação, o que importa reconhecê-lo como esfera 
institucional de mediação de interesses, a partir de concepções que 
intentam resguardar o domínio público. (MORAES, 2008, pág. 67). 

 

Quanto às formas possíveis de mediação dos governos citados, ainda de acordo 

com Moraes (2008), embora haja distinções entre os projetos de comunicação, pela 

primeira vez na América Latina, programas, metas e investimentos na órbita do Estado 

se voltam, simultaneamente, à reconfiguração gradativa dos processos 

comunicacionais, da cultura e da educação.  

Seguindo este perfil de reconfiguração dos cenários de comunicação, cultura e 

educação na América Latina, reencontramos, numa escala local, a cidade de Pau dos 

Ferros sendo lócus para uma nova valorização dos meios como difusores do patrimônio 

cultural-educativo, mas sendo também lócus para a execução dos programas do 

Governo Federal e Estadual, embora estes sejam midiatizados como conquistas 

somente do governo municipal. O complicador deste contexto se inicia quando da 
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eleição (em 2004, para o primeiro mandato que compreende os anos entre 2005 e 

2008) e reeleição (em 2008, para o segundo mandato que vai de 2009 a 2012) do atual 

prefeito Leonardo Rêgo (pelo partido político DEM – Democratas). A partir de então, 

começam a existir dois lados para as midiatizações na cidade: a concentração dos 

meios de comunicação de Pau dos Ferros nas mãos dos políticos e a favor destes, de 

um lado; e as novas possibilidades de consumo e circulação de bens simbólicos do 

outro. 

Vindo de uma família de empresários e políticos (seu pai é o atual deputado 

estadual Getúlio Rêgo6, pelo DEM, sendo um dos deputados com maior número de 

mandatos eletivos na história do Brasil, o que configura mais de trinta anos como 

parlamentar, e ex-candidato a prefeito de Pau dos Ferros), Leonardo Rêgo foi 

idealizado como o homem público moderno, campeão na luta contra a corrupção e o 

assistencialismo (inculpação feita na época à gestão do então prefeito Nilton 

Figueiredo). A imagem de um homem jovem, bonito, bem vestido e que dominava a 

vida pública da política, por causa das heranças familiares, foi amplamente divulgada 

antes e depois das campanhas eleitorais, como pode ser visualizada nas fotografias a 

seguir, nas páginas seguintes (FOTOGRAFIAS 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 e FIGURAS 

01 e 02, da página 09 à 14). 

Há aproximadamente sete anos, aliado à imagem da moral evangélica, 

representada pelo seu candidato a vice-prefeito, Pastor Luis de Melo (PSB), difundia-se 

em meio à população do município alguns significados que impulsionaram o sucesso da 

ideia que o elegeu para prefeito da cidade: conduzir Pau dos Ferros ao 

desenvolvimento, com a empolgação e inovação de um prefeito jovem e a seriedade de 

um vice-prefeito mais experiente e com moral cristã ilibada. Com o discurso de dar 

continuidade ao progresso, agora com um novo candidato à vice, o também jovem, 

Fabrício Torquato (PMDB), Leonardo Rêgo foi reeleito. 

                                                 
6
 O deputado Getúlio Rego ocupa o seu oitavo mandato e integra os quadros dos Democratas - DEM. 

Médico formado pela Universidade Federal do Ceará e natural da cidade de Portalegre, no Rio Grande 
do Norte, nasceu em 30 de janeiro de 1944. Sua carreira política teve início em 1982, quando se 
candidatou a deputado estadual, com votação concentrada nas cidades de Portalegre, Umarizal, Pau dos 
Ferros, Caraúbas, Riacho da Cruz, Itaú, Riacho de Santana, Olho D d‟Água dos Borges, Severiano Melo, 
Apodi e Viçosa. Reelegeu-se para as legislaturas de 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006 e 2010 sempre 
pelo então PFL, agora DEM. 
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2.1. Leonardo Rêgo e a mídia como aliada: o passado do presente. 

 

O empenho do atual prefeito e seu grupo político em se fazer presente no 

cotidiano das pessoas de uma maneira positiva, iniciou mesmo antes das eleições, 

quando seu pai Getúlio Rêgo perdeu pela segunda vez as eleições para prefeito em 

Pau dos Ferros. Desde então começou a se cogitar um novo nome para a oposição ao 

então prefeito Nilton Figueiredo; entretanto, esse novo nome teria de ser confiável ao 

grupo e em especial a Getúlio Rêgo, “o cabeça7” da oposição. Depois de anos 

perdendo eleições, a oposição não podia correr o risco de eleger alguém que mudaria 

de lado depois ou faria alianças não bem quistas.  

E o escolhido foi o filho pródigo8 Leonardo Rêgo que desde então começou a 

morar em Pau dos Ferros (nunca havia morado antes) e a fazer aliados já para a 

próxima eleição a governo do Estado. Dar uma boa votação a um candidato numa 

cidade como Pau dos Ferros seria o primeiro passo para mostrar o fortalecimento do 

grupo. Um candidato a prefeito que consegue dar muitos votos a um governador assina 

um contrato de apoio para, em dois anos se eleger. Essas foram as primeiras 

estratégias de alianças do grupo oposicionista: lançar o filho de Getúlio Rêgo (o então 

médico dos pobres e hoje o plano de saúde dos pobres9), fazê-lo conhecido na cidade 

(trazendo-o para morar lá) e arrebanhando muitos votos para o candidato ao governo 

do Estado do RN (opositor da Ex-Governadora Wilma de Faria). 

Já vivendo muito mais na cidade pauferrense do que em Natal (onde morava 

antes), ele faz mais uma aliança: com a mídia. Buscou apoio na internet e, assim, 

fortaleceu laços com quem já era muito lido na web: os blogueiros. A exemplo disso 

tem-se o Blog do Capote que se firmou como um dos maiores aliados políticos; uma 

vez que disfarçando entre uma notícia e outra de festas ou de anúncios publicitários, o 

blog (que já era muito acessado pelos jovens da região) anunciava todos os bons e 

confiáveis passos do futuro prefeito da cidade: Leonardo Rêgo. E Isso perdurou antes e 

depois das eleições. Perdura até hoje. As imagens e as legendas que seguem elucidam 

                                                 
7
 “O cabeça” exerce aqui o sentido conotativo de líder. 

8
 A expressão bíblica “filho pródigo” refere-se ao sentido de filho mais velho que retorna a casa do pai. No caso, que 

vêm para cidade.  
9
 Esses eram os slogans usados durante a campanha de deputado Getúlio Rêgo. 



 

 

24 

 

bem como se deu essa aliança: de um lado, todos os dias a evidência na internet do 

que seria o melhor para o futuro de Pau dos Ferros; do outro, promessas e pagamentos 

publicitários.  

A estratégia feita com a vinda de Leonardo Rêgo para a cidade, a fim de fazer 

parte corporalmente do dia-a-dia das pessoas, foi tão eficaz quanto a campanha feita 

nos meios de comunicação, na qual se difundia em larga escala, na internet 

especificamente, a imagem de um homem que é focado no progresso e que caminha 

ao lado dos trabalhadores (FOTO 01 e 02), que anda ao lado do pai, passando 

credibilidade histórica, política e familiar (FOTO 03), que é jovem e entende a 

importância de patrocinar esportes (FOTO 04 e 07), que tem aliados que beneficiam o 

povo (FOTO 05), que preza pela educação e geração de emprego (FOTO 06), e que, 

sobretudo, está ao lado dos mais carentes, em especial das crianças que são o futuro 

do país (FOTO 08 e 09). E assim como na internet, fez acontecer também grandes 

repercussões através de carros de som, rádios comunitárias, cartazes que viravam 

pôsteres no guarda-roupa de jovens meninas e eventos sociais, que seguiam sempre a 

política do pão e circo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIAS 01 e 02: Leonardo Rêgo visitando obras da BR 226, em 18 de fevereiro 
de 2008 – publicada no blog do Capote. 
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FOTOGRAFIA 03: Leonardo Rêgo e Getúlio 
Rêgo mostrando a “COLIGAÇÃO 
TRABALHO E PROGRESSO” durante 
passeata, em cinco de outubro de 2008 – 
publicada no blog do Capote. 

 

 

 
 
 

FOTOGRAFIA 04: Fabrício 
Torquato (vice-prefeito); Getúlio 
Rêgo (Deputado Estadual e pai 
do atual prefeito) e Leonardo 
Rêgo (prefeito), durante a 
cerimônia de doação de terreno 
para construção da sede do 
CCP (“Prefeito Leonardo Rêgo 
tem trabalhado visando 
patrocinar e conseguir 
patrocínio para o Clube 
Centenário Pauferrense - 
CCP”), em dezembro de 2009 
– publicada no blog do Jean 
Carlos. 
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FOTOGRAFIA 05: Leonardo Rêgo 
durante inauguração de uma obra, 
ao lado do Deputado Federal 
Felipe Maia, que apoiava sua 
campanha (“prefeito inaugura obra 
e anuncia mais benefícios para o 
povo”), em 24 de fevereiro de 
2008 – publicada no Blog do 
Capote. 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 06: Leonardo Rêgo 
durante a entrega de mais 104 
certificados de conclusão de cursos 
profissionalizantes (“A atual 
administração, utilizando essas 
ferramentas de geração de emprego e 
renda, já ensinou (não canso de dizer) 
mais de 1500 pessoas a pescar ao invés 
de, simplesmente, dar-lhes o peixe”), em 
três de dezembro de 2007, publicada no 
blog do Capote. 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 07: Leonardo Rêgo 
cedendo entrevista a Rádio Cultura do 
Oeste AM 1560, durante o Campeonato 
Regional de Futebol de campo, (“Mais um 
projeto idealizado pela administração do 
prefeito Leonardo Rêgo”), em primeiro de 
dezembro de 2007 – publicada no blog do 
Capote. 
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FOTOGRAFIA 08: Leonardo Rêgo entregando 
presente durante a IV edição do Festcriança, em 
13 de outubro de 2008 – publicada no Portal 
KGB e no blog do Capote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
FOTOGRAFIA 09: Leonardo 
Rêgo e o ex-vice-prefeito Pastor 
Alfredo, em campanha eleitoral 
– publicada em 22 de junho de 
2004, publicada no blog de 
Clístines Carlos.  
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FIGURA 01: Notícia retirada do blog do Jean Carlos em dezembro de 2009. 
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FIGURA 02: Blog do Capote em janeiro de 2008. 
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Para analisarmos como o prefeito de Pau dos Ferros usou os meios de 

comunicação local para midiatizar as políticas públicas de educação federal e estadual 

ao seu favor (como conquista personificada no poder executivo pauferrense), tomamos 

como referência as perspectivas da representação social10 da vida cotidiana. Assim 

consideramos que Leonardo Rêgo usou bem articuladamente o que Goffman (1985, p. 

228) denominou de “impressão e expressão”, para evitar e corrigir (em relação ao 

governo municipal anterior de Nilton Figueiredo) rupturas de representação e fazer com 

que a plateia aceitasse a personalidade projetada pelo ator (o próprio Leonardo Rêgo) 

durante qualquer representação comum como representante responsável do seu grupo, 

de sua equipe e de seu estabelecimento social, lugar específico, onde se realizam 

regularmente formas particulares de atividades e sobre o qual se pode estudar a 

manipulação da impressão. Para o autor, “impressão” é a fonte de informação a 

respeito de fatos não-aparentes e meio pelo qual as pessoas que a recebem podem 

orientar sua resposta ao informante, sem ter de esperar que todas as consequências 

das ações do informante se façam sentir. Cabe registrar aqui a relativização do conceito 

de “impressão”: as pessoas não são papel em branco; elas trazem concepções, 

histórias, crenças... assim, não ocorre simplesmente a impressão de algo novo, sem 

que haja resistência de alguma forma, lutas, redefinições de mensagens etc. Ao lado da 

impressão, Goffman (1985) mostra a ideia de “expressão”, nos termos do papel 

comunicativo que desempenha durante a interação social e não, por exemplo, em 

termos da função da realização ou de alívio de tensões que poderia ter para quem a 

manifesta. A “expressão”, portanto, se vale da comunicação, e esta se faz quando o 

indivíduo se encontra na presença de outros, transmitindo confiança ou rejeição, de 

acordo com as deduções do grupo. 

Na tentativa de estruturar os conceitos de personalidade individual, interação 

social e sociedade, Goffman (1985, p. 221 e 222) afirma que “quando um indivíduo se 

apresenta diante dos outros, projeta uma definição da situação, da qual uma parte 

importante é o conceito de si mesmo”. Quando acontece algo expressamente 

incompatível com esta impressão criada, consequências significativas são sentidas em 

                                                 
10

 Representações Sociais são entendidas aqui como um conjunto de explicações, crenças e ideias que 
nos permitem evocar um dado acontecimento, pessoa ou objecto. Estas representações são resultantes 
da interação social, pelo que são comuns a um determinado grupo de indivíduos. 
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três níveis da realidade social: interação social, estrutura social e personalidade do 

indivíduo. 

Em Pau dos Ferros, o atual prefeito aproveitou a ruptura de impressão que 

ocorrera em relação ao prefeito anterior, propôs sua expressão, reordenou as 

expectativas políticas (a crença no homem maduro e experiente – Nilton Figueiredo – 

fora frustrada com a administração pública e, por isso, transplantada para a 

credibilidade em um homem jovem, com respaldo político-familiar, e com a promessa 

de colocar a cidade interiorana pauferrense no rumo do desenvolvimento),  elegeu-se e 

se reelegeu. 

Segundo Goffman (1985, p. 222 e 223), quando a ruptura (algo incompatível com 

a impressão criada) abate o sistema de representação social, a interação social pode 

se dar, a partir de então, de maneira embaraçosa e confusa; os participantes podem se 

encontrar sem uma linha de ação estabelecida e sentirem uma “nota falsa na situação”. 

Ocorrendo isso, estruturalmente, as plateias tendem a aceitar o desempenho pessoal 

de um novo indivíduo que possa provar sua capacidade de executar qualquer prática. 

Então, verifica-se que o indivíduo pode envolver profundamente “o seu eu em sua 

identificação com um determinado papel, instituição ou grupo, e em seu conceito de si 

mesmo como alguém que não rompe a interação social ou desaponta as unidades 

sociais que dependem dessa interação”. Quando acontece uma ruptura, observamos, 

pois, que as concepções de si mesmo em torno das quais foi construída sua 

personalidade podem ficar desacreditadas. 

Quando o ex-prefeito de Pau dos Ferros, Nilton Figueiredo, começou a não 

honrar os compromissos básicos com a educação, deixando as escolas sucateadas – 

por exemplo – não contratando professores, deixando greves acontecerem etc, e a 

população começou a cair num ciclo vicioso de desemprego por não corresponder às 

necessidades de mão de obra qualificada, interferindo em todo o processo econômico e 

de circulação de dinheiro na cidade e na região, não somente a educação sofreu 

interrupções embaraçosas, mas a própria reputação do ex-prefeito como gestor público 

e como homem, a reputação da equipe, enquanto equipe e enquanto indivíduos, e 

também a reputação da cidade, ficaram abaladas.   
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Entretanto, Leonardo Rêgo, não significou um rompimento total com as práticas 

patrimonialistas do ex-prefeito Nilton Figueiredo. Na verdade o atual prefeito se 

apresentou como os velhos personagens, só que com uma roupagem nova. 

Weber (1982) explica bem como se dá os processos de dominação, em especial 

o patrimonialista, que se encontra inserida dentro da Dominação Tradicional:  

 

A dominação, ou seja, a probabilidade de encontrar obediência a um 
determinado mandato pode fundar-se em diversos motivos de 
submissão. Pode depender diretamente de uma constelação de 
interesses, ou seja, de considerações utilitárias de vantagens e 
inconvenientes por parte daquele que obedece. Pode também depender 
de mero “costume”, do hábito cego de um comportamento inveterado. 
Ou pode fundar-se, finalmente, no puro afeto, na mera inclinação 
pessoal do súdito. Não obstante, a dominação que repousasse apenas 
nesses fundamentos seria relativamente instável. Nas relações entre 
dominantes e dominados, por outro lado, a dominação costuma apoiar-
se internamente em bases jurídicas, nas quais se funda a “legitimidade”, 
e o abalo dessa crença na legitimidade costuma acarretar 
consequências de grande alcance. Em forma totalmente pura, as “bases 
de legitimidade” da dominação são somente três (Legal, Tradicional e 
Carismática), cada uma das quais se acha entrelaçada – no tipo puro – 
com uma estrutura sociológica fundamentalmente diversa do quadro e 
dos meios administrativos. (WEBER, 1982, pág.128). 

 

Assim, dentro do processo de Dominação Tradicional, segundo Weber (1982) a 

dominação patriarcal (patrimonialismo) representa uma associação dominante de 

caráter comunitário. O tipo daquele que ordena é o “senhor”, e os que obedecem são 

“súditos”, enquanto que, no quadro administrativo, os súditos são “servidores”. 

Obedece-se à pessoa por fidelidade. O conteúdo das ordens está fixado pela tradição, 

cuja violação desconsiderada por parte do senhor poria em perigo a legitimidade de seu 

próprio domínio. 

Se utilizando da rearticulação da formas de dominação patrimonislista, e fazendo 

parte (como processo construtor e como produto) dessa dominação, a imagem de 

Leonardo Rêgo utilizou da expressão para transmitir impressão a respeito de uma nova 

perspectiva de indivíduo prefeitável. 

Dançando, então, entre as políticas do DEM e as do Governo Federal (PT), a 

gestão de Leonardo Rêgo viu chegar à cidade o Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do RN – IFRN e a melhoria na educação do Ensino Médio e Técnico para 
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a região do Alto-Oeste. Viu chegar também à cidade a ampliação da Universidade 

Estadual do RN (de três cursos, o campus no município passou a oferecer sete 

graduações - Letras, Pedagogia, Economia, Administração, Geografia, Enfermagem e 

Educação Física - além de um Programa de Pós-graduação em nível de mestrado, 

vinculado ao Departamento de Letras), incluindo a aquisição de laboratórios, 

equipamentos e a construção de mais dois setores de aulas. Além disso, a 

possibilidade de uma futura instalação da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – 

UFERSA, a locação de duas unidades de faculdades particulares distintas (Faculdade 

Evolução Alto Oeste Potiguar – FACEP e Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 

Educacional - INBRAD), além de uma migração de jovens de outras cidades para Pau 

dos Ferros, reelaborou o cenário da educação dos egressos dos Ensinos Fundamentais 

e Médios da cidade, bem como da qualificação dos mais variados serviços. Agora, 

estão sendo formados profissionais que ficam na cidade ou na região e contribuem para 

o desenvolvimento econômico-social do local. Antes, a verba investida em educação 

fundamental e média era revertida/aproveitada para/pelas grandes cidades do entorno 

que recebiam esses jovens. 

Durante este percurso e o construindo ao mesmo tempo, Pau dos Ferros foi se 

caracterizando aos poucos como produtora e consumidora de serviços de informação e 

comunicações e, por conseguinte, centro de poder político, econômico, educacional e 

cultural da Região do Alto Oeste Potiguar. Geradora e receptora de fluxos de 

informação e comunicações, ela tem sido espaço físico, econômico, cultural, 

educacional e político, onde se concentra infraestrutura e serviços que, graças ao 

intenso desenvolvimento científico e tecnológico das comunicações, da informática e da 

indústria eletroeletrônica, permite e estimula a virtualização de várias atividades (como 

o trabalho On-line, o comércio eletrônico, a educação a distância, jogos em rede), as 

quais a têm fortalecido significativamente, no tocante ao desenvolvimento de novos 

processos societários. A vida social, econômica, educacional e cultural da cidade 

baseia-se agora também na produção, reprodução, distribuição e uso de informação. 

O município conta hoje com um número estimativo de 10 rádios comunitárias, 

mas operando sem concessão e apenas 2 rádios no ar com concessões políticas: uma 
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AM e outra FM11, Rádios Cultura e Obelisco respectivamente. Somadas a essas 10 

rádios comunitárias existem muitos blogs que se utilizam da internet como alternativa 

de produção de conteúdos midiáticos e de apropriação dos meios. Mas a cidade ainda 

não tem uma política consistente e articulada para o desenvolvimento dessas mídias, 

como mídias alternativas.  

Na verdade os blogueiros e locutores do município, de uma maneira difusa, 

desconecta e desordenada, midiatizam o cotidiano da cidade fora do âmbito das 

grandes mídias, mas tentam ao mesmo tempo se incluírem no sistema corporativo 

midiático. Os blogueiros são colunistas dos jornais impressos que circulam na região, 

como O Mossoroense, a Gazeta do Oeste, Resenha Alto Oeste, Jornal de Fato, e os 

locutores das rádios sem concessão são quase sempre os mesmos das rádios 

legalizadas.  

É como se o sistema midiático (que deveria ser alternativo e não o é) 

funcionasse como um recurso a mais para barganhar verbas publicitárias do que como 

uma alternativa de representar, (auto)perceber e legitimar o próprio cotidiano. O que 

acontece agora é a internet sendo articulada com e pela “velha” mídia. Nesse cenário, 

os atores do poder de Pau dos Ferros se apropriam das tecnologias e são mostrados 

também na internet, reproduzindo as velhas lógicas da mídia nos meios digitais. Os 

exemplos disso são o blog de Fábio Torquato – irmão do vice-prefeito da cidade 

(http://fabiotorquato.spaces.live.com/blog/); do blog de Clístenes Fernandes, colunista 

de dois jornais impressos que circula na região e dono de outros sítios na internet 

(http://clistenescarlos.blogspot.com/, http://www.paudosferros.com/); e do blog de 

Soraya Vieira, colunista de impresso (http://www.sorayavieira.com.br/portal/index.php). 

O exemplo que segue, na FIGURA 03, o “Blog do Gean Carlos” (colunista social 

de vários Jornais impressos e assessor de imprensa de políticos do município), o qual é 

patrocinado e traz as logomarcas do Governo do Estado, da Petrobras e do impresso 

Resenha Alto Oeste (http://blogdojeancarlos.blogspot.com/), evidencia que apesar 

                                                 
11

 A forma de propagação das ondas modulares, o AM, é por amplitude e tem um sinal ruim e com 
interferências, porém vai mais longe principalmente no período noturno. Por incrível que pareça, depende 
de água para se propagar melhor, ela vai para cima e para baixo propagando seu sinal. O sinal de FM é 
por frequência e tem uma razão própria, depende de antena e geralmente pega apenas numa região 
pequena, mas com qualidade superior ao AM. 

http://fabiotorquato.spaces.live.com/blog/
http://clistenescarlos.blogspot.com/
http://www.paudosferros.com/
http://www.sorayavieira.com.br/portal/index.php
http://blogdojeancarlos.blogspot.com/
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dessa configuração das práticas midiáticas em Pau dos Ferros não excluírem novas 

possibilidades de consumo que têm se dado no local e, consequentemente, a 

(re)construção das identidades sociais criadas e multiplicadas pelos meios de 

comunicação, tais meios não configuram o que a literatura denomina de mídia 

alternativa. 

 

FIGURA 03 – Layout do Blog do Jean Carlos, em outubro de 2009. 
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2.2. A acumulação e centralização da mídia.  

 

Pau dos Ferros tem uma mídia corporativa mascarada pela lógica de produção 

de mídias alternativa e isso faz sentido quando nos deparamos com a realidade 

histórica da concentração dos meios de comunicação tradicionais no Brasil. 

 Segundo DUARTE (2002), essa concentração no Brasil teve origem nos anos 60 

(período da ditadura militar), quando os interesses comerciais, industriais e políticos 

predominaram sobre os interesses das comunidades. De acordo com o relatório “Donos 

da mídia” produzido pelo Instituto de Estudos e Pesquisa sobre Comunicação 

(EPCOM), a comunicação brasileira está nas mãos de poucos, pois os meios desta no 

Brasil são controlados por seis redes privadas (nacionais) que administram 667 veículos 

(emissoras de rádio e TV e jornais diários) atingindo assim, 87% dos domicílios em 98% 

dos municípios do país. 

Não podemos deixar de considerar que os meios de comunicação vêm 

colaborando para a reelaboração do tempo de lazer da vida cotidiana, norteando as 

opiniões políticas e comportamentais, fazendo com que a identidade dos sujeitos se 

modele. Este acesso às informações não acontece somente pela mídia impressa - 

jornais e revistas -, mas, sobretudo, através de um sistema que abrange rádio, cinema, 

televisão, música, enfim, toda uma cultura de mídia que explora os sentidos. 

Acreditamos que a partir desse processo que veio se formando de centralização 

da informação, fez-se necessário a criação de espaços midiáticos alternativos que 

possibilitassem a inversão da pauta da grande mídia e consequentemente a (re) 

construção das identidades sociais criadas e multiplicadas pelos meios de 

comunicação. Como nos lembra Fischer (1997, p.59) “os meios de comunicação 

constroem significados e atuam decisivamente na formação dos sujeitos sociais”. 

Segundo Bailey (2009) essas características levantadas sobre as mídias 

alternativas nos remetem a ideia de que a insatisfação com as mídias corporativas, que 

seriam comprometidas com os interesses do capital, geram práticas sociais e midiáticas 

que visam a oferecer uma outra maneira de pensar a função transgressiva da 

comunicação, sendo isso feito com um aparato técnico mínimo e custos irrisórios. 
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Desta forma, entendemos que a mídia alternativa dá recursos para que a 

sociedade recrie suas próprias narrativas e discursos, utilizando-se de sua cultura como 

modo de fortalecer-se diante da cultura dominante, fazendo com que estes sujeitos 

tenham uma identidade e forma de vida própria. São frestas alternativas para que eles 

construam um imaginário, também povoado de incertezas, mas coerente com seus 

saberes vividos e com as escolhas traduzidas pela mídia diariamente seja nas novelas, 

nos telejornais, no rádio, jornais ou revistas. 

De acordo com CADENA (2008), o conceito de mídias alternativas foi criado na 

segunda metade do século XX para se nomear os canais ou veículos de comunicação 

não tradicionais, os quais ajudam a promover a participação e o engajamento das 

pessoas de uma determinada localidade nos problemas da sua realidade, a fim de 

satisfazer a necessidade de opinar, criticar e participar das comunidades.  

Dordor (2007) explica que isso ocorre, porque o próprio indivíduo, no centro 

desse fenômeno, não quer fazer parte de uma massa passiva, ser reduzido a uma 

fração de audiência, ele quer reencontrar sua condição de pessoa. 

Quando dizemos que a articulação das mídias em Pau dos Ferros difere do 

conceito de mídia alternativa (o de que ela surgiria a partir da insatisfação com as 

mídias corporativas; o de não buscar lucros financeiros; de serem produzidas por e para 

a população), dizemos na verdade que, na cidade, os novos espaços midiáticos surgem 

a partir dos poucos espaços de manifestação na mídia corporativa abertos à população, 

mas logo se unem às mesmas formas de produção de conteúdo midiático da mídia 

tradicional, buscando lucro e sendo reduto de propaganda político-partidária. 

Uma outra proposição que merece atenção no cenário de Pau dos Ferros é o 

fato de que o poder público local não reconhece ter uma política de comunicação 

articulada12, mas faz usos diários das rádios para “conversar e prestar contas” (palavras 

do próprio prefeito) com/para a população pauferrense (como pode ser visto na 

FIGURA 02, página 14, que anuncia o site oficial, 

http://www.prefeituradepaudosferros.com.br, pelo qual Leonardo Rêgo se faz “ver e 

                                                 
12

 É interessante esclarecer que assim como foi dado voz aos alunos que consumiam a informação sobre 
educação midiatizada pelo poder público, também foi dado voz a esse poder público: entrevistou-se 
separadamente o prefeito Leonardo Rêgo e, a posteriori, o seu pai, o deputado Getúlio Rêgo, sobre o 
tema de nossa pesquisa. 

http://www.prefeituradepaudosferros.com.br/
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ler”). Inclusive publiciza (e se apropria das) as políticas públicas de educação federal e 

estadual (ampliação da UERN e implantação do IFRN, por exemplo) como conquista da 

gestão municipal e usa isso como forma de crescer nos índices de aceitação de sua 

gestão (como mostra as FOTOGRAFIAS 10 e 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 10: Leonardo Rêgo mostrando suas relações com o reitor do 
IFRN Belchior de Oliveira Rocha e equipe de professores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTOGRAFIA 11: Leonardo Rêgo proferindo palestra durante a inauguração do 

Campus do IFRN em Pau dos Ferros.  
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Um outro importante canal de comunicação usado pelo prefeito de Pau dos 

Ferros, Leonardo Rêgo, é o programa de radio “Conversando com o Povo” que vai ao 

ar, todos os dias, às 12 horas, pelas Rádios Cultura AM e Obelisco FM e conta com 

grande número de audiência; e a audiência do programa faz parte do cotidiano da 

população adulta, de todas as esferas sociais. Por outro lado, os jovens estudantes não 

o ouvem, mas sabe que ele existe (por mediação de seus pais, dos amigos mais velhos 

e da internet), acessam os blogs que tratam da política local e ainda assim propagam 

seus comentários sobre a midiatização que o prefeito faz da educação, através 

especialmente do programa “Conversando com o povo”. O programa radiofônico, 

apresentado pelo prefeito pode também ser ouvido On-line, através do site da Rádio 

Cultura (www.culturadooeste.com.br).  

 

 

2.3. A midiatização pode partir das próprias práticas sociais: um diálogo 

teórico sobre o cotidiano e o consumo. 

 

O uso dos meios, por parte do poder executivo pauferrense, faz-nos querer 

pensar sobre como o diálogo entre prefeito e sociedade pauferrense tem sido 

recepcionado, consumido e circulado de maneiras diferenciadas. Inclusive as rádios 

sem concessões públicas e os sites da cidade também têm tratado dessas questões de 

maneiras hora semelhantes, hora difusas e desconexas, dando à mídia um papel 

manipulador relativo e aferindo à esfera pública (considerada aqui, à luz habermasiana 

de Wilson Gomes, 1998, como uma relação / tensão entre Estado, economia e a esfera 

da intimidade), o poder de mediar parte de suas próprias práticas sociais. 

Assim considerado, tem-se um impasse: a emissão manipulatória que o poder 

político consegue fazer e a recepção que a esfera pública dinamicamente redesenha a 

todo instante. Para tanto, fomos buscar no diálogo teórico, o aporte para interpretar 

essa relação de emissão / recepção. 

Michel de Certeau (1998) diz que as interações sociais são marcadas pela arte 

de fazer o cotidiano, partindo de uma ideia central: é erro supor que o consumo das 

ideias, valores e produtos pelos anônimos sujeitos do cotidiano é uma prática passiva, 
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uniforme, feita de puro conformismo às imposições do mercado e dos poderes sociais. 

No final de um dos capítulos do livro “A Invenção do Cotidiano: Artes de Fazer” (1998), 

o autor escreve o que poderíamos considerar uma verdadeira indicação de método: “É 

sempre bom lembrar que não se devem tomar as pessoas por idiotas” (1998, p. 273). 

Isto é, no consumo dos bens culturais e materiais, existem sempre apropriações e 

ressignificações imprevisíveis, incontroláveis, modificadoras de pretensões previstas na 

origem, no planejamento, na idealização das coisas. Assim não nos é estranho quando 

da realização dos Grupos Focais em Pau dos Ferros, ouvirmos relatos como os 

seguintes: “A mídia é uma forma de alienação. Sempre tem uma ideologia por trás” ou 

“A mídia também serve para nós protestarmos, dá nossa opinião”. A recepção midiática 

não pode ser tão controlada. As opiniões divergem até sobre a própria mídia, e isso é 

resultado da pluralidade de ressignificações que as pessoas são capazes de fazer 

durante o processo de recepção. 

Certeau (1998) indicará também a pretensão de colonizar essas artes de fazer 

que conservam os poderes de todas as épocas. É certo que de mil maneiras o sistema 

e seus poderes procuram domesticar essa potência de artes e táticas, aliás, vista como 

reserva popular. Táticas que, para o autor, são saberes sem discurso, sem escritura, 

solidários de operações múltiplas e anônimas, excluídos pelos saberes da 

administração e do controle, mas não menos criadores e subversivos por isso: 

 

Produtores desconhecidos, poetas de seus negócios, inventores de 
trilhas nas selvas da racionalidade funcionalista, os consumidores 
produzem uma coisa que se assemelham à “linha de erre”, de que fala 
Deligny. Traçam trajetórias indeterminadas, aparentemente desprovidas 
de sentido, porque não são coerentes com o espaço construído, escrito 
e pré-fabricado onde se movimentam. São frases imprevisíveis, num 
lugar ordenado pelas técnicas, organizadoras de sistemas. Embora 
tenham como material os vocábulos das línguas recebidas (o vocábulo 
da TV, o do jornal, o dos supermercados ou das disposições 
urbanísticas), embora fiquem enquadradas por sintaxes prescritas 
(modos temporais dos horários, organizações paradigmáticas dos 
lugares etc.), essas “trilhas” continuam heterogêneas aos sistemas onde 
se infiltram e onde esboçam as astúcias de interesses e de desejos 
diferentes. Elas circulam, vão e vem, saem da linha e derivam no relevo 
imposto, ondulações espumantes de um ar que se insinua entre os 
rochedos e os dédalos de uma ordem estabelecida. (CERTEAU, 1998, 
p. 97). 
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Dessa forma, Certeau (1998) nos dá uma inversão de perspectiva, que 

fundamenta a sua Invenção do cotidiano, deslocando a atenção do consumo 

supostamente passivo dos produtos recebidos, para a criação anônima, nascida da 

prática, do desvio no uso desses produtos. Evidenciando seu compromisso em narrar 

as práticas comuns, as artes de fazer dos praticantes, as operações astuciosas e 

clandestinas, ele afirma: 

 

[...] A uma produção racionalizada, expansionista além de centralizada, 
barulhenta e espetacular, corresponde outra produção, qualificada de 
„consumo‟: esta é astuciosa, é dispersa, mas ao mesmo tempo ela se 
insinua ubiquamente, silenciosa e quase invisível, pois não se faz notar 
com produtos próprios, mas nas maneiras de empregar os produtos 
impostos por uma ordem econômica dominante. (CERTEAU, 1998, p. 
39). 

 

Certeau (1998) inverte a forma de interpretar as práticas culturais 

contemporâneas, recuperando as astúcias anônimas das artes de fazer – esta arte de 

viver a sociedade de consumo. Na perspectiva da racionalidade técnica, o melhor modo 

possível de se organizar pessoas e coisas é atribuir-lhes um lugar, um papel e produtos 

a consumir. Certeau, ao contrário, nos mostra que o homem ordinário inventa o 

cotidiano com mil maneiras de caça não autorizada, escapando silenciosamente a essa 

conformação. Essa invenção do cotidiano se dá graças ao que Certeau chama de 

“artes de fazer”, “astúcias sutis”, “táticas de resistência” que vão alterando os objetos e 

os códigos, e estabelecendo uma (re)apropriação do espaço e do uso ao jeito de cada 

um. 

Quando Certeau desloca a atenção do consumo para a criação anônima, ele 

corrobora com as novas perspectivas sobre como pensar o consumo na atualidade. Os 

processos de consumo são hoje abordados de uma maneira muito mais complexa do 

que uma rasa relação entre manipuladores donos da mídia (e também donos do poder 

político-econômico) e uma sociedade ingênua e subserviente. Na fala dos Grupos 

Focais, em se tratando de ingenuidade frente a mídia eles afirmam, em certos 

momentos, que todos a usam: “Mídia é o que está no auge e todo mundo usufrui, usa”. 

Consumo agora é entendido como uma negociação entre aquilo que a sociedade 
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produz e a maneira como usa, dando aos setores populares a legitimidade de também 

pensar o consumo. 

Com um objetivo de participar da construção conceitual de uma Teoria 

sociocultural do consumo, Néstor Garcia Canclini (1996), propõe inicialmente em seu 

texto “O Consumo serve para pensar” o conceito de consumo como um “conjunto de 

processos socioculturais em que se realizam a apropriação e os usos dos produtos”. 

Essa ideia explica as nossas práticas de consumo algo muito mais além do que simples 

atividades relacionadas a “gostos, caprichos e compras irrefletidas”. O consumo seria 

compreendido, sobretudo, pela sua racionalidade econômica. Canclini (1996) explica: 

 

O modo como se planifica a distribuição dos bens depende das grandes 
estruturas de administração do capital. Ao se organizar para prover 
alimento, habitação, transporte e diversão aos membros de uma 
sociedade, o sistema econômico “pensa” como reproduzir a força de 
trabalho e aumentar a lucratividade dos produtos (...). É inegável que as 
ofertas e bens e a indução publicitária de sua compra não são atos 
arbitrários. (CANCLINI, 1996, p.53).   

 

Numa versão que limita essa racionalidade macrossocial (definida pelos grandes 

agentes econômicos), Canclini (1996) nos mostra alguns estudos sob a perspectiva de 

uma Racionalidade sociopolítica interativa, em que consumo seria uma negociação 

entre aquilo que a sociedade produz e a maneira como usa os bens, dando aos setores 

populares, semelhantemente como Certeau (1998) que em vez de usar o termo 

“setores populares”, fala em “anônimos”, legitimidade de também pensar o consumo. 

Como, por exemplo, a importância que as demandas pelo aumento do consumo e pelo 

salário indireto adquirem nos conflitos sindicais e a reflexão crítica desenvolvida pelos 

agrupamentos de consumidores. 

Abordando a racionalidade pós-moderna, consumo estaria relacionado a um jogo 

de desejos e estruturas, e ordenaria politicamente cada sociedade e as comunidades 

de pertencimento e controle estariam se reelaborando, reestruturando-se. “O consumo 

é um processo em que os desejos se transformam em demandas e em atos 

socialmente regulados” (CANCLINI, 1996, p.58). Seguindo os rastros do que denomina 

de comunidades transnacionais de consumidores, o autor nos coloca em tempos de 

“fraturas e heterogeneidade, de segmentações dentro de cada nação e de 
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comunicações fluídas com as ordens transnacionais da informação, da moda e do 

saber”. 

Dessa forma, segundo Canclini, uma nação seria muito mais identificada pelas 

suas práticas de consumo do que pelos seus limites territoriais ou do que pela sua 

história política. Consumo se torna, então, o principal procedimento de identificação. 

Semelhantemente, essa ideia é dada também por Featherstone (1995), como sinônimo 

de “Estilos de vida e cultura de consumo”. 

Para Featherstone (1995), a expressão “estilo de vida”, no âmbito da cultura de 

consumo contemporânea conota a individualidade, auto-expressão e a consciência de 

si estilizada. “O corpo, as roupas, o discurso, os entretenimento de lazer, as 

preferências de bebida e comida, a casa, o carro, a opção de férias etc. de uma pessoa 

são vistos como indicadores de individualidade do gosto e o sendo de estilo do 

proprietário/consumidor. Assim, o mundo das mercadorias e seus princípios de 

estruturação seriam centrais para compreensão da sociedade. 

Canclini (1996, p. 59) chega a afirmar que “consumir é tornar mais inteligível um 

mundo onde o sólido se evapora” e vai mais além “Por isso, além de serem úteis para a 

expansão do mercado e a reprodução da força de trabalho, para nos distinguirmos dos 

demais e nos comunicarmos com eles, as mercadorias servem para pensar”. 

Para o autor argentino o valor mercantil não é alguma coisa contida 

naturalisticamente nos objetos, mas é resultante das interações socioculturais em que 

os homens os usam. O caráter mercantil dos bens nos é apresentado como 

oportunidades e riscos de seu desempenho: 

 

Podemos atuar como consumidores nos situando somente em um dos 
processos de interação - o que o mercado regula - e também podemos 
exercer como 'Cidadãos uma reflexão' e uma experimentação mais 
ampla que leve em conta as múltiplas potencialidades dos objetos, que 
aproveite seu virtuosismo semiótico, nos variados contextos em que as 
coisas nos permitem encontrar com as pessoas (CANCLINI, 1996, p.67). 

 

Canclini (1996) nos remete ao conceito de cidadão-consumiores, como 

prerrogativa para a reconquista criativa dos espaços públicos, os quais, dependendo do 
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interesse pelo público, o consumo poderá ser uma negociação de valor cognitivo, útil 

para pensar e agir significativa e renovadoramente na vida social. 

 

2.4. A midiatização pode partir das próprias práticas sociais: um diálogo 

teórico sobre a Esfera Pública e a opinião pública. 

 

Colocamos a partir de agora a perspectiva de cidadãos-consumidores, sob a 

ótica de Habermas (2003)13; em outros termos, no seio do que denomina de Esfera 

Pública, a qual seria uma dimensão do social que atua como mediadora entre o Estado 

e a sociedade, na qual o público se organiza como portador da opinião pública. Mas 

para que a opinião pública seja formada, tem de existir liberdade de expressão, de 

reunião e de associação. Por conseguinte, o acesso a tais direitos deve ser garantido a 

todos os cidadãos. 

Em se tratando do conceito de Opinião Pública, Bourdieu (1983) afirma que ela 

não existe, não no sentido em que é moldada nas pesquisas de Opinião Pública, e 

explica: 

 

Qualquer pesquisa de opinião supõe que todo mundo pode ter uma 
opinião (...). Depois supõe-se que todas as opiniões tem valor (...). E 
pelo simples fato de se colocar a mesma questão para todo mundo, está 
implícita a hipótese de que há um consenso sobre os problemas, ou 
seja, que há um acordo sobre as questões que merecem ser colocadas. 
(BOURDIEU, 1983, p. 173). 

 

Transgredindo o preceito elementar da construção de um questionário, que exige 

que se "abram possibilidades" para todas as respostas possíveis, Bourdieu (1983) diz 

que se omite, frequentemente, nas perguntas ou nas respostas propostas, uma das 

opções possíveis ou, ainda, propõe-se várias vezes a mesma opção com formulações 

diferentes. Exceto quando se fez uma pesquisa preparatória, nunca se está 

                                                 
13

 Segundo Habermas, os cidadãos se comportam como corpo público quando se comunicam de maneira 
irrestrita sobre assuntos de interesse geral. Não se trata de se comportarem como homens de negócios 
ou profissionais em transações privadas (interesses de classe), tampouco como membros de uma ordem 
constitucional, sujeitos à coação legal de uma burocracia de Estado (poder do Estado). Numa sociedade 
de grandes dimensões, esse tipo de comunicação requer meios específicos para transmissão de 
informações. Hoje, os jornais, revistas, rádios e TVs conformam o que chamamos de "mídia da esfera 
pública". 
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completamente seguro de se ter previsto todo o universo das respostas possíveis e 

apenas estas. Ainda segundo o autor francês (1983), pode-se também prever muitas 

vezes a mesma resposta, e, se o acaso intervier, isto dá uma chance maior para a 

resposta proposta muitas vezes; ou ainda, entre as respostas previstas, pode-se omitir 

uma resposta possível particularmente importante e, por isso mesmo, retirar-lhe as 

probabilidades de aparecimento. 

Também é preciso prever que na maioria das vezes, as distorções resultam das 

condições nas quais trabalham as pessoas que produzem os questionários. Mas 

existem também outros obstáculos. Existe o fato de as problemáticas fabricadas pelos 

institutos de sondagens de opinião serem subordinadas a uma demanda de tipo 

particular: 

 

As problemáticas que são propostas pelas pesquisas de opinião se 
subordinam a interesses políticos, e isto dirige de maneira muito 
acentuada o significado das respostas e, ao mesmo tempo, o significado 
dado à publicação dos resultados. Em seu estado atual, a pesquisa de 
opinião é um instrumento de ação política; sua função mais importante 
consiste talvez em impor uma ilusão de que existe uma opinião pública 
que é a soma puramente aditiva das opiniões individuais; em impor a 
ideia de que existe algo que seria uma coisa assim como a média das 
opiniões ou a opinião média. A “Opinião Pública” que se manifesta nas 
primeiras páginas dos jornais sob a forma de percentagens (60% dos 
franceses são favoráveis à...), esta Opinião Pública é um artefato puro e 
simples cuja função é dissimular que o estado da opinião em um dado 
momento do tempo é um sistema de forças, de tensões e que não há 
nada mais de inadequado para representar o estado da opinião do que 
uma percentagem. (BOURDIEU, 1983, p.174) 

 

Assim, o sociólogo supõe que nada se deve ao acaso e que essas distorções 

têm explicação. 

Segundo Bourdieu, as relações de força nunca se reduzem a relações de força: 

todo exercício da força é acompanhado por um discurso que visa legitimar a força de 

quem a exerce; pode-se mesmo dizer que é próprio de toda relação de forças 

dissimular-se como relação de força e de só ter toda sua força na medida que ela (a 

dominação) se dissimula como tal. É a dominação simbólica que tem esse poder de 

fazer ver e crer: 
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Em suma, para falar simplesmente, o homem político é aquele que diz: 
“Deus está conosco”. O equivalente de “Deus está conosco” é, hoje em 
dia, “a opinião pública está conosco”. O efeito fundamental da pesquisa 
de opinião é o seguinte: a idéia de que existe uma opinião pública 
unânime é constituída para legitimar uma política e reforçar as relações 
de força que a fundam ou a tornam possível. (BOURDIEU, 1983, p.175). 

 

O jogo de interesses aqui é o que legitima a desigualdade. Assim Bourdieu 

mostra, enfim, que a opinião pública não existe, pelo menos na forma que lhe atribuem 

os que têm interesse em afirmar sua existência. Disse que havia, por um lado, opiniões 

mobilizadas, opiniões constituídas, grupos de pressão mobilizados em torno de um 

sistema de interesses; e, por outro lado, disposições, isto é, a opinião no estado 

implícito, que, por definição, não é opinião se com isso se compreende algo que pode 

ser formulado em discurso comum a certa pretensão à coerência. 

Já para Wilson Gomes (2004), a opinião pública é uma categoria claramente 

relacionada à experiência democrática de origem moderna. Trata-se de uma evidência 

histórica: a centralidade da idéia de opinião pública, a importância atribuída ao debate 

público como modo legítimo de produção de opinião política, o valor estratégico da 

constituição da opinião das maiorias, são todos fenômenos típicos da forma histórica da 

democracia liberal. Além disso, conforme Gomes (2004) há outros fenômenos 

associados à política de opinião que se colocam em evidente dependência do modo de 

vida democrático moderno, como a concepção da política de opinião como atividade 

que vincula a esfera da política institucional (posteriormente, também profissional) à 

esfera civil e como o entendimento da política de opinião como atividade 

institucionalmente protagonizada pelos partidos e sujeitos políticos.  

Dessa forma, nas palavras do autor baiano, tanto o que a política de opinião 

pretende assegurar quanto os princípios que socialmente a legitimam para nós estão 

associados à experiência democrática.  

Adentrando em um palco mais específico, o da política, Wilson Gomes (2004, 

p.421 e p.424) apresenta-a funcionando sempre “com base em práticas, habilitações, 

classes de agentes e representações interrelacionados e reciprocamente implicados de 

forma sistêmica” e “a política mediática é simplesmente um dos sistemas de práticas da 

política contemporânea, isto é, um conjunto sistemático de habilitações, de atores e de 
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representações pelos quais se realiza a atividade política contemporânea”. O autor 

complementa: 

 
Esse sistema de prática política novo altera, naturalmente, de alguma 
forma que só pode ser precisada empiricamente, a têmpera do sistema 
geral de práticas políticas, mas está longe de representar uma 
reconfiguração global, pois um sistema de prática não se destina a 
eliminar todos os sistemas anteriores que não lhe são concorrentes, 
como a política de partidos, por exemplo. Isso quer dizer que este 
sistema se produziu em substituição a algum outro que não pode mais 
funcionar ou não pode mais funcionar do mesmo jeito que o fazia antes. 
Defendo que os dois sistemas de práticas – o que caiu em desuso e o 
que ocupou o seu lugar – destinavam-se a garantir a interação entre a 
esfera política e a esfera civil (o público, a cidadania). Estou sugerindo, 
portanto, que toda atividade política funcione com base em pelo menos 
dois conjuntos de programas de ação, de sistemas de práticas, enfim. 
Um sistema de práticas cumpre as funções internas na esfera política 
enquanto outro (ou outros) sistema satisfaz necessidades de interação 
entre o interior e o exterior da esfera política. Em suma sustento, então, 
que há um conjunto de práticas políticas com funções ad intra e 
enquanto há outro conjunto de práticas com funções ad extra; um 
sistema imanente, para dentro, e um sistema para o exterior, para fora. 
(GOMES, 2004, p.424 e p.225). 

 

 Ainda Gomes (2004), o sistema de padrões de atividade, de comportamentos e 

disposições dos agentes, de habilidades e de estratégias, de regularidades e de 

programas de ação ad intra do campo político permite que a esfera realize as suas 

operações básicas relativas à produção da decisão política, ao exercício do governo 

com todas as dimensões que implicam, à atividade de produção de leis, às interações 

entre forças dos grupos e dos partidos na arena, à disputa argumentativa nos plenários 

e a tudo o mais que consideramos típico da atividade política. 

Já os padrões de atividade, agentes, habilitações e programas de ação ad extra 

do campo político, por sua vez, cuidam de assegurar as operações básicas da relação 

entre a esfera profissional e institucional da decisão política e o restante da sociedade. 

Operações destinadas a obter o apoio, o consentimento ou mesmo a produzir o medo 

da população com relação a quem exerce o governo ou a quem pretende ser colocado, 

pelo povo, em condições de exercê-lo. Essas operações são praticadas em todos os 

modos de governo onde a esfera da decisão política depende de algum tipo de 

interação com a esfera popular.  
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Aproximam-se dessa ideia ad intra / ad extra, no âmbito das interações sociais, 

os conceitos de “impressão e expressão” utilizados por Gofman (1985) para legitimar a 

representação social, a qual também é abordada por Bourdieu sob as perspectivas das 

relações de forças e das opiniões mobilizadas, constituídas, mobilizadas em torno de 

um sistema de interesses de um lado; e, do outro lado, por disposições (habitus). 

Lembrando também o que Certeau chamou de táticas e estratégias, para abordar o 

jogo das interações sociais e dá ao dia-a-dia do anônimo a possibilidade e a arte de 

fazer suas práticas sociais astuciosamente, deixa-se agora e de uma vez por toda de 

lado a característica, antes pretendida, de massa passiva. Isso se faz tão claro nos 

diálogos do Grupos Focais, como por exemplo, quando os alunos conseguem fazer 

uma leitura crítica da política e da mídia que os cercam:  “A mídia passa política, como 

essas propagandas políticas e os políticos falam o querem passar para a gente votar 

neles”. Aqui eles são cientes dos interesses que há por trás das propagandas políticas, 

por exemplo. 

Neste contexto, encontramos respaldo histórico-teórico-metodológico nos 

Estudos Culturais Críticos, que têm sua origem na Universidade de Birmingham (Reino 

Unido), ainda na década de 50, quando foi fundado o Centro de Estudos Culturais 

Contemporâneos. Segundo Armand e Michele Mattelart (1999, p. 105), “o Centro de 

Birmingham reconhece suas ideias fundadoras nas obras de Richard Hoggat, de 

Williams e do historiador Edward P. Thompson”. Eles procuram estudar a cultura como 

um lugar de luta e negociação entre diversas culturas, vinculadas a determinados 

estratos da sociedade. Tentando compreender o significado das práticas culturais no 

contexto do cidadão de Pau dos Ferros, entendido como um receptor-consumidor, mas 

também como um produtor de cultura, os Estudos Culturais nos orienta a fazer análises 

e críticas da cultura popular e de massa em seus produtos criados que refletem os 

discursos hegemônicos, como também os movimentos de resistência culturais 

originados nas culturas populares. 

Segundo Kelnner (2001), os estudos culturais se orientam para as análises das 

produções, práticas e instituições dentro das redes existentes de poder, mostrando 

como a cultura oferecia ao mesmo tempo forças de dominação e recursos para a 

resistência e a luta.  
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Na primeira metade dos anos 70, os estudos centravam-se na emergência de 

vários movimentos sociais e culturais que se mostravam resistentes em alguns 

aspectos da estrutura dominante de poder. A partir da segunda metade da mesma 

década, percebe-se a importância crescente dos meios de comunicação, vistos não 

somente como entretenimento, mas como aparelhos ideológicos do Estado. Se, num 

primeiro momento, foram a classe trabalhadora e suas práticas culturais que se 

transformaram em objeto de análise e discussão, mais tarde, foram substituídas pela 

cultura da mídia e sua audiência. 

Para nosso estudo, os Estudos Culturais nos ajudam a compreender como, em 

Pau dos Ferros, mesmo não tendo uma oferta plural (dominada pelos poderes político-

econômicos da cidade), há pelo menos uma recepção plural. 
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3. METODOLOGIA: O PASSEIO FEITO PELO CONSUMO/RECEPÇAÕ, 

ATRAVÉS DA TÉCNICA DE GRUPO FOCAL. 

 

A pesquisa seguiu as perspectivas metodológicas das teorias sobre consumo de 

informação, centradas na recepção, empiricamente ratificada pela técnica de coleta de 

dados Grupo Focal nas instituições de ensino de Pau dos Ferros. 

No âmbito das abordagens qualitativas em pesquisa social, a técnica de grupo 

focal, conforme Gatti (2005, p. 7) depende da vivência com que cada participante tem 

com o tema e como sua participação pode trazer “elementos ancorados em suas 

experiências cotidianas”. 

Segundo Powell e Silgle (1996, p.449) um Grupo Focal “é um conjunto de 

pessoas selecionadas e reunidas por pesquisadores para discutir e comentar um tema, 

que é objeto de pesquisa, a partir de sua experiência pessoal”. 

Historicamente, segundo Gatti (2005):  

 

O uso de grupos de discussão como fonte de informação em pesquisa 
foi comum nos anos de 1970 e 1980 em áreas muito particulares, como 
na pesquisa em comunicação, na avaliação de materiais diversos ou de 
serviços, em estudos sobre recepção de programas de televisão ou de 
filmes, em processos de pesquisa-ação ou pesquisa-intervenção 
(GATTI, 2005, p.8). 

 

Ainda segundo Gatti (2005), Grupo Focal privilegia um tipo especial de grupo em 

termos do seu propósito, tamanho, composição e dinâmica. Basicamente, o grupo focal 

pode ser considerado uma espécie de entrevista de grupo, embora não no sentido de 

ser um processo onde se alternam perguntas do pesquisador e resposta dos 

participantes. 

Diferentemente, a essência do grupo focal consiste justamente em se apoiar na 

interação entre seus participantes para colher dados, a partir de tópicos que são 

fornecidos pelo pesquisador (que vai ser no caso o moderador do grupo). Uma vez 

conduzido, o material obtido vai ser a transcrição de uma discussão em grupo, focada 

em um tópico específico (por isso grupo focal). 
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3.1. A caracterização dos Grupos Focais 

 

Os participantes dos grupos focais foram todos jovens com idades que variavam 

entre 12 e 27 anos, de ambos os gêneros (masculino e feminino). Inicialmente foram 

divididos por escola e escolaridade, em cinco grupos focais, os quais variaram entre 

seis e 14 participantes (números tidos como referência aproximada para a composição 

dos grupos, porque consegue fazer com que as questões sejam abordadas em maior 

profundidade pela interação grupal). A escolha deles foi condicionada pelas 

características comuns de serem consumidores de informações (acessam os blogs aqui 

já citados e ou ouvem as rádios, bem como os programas políticos, da cidade de Pau 

dos Ferros) ao mesmo tempo que são usuários das políticas públicas de educação 

presentes em Pau dos Ferros, nos mais variados níveis, do nono ano, passando pelo 

ensino médio, técnico, até o superior. A duração média de cada grupo correspondeu a 

aproximadamente uma hora e meia. 

A coleta de dados através de grupo focal teve como uma de suas maiores 

riquezas se basear na tendência humana de formar opiniões e atitudes na interação 

com outros indivíduos, como pode ser visualizada nas Fotografias 12 e 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 12: Alunos do 9º ano do Educandário Imaculada da Conceição. 
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FOTOGRAFIA 13: Alunos do curso de Enfermagem da UERN. 

 

O Grupo Focal contrasta, nesse sentido, com dados colhidos em questionários 

fechados ou entrevistas individuais, onde o indivíduo é convocado a emitir opiniões 

sobre assuntos que talvez ele nunca tenha pensado a respeito anteriormente. As 

pessoas em geral precisam ouvir as opiniões dos outros antes de formar as suas 

próprias. E constantemente mudam de posição (ou fundamentam melhor sua posição 

inicial) quando expostas às discussões de grupo. É exatamente este processo que o 

grupo focal tentou captar: a formação em grupo, através da discussão coletiva, das 

opiniões sobre a midiatização das políticas das quais eles são alvos.  

Realizamos então nos dias 11 e 12 de maio a técnica de Grupo Focal, executada 

em cinco grupos de acordo com a escola e a turma de escolaridade a que pertenciam. 

Escolheram-se os horários matutinos e vespertinos por questões de viabilidade dos 

participantes voluntários; uma vez que era o horário mais propício para reuni-los, pois 

era o horário de suas aulas. As instituições de ensino foram o IFRN, a UERN, a Escola 

Estadual Prof. José Fernandes de Melo e o Educandário Imaculada Conceição - EIC, 

em que os alunos se propuseram voluntariamente a participar da atividade, assinando, 



 

 

53 

 

inclusive, um termo de autorização para o uso de imagens e de informações no âmbito 

desta pesquisa. Todos os grupos eram mistos quanto ao gênero e a idade e seguiram o 

formato de execução apresentado na tabela a seguir. 

 

TABELA 01: Execução dos Grupos Focais 

Instituição de 
Ensino 

Condição de 
instituição 
pública ou 
privada 

Dia de 
realização do 
Grupo Focal 

Horário N° de alunos 
participantes 

Série ou 
período 
dos 
alunos 

Educandário 
Imaculada 
Conceição 

Escola 
privada 

11/05/2010 10h – 
11h30 

10 Alunos 
de 9º ano 

Escola 
Estadual Prof. 
José 
Fernandes de 
Melo 

Escola 
pública 
estadual 

11/05/2010 14h – 
15h30 

12 Alunos 
de 
Ensino 
Médio  

Instituto 
Federal de 
Educação, 
Ciência e 
Tecnologia do 
RN 

Escola 
pública 
federal 

12/05/2010 7h30 – 9h 14 Alunos 
de 
Ensino 
Médio 

Instituto 
Federal de 
Educação, 
Ciência e 
Tecnologia do 
RN 

Escola 
pública 
federal 

12/05/2010 9h30 – 
11h 

6 Alunos 
de nível 
técnico 

Universidade 
Estadual do 
Rio Grande do 
Norte  

Universidade 
pública 

12/05/2010 11h15 – 
12h45 

12 Alunos 
do 2°, 4° 
e 6° 
período 

 

Após cada reunião, elaborou-se resumos das informações, e impressões obtidas 

no GF e suas implicações para o estudo. Para análise dos dados, levou-se em 

consideração: palavras utilizadas repetidamente, o contexto no qual a informação foi 

obtida, concordâncias e discordâncias entre as opiniões dos participantes, alteração de 

opiniões ocasionadas pela pressão dos grupos, respostas dadas em função de 

experiências pessoais, ideias principais, comportamentos, gestos, reações, 
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sentimentos, dificuldades de compreensão das perguntas feitas, entusiasmos, 

dificuldades no enfrentamento de desafios, aproveitamento dos espaços de liberdade, 

etc. 

O moderador e relator dos grupos foi a própria pesquisadora, a qual utilizou para 

registrar as informações um gravador de áudio, uma câmera fotográfica e uma câmera 

filmadora. Cabe registrar que o papel do moderador é de promover a participação de 

todos, evitando a dispersão dos objetivos da discussão e a monopolização de alguns 

participantes sobre outros; e o do relator é de assumir o papel de registrar a discussão. 

Preocupou-se para que as anotações fossem bastante completas no que se refere ao 

conteúdo e comportamento dos participantes. 

Assim, para Gatti (2005, p. 8), na condução do GF, é importante o respeito ao 

princípio da diretividade, e o facilitador ou moderador da discussão deve “cuidar para 

que o grupo desenvolva a comunicação sem ingerências indevidas da parte dele, como 

intervenções afirmativas ou negativas, emissões de opiniões particulares, conclusões 

ou outras intervenções diretas”. 

Ainda se tratando da execução dos GFs, apesar de não se estar realizando uma 

entrevista com os grupos, mas criando condições para que estes se situem, explicitem 

pontos de vista, analisem, infiram, façam críticas, abram perspectivas diante da 

problemática para o qual foi convidado a conversar coletivamente, Gatti (2005, p. 27) 

diz que se pode aplicar aos “participantes um questionário sobre os aspectos da 

discussão, visando suplementar a coleta das interações grupais. E assim foi feito: 

depois das discussões, foi aplicado um questionário que objetivava solidificar as 

opiniões propostas durantes os GFs.  

As Fotografias 14 e 15 podem ilustrar melhor como esse processo se deu. 
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FOTOGRAFIA 14: Alunos do IFRN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 15: Alunos da Escola Estadual prof. José Fernandes de Melo. 
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O questionário previa o relato sobre o entendimento acerca da mídia, da 

educação e da política, e a relação que existe entre essas três dimensões na formação 

do cotidiano das pessoas de Pau dos Ferros e deles próprios. 

 

 

3.1. Momentos que antecederam o GF: da organização ao seu 

desenvolvimento.  

 

O processo de organização dos grupos focais iniciou-se desde a definição do 

tema e dos objetivos desta pesquisa que foi primordial para a elaboração de um roteiro 

dos pontos que seriam abordados nos grupos de discussão. O roteiro elaborado como 

forma de orientar e estimular a discussão foi usado com flexibilidade, de modo que os 

ajustes durante o decorrer do trabalho pudessem ser feitos, com abordagens de tópicos 

não previstos, como por exemplo o desconhecimento, por parte de alguns alunos, do 

programa radiofônico do prefeito e a não isenção de comentar o que eles não 

conheciam / ouviam, mas era influenciados pelas experiências e opiniões familiares).  

Gatti (2005) ressalta que o próprio processo grupal deve ser flexível, mas não 

deve perder de vista os objetivos. A autora (2005, p. 17) diz ainda que a constituição e 

o desenvolvimento de um GF passa também pela determinação do problema da 

pesquisa. “O problema precisa estar claramente exposto, e a questão ou questões a 

serem levadas ao grupo para discussão dele decorrerem”. 

As variáveis a serem consideradas na composição dos grupos foram, então 

pensadas, de acordo com o problema da pesquisa e com seus objetivos, a partir do 

escopo teórico em que o trabalho se situa. Ligado a isso, considerou-se o contexto 

social como um traço comum entre os participantes. 

Ao lado disso e seguindo as orientações de Gatti (2005), observou-se o conjunto 

social escolhendo alguns tipos de variações entre os membros dos grupos. Por 

exemplo, selecionamos alunos de uma mesma escola e de uma mesma turma de nono 

ano, mas com faixas etárias e gêneros diferentes. Também foram selecionados alunos 

de ensino médio, de uma mesma escola estadual, mas de séries diferentes (estudantes 

de 1°, 2° e 3° ano). Já quando se tratou de contexto de uma escola técnica federal 
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optou-se por realizar dois grupos: um com jovens de mesma turma e mesma 

modalidade de ensino técnico (técnico em informática), mas com gêneros, locais de 

origem e moradia, e idades adultas (acima dos 18 anos) variantes; o outro grupo 

composto por adolescentes com idade média de 15 anos, de mesma turma (ensino 

médio integrado ao técnico de Engenharia de Alimentos), mas metade advinda de 

escola pública, metade advinda de escola particular. 

Como se trabalhou com mais de um grupo, optou-se por uma composição que 

une duas características: a da homogeneidade de serem alvos de políticas públicas de 

educação que são midiatizadas junto com a midiatização da representação social do 

prefeito; e a da heterogeneidade intra e entre os grupos, seguindo os critérios 

necessários para relacionar os resultados obtidos com os objetivos e o problema da 

pesquisa. 

Neste quesito, é interessante notar que, apesar da orientação de Krueger e 

Casey (2000, p.3) em não ser muito produtivo se misturar gêneros no grupo, porque 

homens têm a tendência de falar com mais frequência e com mais autoridade quando 

há mulheres no grupo; durante a realização dos grupos focais foi fundamental a mistura 

dos gêneros, pois as mulheres sensível e empaticamente levavam a discussão o tempo 

todo para o lado do trabalho colaborativo. Isso permitiu com que as opiniões fossem 

jogadas para o grupo e, então, fossem reelaboradas no grupo.  

Vale ressaltar que escolhemos realizar a técnica de GF com vários grupos, para 

que pudéssemos ter a opinião de um grupo social de referência, pois seria uma falácia 

assumir que um único segmento de estudantes em particular pudesse representar, por 

exemplo, todos os estudantes de Pau dos Ferros. Por isso, fizemos a atividade de 

coleta de dados em instituições publicas e privadas e em instituições com níveis de 

ensino diferenciados (nível fundamental, médio, técnico e superior), o que nos permitiu 

ampliar o foco de análise. 

Depois da definição de quantos grupos seriam realizados e da elaboração do 

roteiro, foi enviado a cada instituição um ofício requerendo a autorização para o 

desenvolvimento da atividade. Na solicitação, explicitava-se de que se tratava a 

pesquisa, porque era importante a realização da técnica na instituição e que a 



 

 

58 

 

autorização para a colaboração dos alunos devia passar pela escolha voluntária de 

cada aluno, além da negociação do dia e da hora para execução do GF. 

Após o recebimento das autorizações, seguiu-se o agendamento dos GFs, a 

elaboração do questionário de implementação e solidificação das opiniões formadas no 

grupo e, só então, partiu-se efetivamente para a coleta de dados. 

Todos os grupos focais foram realizados em salas cedidas pelas próprias 

instituições de ensino, fato que evitou o deslocamento dos alunos, e permitiu um bom 

registro da atividade. 

Além do meio mais utilizado para registrar o trabalho com um GF, a gravação em 

áudio (o qual foi disposto no meio círculo para cobrir ao máximo as participações e se 

obter uma gravação mais nítida e abrangente), usamos a colaboração de Rômulo 

Magnus de Castro Sena para o manuseio da filmadora (a qual ficou em um tripé na 

maior parte do tempo) e da máquina fotográfica sem flash, tomando sempre o cuidado 

para que os equipamentos não fossem intrusivos na discussão, mas necessário na 

captação de closes e de expressões corporais. Esclarecemos que o colaborador do 

trabalho acima citado teve anteriormente aos Grupos Focais, uma espécie de workshop 

sobre o que se propunha tal pesquisa e porque era importante aquele auxílio com os 

meios de captação de imagem.  O uso de vários instrumentos multimídia foram 

necessários, pois só havia um pesquisador para moderar e relatar. Assim a elaboração 

do relato contou com a ajuda primordial desses registros feitos pelas câmeras. 

Nos primeiros momentos dos GFs, o moderador se auto-apresentou brevemente, 

deu as informações iniciais sobre os objetivos do encontro, o porquê da escolha deles 

como participantes, como seria a rotina da reunião e a duração do encontro. Depois de 

garantir e enfatizar que os registros e os nomes dos participantes ficariam sob sigilo, 

solicitou que cada um se apresentasse. 

Para entrar no tema, seguiu-se um aquecimento, sugerido por Gatti (2005, p. 30). 

Foi proposto que cada um dos alunos fizesse um comentário geral sobre o assunto; a 

partir daí, fomos colocando alguns pontos para que a troca de informação e opinião 

entre os membros do grupo passasse a se efetivar: 
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Essa forma de abertura ajuda a “quebrar o gelo” entre os participantes, 
além de propiciar a enunciação de vários pontos de vista e chamada ao 
diálogo. A questão com que se inicia o trabalho deve ser do interesse de 
todos e apresentar facilidade de resposta para os participantes, criando 
um bom clima para o grupo. Ela está assentada nas características 
comuns dos membros dos grupos (GATTI, 2005, p.30). 

 

Assim iniciou-se o desenvolvimento de cada grupo e, só então, foi se propondo 

tópicos mais específicos, previstos no roteiro, até chegar ao aprofundamento da 

discussão. 

Alguns dos tópicos específicos previstos no roteiro diziam respeito ao que eles 

entendiam sobre mídia, sobre educação, sobre política. Foi solicitado exemplos do 

cotidiano deles que eles entendiam como manifestação dessas dimensões. Além disso, 

foram feitas algumas inquirições mais profundas, como seguem na Tabela 02, a qual 

mostra o roteiro que se seguiu nas discussões: 

 

TABELA 02: Roteiro das discussões dos GF - Pontos abordados. 

ITEM  PONTOS ABORDADOS 

01 Qual o poder que a política tem em Pau dos Ferros? 
02 Tem mudado alguma coisa na educação de Pau dos Ferros? 
03 Isso tem a ver com a política? 
04 Vocês conseguem enxergar alguma relação entre política e mídia? 
05 E entre política, mídia e educação? 
06 Alguém ouve o programa radiofônico do prefeito diariamente veiculado pelas 

rádios locais, ao meio dia? 
07 O que acontece nesse programa?  
08 O que vocês acham do programa? 
09 Quais são as outras formas pelas quais vocês ficam sabendo sobre o prefeito 

e a gestão da cidade?  
10 Quando o prefeito fala em educação nesses veículos, vocês se vêem 

representados neles? 
11 Alguém já viu, ouviu ou leu alguma informação na mídia sobre sua escola? E 

sobre a educação da Pau dos Ferros? 

 (...) 
 

Então, ao fim, algumas discussões foram equacionadas grupalmente, foram 

feitas observações finais, por parte de cada participante e os questionários foram 

aplicados. 
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Ao fim da aplicação, o moderador, ainda seguindo orientações da autora Gatti 

(2005), propôs que, quem quisesse, poderia conversar individualmente ou registrar, 

sem identificações, alguma idéia ou comentário específico. Não havendo 

manifestações, a coleta de dados foi encerrada. 

A análise de dados procedeu-se, em primeiro lugar, levando em consideração os 

objetivos e problemática da pesquisa. Gatti (2005), explica a importância dessa 

retomada dos objetivos do estudos e do usos do GF para realizá-lo: 

 

Os objetivos serão os guias tanto para o processo escolhido de análise 
do material coletado, como para as interpretações subseqüentes. Nas 
análises dos dados levantados com o Grupo Focal, os procedimentos 
gerais, são os mesmo de qualquer análise de dados qualitativos nas 
ciências sociais e humanas. Os objetivos básicos da investigação em 
que o trabalho com Grupo Focal foi inserido, guiam, a elaboração das 
análises num curso lógico, no qual questões, dados e argumentos 
devem entrelaçar-se com consistência (GATTI, 2005, p. 43). 

 

Assim, os procedimentos de análises também não fugiram da perspectiva 

qualitativa das ciências sociais e humanas, conforme foi explicitado pela autora acima 

citada. Quando dizemos, então, que nossa pesquisa está inclusa numa proposta, num 

modo de pesquisa qualitativo, queremos dizer que o trabalho está pautado numa 

análise que percebe a subjetividade, as particularidades de nosso objeto.  

Conforme Glazier, (1992), a pesquisa qualitativa teve seus antecedentes nas 

ciências naturais e na filosofia. Como, por exemplo, Newton, que utilizou abordagem 

qualitativa para demonstrar o efeito prisma do espectro luminoso; e Darwin, que 

estabeleceu a teoria da evolução das espécies a partir de observações das diferenças 

entre espécies da vida selvagem e análise de dados puramente qualitativos, sem 

qualquer esforço de medir essas diferenças. Segundo ainda o autor, os métodos 

qualitativos, em sua maioria, são derivados dos estudos de campo e etnográficos da 

antropologia e acrescenta: 

 

Talvez a melhor maneira de entender o que significa pesquisa qualitativa é 
determinar o que ela não é. Ela NÃO é um conjunto de procedimentos que 
depende fortemente de análise estatística para suas inferências ou de métodos 
quantitativos para a coleta de dados”. (GLAZIER, 1992, pág.1).  
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As principais características dos métodos qualitativos são a imersões do 

pesquisador no contexto e a perspectiva interpretativa de condução da pesquisa. Nela, 

o pesquisador é um interpretador da realidade. 

Qualitativamente, então, escolhemos, como o primeiro aspecto a ser 

considerado, a organização do material. Foi elaborado resumos de cada grupo, depois 

da decupação (transcrição) do áudio, como forma de obter um corpus detalhado e 

confiável do processo. As anotações foram compatibilizadas com a gravação dos 

vídeos e as fotografias.  

Por último, analisamos os dados coletados segundo os estudos de recepção 

estudados no ensaio “Codificação/Decodificação”, de por Stuart Hall, e de 

consumo/recepção, abordado nas idéias da “Teoria da resposta social”, de José Luiz 

Braga (2006). 
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4. RESULTADOS: A INTERAÇÃO COM E SOBRE A MÍDIA QUE SE 

CONSOME E TAMBÉM SE PRODUZ. 

 

A pesquisa apresenta a partir de agora uma análise dos dados coletados nos 

Grupos Focais, realizados nas instituições de ensino de Pau dos Ferros / RN. 

A informação obtida em cada Grupo Focal foi, então, classificada em 

concordâncias e discordâncias entre as opiniões dos participantes, alteração de 

opiniões ocasionadas pela pressão dos grupos, respostas dadas em função de 

experiências pessoais, comportamentos, gestos, reações, sentimentos, entusiasmos, 

dificuldades no enfrentamento de desafios, aproveitamento dos espaços de liberdade, 

etc. 

Neste caso, a análise foi feita levando em consideração que essa mesma análise 

procuraria testar várias hipóteses e responder às perguntas de investigação que delas 

surgiram, como se documenta no quadro seguinte: 

 

Quadro I – Demonstrativo da estrutura da análise 

Hipótese 

O poder público se apropria das políticas públicas de educação federal e estadual 

como conquistas personificadas no poder executivo local. Midiatiza isso ao seu favor 

para barganhar votos, mas a Esfera Pública redesenha a informação ao consumi-la e 

ao circulá-la em seus cotidianos. Refazem-se as práticas sociais. 

 

Pergunta de pesquisa 1: O que se entende por mídia, educação e política? 

 

Pergunta de pesquisa 2: Como a relação entre mídia, política e educação influencia 

na construção das práticas sociais em Pau dos Ferros? 

 

Pergunta de pesquisa 3: Como os textos culturais circulam na sociedade? 

 

Variáveis 
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A construção de conceitos e formulação de ideias, em função do diálogo grupal. 

Categorias de análise 

Política, educação e mídia: as concordâncias e discordâncias entre as opiniões dos 

participantes. 

Comportamentos, gestos, reações, sentimentos, entusiasmos.  

Dificuldades no enfrentamento de desafios. 

Aproveitamento dos espaços de liberdade. 

Respostas dadas em função de experiências pessoais. 

O contexto no qual a informação foi obtida e alteração de opiniões ocasionadas pela 

pressão dos grupos.  

 

 Para analisar essas categorias, tomamos como base o modelo de 

CODIFICAÇÃO / DECODIFICAÇÃO, proposto por Stuart Hall (2003), no qual ele mostra 

como os textos culturais circulam pela sociedade, com ênfase no papel da mídia como 

produtora - reprodutora da cultura e também como espaço de luta simbólica - afinal, 

nem só da classe dominante se sustentam os meios. 

Codificação/Decodificação revela o processo de comunicação em quatro 

momentos distintos: Produção, Circulação, Distribuição / Consumo e Reprodução. 

Estas etapas, para o Hall (2003) estão articuladas entre si e determinadas por poderes 

institucionais.  

Nesse âmbito em que ocorrem os momentos de codificação e decodificação, o 

autor (2003, p. 345) fala sobre a “leitura preferencial”, como um conceito-chave para 

entender as formas determinantes, em que, escreve os textos, quem detém o controle 

dos aparatos de significação do mundo e do controle dos meios de comunicação. Para 

ele, leitura preferencial seria a intenção do produtor, no local da codificação, 

constrangido pelo contexto institucional. 

A codificação, momento da produção, é a consideração da imagem que o meio 

faz do receptor e também dos códigos profissionais dos produtores (produção da 

imagem de um Leonardo Rêgo jovem, ao lado de pessoas experientes – o pai e o vice-

prefeito, e queridas pelo povo). Já a decodificação seria o momento do 

consumo/recepção, de como o código ou a mensagem é entendido pelo receptor. 
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E apesar de serem momentos distintos, Stuart Hall (2003, p. 345) reafirma 

constantemente que as decodificações que se faz estão dentro do universo da 

codificação e vice-versa. “Um tenta englobar o outro”.  

Quanto ao momento do que ele chama de “articulação de momentos ligados, 

mas distintos” (p.339), ele explica: 

 

A transparência entre o momento da codificação e a decodificação é o 
que eu chamaria de momento da hegemonia. Ser perfeitamente 
hegemônico é fazer com que cada significado que você quer comunicar 
seja compreendido pela audiência somente daquela maneira pretendida 
(...).  Ora, o problema para mim é que não creio que a mensagem tenha 
somente um significado. Por isso, desejo apostar em uma noção de 
poder e de estruturação no momento de codificação que todavia não 
apague todos os outros possíveis sentidos (HALL, 2003, p. 345). 

 

E quando se propõe a ampliar esse sentido de significação, Hall (2003) usa de 

uma metáfora, mas é categórico: 

 

Tudo o que eu quero dizer é que uma afirmação da BBC sobre a Guerra 
das Malvinas não é inteiramente aberta. Ela quer que você leia essa 
mensagem de uma forma determinada. O elemento da leitura 
preferencial se situa no ponto onde o poder atravessa o discurso, está 
dentro e fora da mensagem. Assim, não se pode dizer que eles são 
poderosos só porque controlam os meios de produção; eles tentam se 
infiltrar dentro da própria mensagem, para nos dar uma pista: “leia-me 
dessa forma”. Isso é o que quero dizer com a leitura preferencial. Trata-
se de uma tentativa de hegemonizar a audiência que nunca é 
inteiramente eficaz e, usualmente, não o é. Por quê? Porque a BBC não 
consegue conter todas as leituras possíveis do texto. O próprio texto que 
codifica escapa de suas mãos. Sempre se consegue lê-lo de uma outra 
forma. 

 

A partir dessas definições, Hall (2003) propõe três tipos ideais de decodificação 

para as mensagens transmitidas pelos meios. A primeira, posição hegemônico-

dominante, em que a decodificação se dá dentro do código hegemônico, isto é, 

segundo as referências de sua construção. Para ele, existe uma posição de 

transparência ideal e de equivalência perfeita entre os dois momentos entre a leitura 

corresponde mais ou menos perfeitamente com o modo de preferência do texto. 
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No caso de Pau dos Ferros, essa decodificação hegemônico-dominante se dá, 

pelo menos em parte (já que aqui consideramos a recepção sempre uma forma plural) 

também e principalmente quando influenciada pela condição político-partidária. Se a 

pessoa que está fazendo a decodificação votar no prefeito ou em seus candidatos, o 

que é transmitido pelo governo executivo municipal é apreendido. E mesmo que a 

mensagem não seja entendida de uma maneira uniforme, ela é defendida por todo esse 

grupo eleitor do prefeito, como se fosse a própria defesa do prefeito. 

Nas análises que foram feitas a partir dos grupos focais, isso ficou muito 

evidente. Os adolescentes que tinham os pais, os quais apoiavam o prefeito, seus 

discursos reproduziam o discurso hegemônico-dominate do poder executivo. Isso vale 

também para os jovens. Na região, o voto e a credibilidade ao político se dão em 

grande parte coletivamente em família.  

Então, mesmos os que disseram não ouvir o programa radiofônico do prefeito 

acessam blogs e sites da cidade e sempre estavam “por dentro” (expressão usada 

pelos membros participantes dos GFs) e de acordo com a gestão do poder executivo. 

Sempre se manifestavam claramente de acordo com o que eles liam na internet ou 

ouviam das conversas e ações de seus familiares mais velhos (que ouviam o rádio): “Eu 

não, mas meu pai ouve todos os dias. Pau dos Ferros só têm crescido com Leo. Veja 

como a cidade está bonita agora, entre no site (...), ele transformou um lixão numa 

praça de eventos enorme, trouxe o IFRN e vai trazer a UFERSA”, falou uma aluna. 

“Toda tarde minha mãe escuta”, concluiu outra. 

Em outra oportunidade um estudante pronunciou: “agora a gente pode fazer um 

ensino médio integrado com um curso técnico. Saindo da escola já temos emprego 

garantido”. E um outro aluno, completou: “Eu pretendo fazer Enfermagem. Isso só se 

tornou um sonho possível porque Leonardo virou nosso prefeito”. Em dado momento da 

discussão, uma aluna esclareceu em tom de vitória sobre os outros: “Pau dos Ferros 

não tinha prefeito, hoje tem. Hoje a educação superior é oportunizada a qualquer um, 

seja aluno de escola pública ou particular”.  

Os discursos anteriormente citados foram bastante reproduzidos pela maioria 

dos alunos da escola particular de Pau dos Ferros, o Educandário Imaculada 

Conceição. Isso se justifica também, não só pelo acesso irrestrito e facilitado que tais 
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alunos têm à internet, mas pelo contexto em que vivem socialmente favoráveis suas 

famílias (assim eles não têm muito o que reclamar ou simplesmente não se importam 

com o que há para reclamar, porque isso não os atinge em seu conforto de classe A e 

B), e pelo contexto da própria escola (a proprietária da escola é mãe do vice-prefeito). 

É interessante frisar que, para os alunos da escola particular, Educandário 

Imaculada Conceição, a formação de suas opiniões e de suas práticas sociais se dão 

em parte pela midiatização dos meios de comunicação, especialmente internet, e em 

parte pela mediação familiar. Isso fica claro quando a aluna, identificada pelo grupo 

como a mais “falante” afirma: “Se hoje eu tenho um cultura para votar em Hitler, eu vou 

ensinar aos meus filhos também a votar em Hitler”. 

Assim, com um grupo focal formado por alunos em que todos já se conheciam 

entre si há muito tempo, sendo todos do nono ano do Ensino Fundamental da escola, 

morando em Pau dos Ferros e com idade entre 12 a 15 anos e pertencendo às classes 

A e B da cidade, foi comum serem evidenciadas concordâncias com a gestão do 

prefeito. 

Dessa forma, não foi raro ouvir comentários como “...existe um programa de 

rádio, na FM Obelisco, que só sabe criticar o prefeito e isso é errado. Tem que mostrar 

o que o prefeito faz também”; “Em época de política têm muitos programas de rádio e 

cada político tem o seu programa. Eles usam esses programas para criticar o opositor, 

mas no programa do prefeito, ele não usa as mesmas palavras baixas, porque ele tem 

mais educação”; “É mais uma prestação de contas que ele faz”; “Já escutei o prefeito 

falando sobre educação. Por exemplo, se ele está ajudando alguma escola, Ele fala”. 

Apenas em poucos momentos houve certas discordâncias e ainda assim, o aluno 

que discordou falou em âmbito geral, não especificamente de Pau dos Ferros. “Todos 

os políticos no geral, não só os de Pau de Ferros, mas no Brasil todo, acham que 

educação é construir prédios, sem pensar no tipo de profissional que vão colocar lá 

dentro e sem ver a situação do aluno. Falta escutar o aluno”. Entretanto, a defesa foi 

bem incisiva: “Mas se o prefeito constrói uma escola, é porque ele pode fazer isso, 

então ele pensa nos profissionais que vai colocar lá”.  
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 A idéia da maioria deles é essa mesma: “o prefeito é quem sozinho constrói as 

escolas”, é, portanto, o responsável pela vinda do IFRN e pela implantação dos novos 

cursos de graduação na UERN, por exemplo. 

Como além tudo ainda pertencem a uma classe social confortável, eles deixam 

bem claro que as falhas na educação do município são inculpações que devem ser 

feitas à própria população (eles não se vêem inseridos nessa população) e não à 

gestão do prefeito: “Eu acho que a população é quem é culpada, tem muitas chances e 

não dar valor; depois colocam a culpa no político”. “A culpa é dos próprios alunos das 

escolas públicas que não dão valor ao que têm. Ficam conversando nas aulas, não 

levam os livros, apenas lápis e caderno”. Ao serem questionados se já haviam 

estudado em escolas públicas, a resposta foi unânime: nunca estudaram em escola 

pública e nunca brincaram em sala de aula até porque o Educandário não permitiria. 

Por fim, quando acionados a falar mais sobre mídia, eles soltaram suas opiniões 

que foram se moldando com o grupo, quando o quesito representatividade midiática foi 

incorporado na discussão: “Mídia é tudo que repassam para gente”; “É o que está no 

auge e todo mundo usufrui, usa”. “Mídia é TV, internet, radio...”,; “Transmissão de 

fatos”. “A mídia busca levar a informação até ao telespectador e o telespectador vai 

adquirir aquela informação e fundamentar a sua opinião”. “As notícias do EIC que sai 

nos blogs de forma positiva de Jean Carlos e o Capote, eu vejo sempre”. Aqui eles se 

referiam às notícias que saem sobre os Jogos Estaduais – JERNS e sobre a aprovação 

do vestibular, em que o Educandário tem um dos maiores índices de aprovação. Eles 

se veem representados quando se identificam como campeãs de jogos ou como o 

grupo que será aprovado nos vestibulares, pois a escola tem o maior índice de 

aprovação no vestibular. 

No entanto, quando não são midiatizados de forma positiva, eles sabem criticar a 

mídia também: “Mas a mídia manipula informação também. Na época que Maria Rêgo 

(mãe do vice-prefeito e ex-diretora e proprietária da escola) arrendou o EIC ao 

Evolução, todos pensavam que a escola ia acabar, só por causa do estardalhaço que a 

mídia daqui fez”. “A mídia do jeito que estava noticiando, estava tirando parte de nossa 

vida, porque sempre estivemos aqui. Isso é parte de nossa história”, defenderam-se. 
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Já os adolescentes e jovens que tinham pais e familiares que faziam oposição ao 

prefeito, geralmente alunos da escola Pública José Fernandes de Melo, seus discursos 

(dos adolescentes) caracterizam o que Hall (2003) denomina como a segunda 

decodificação: a contra-hegemônica, oposicional, completamente oposta ao código 

preferencial, dominante, ou seja, quando o receptor entende a proposta dominante da 

mensagem, mas a reinterpreta seguindo uma referência alternativa: 

 

Em seguida existe o oposto disso, uma leitura sistemática do ponto de 
vista oposicionista, que pode ou não preferir entender o sentido preferido 
na construção, mas via de regra, retira do mesmo texto exatamente o 
oposto – entende, por exemplo, o exercício da lei e da ordem como um 
exercício de opressão, ou de resistência; olha as mesmas figuras e vê o 
outro lado delas (HALL, 2003, p.349). 

 

Por exemplo, quando a população pauferrense ouve o programa do prefeito, 

tenta usar o discurso de Leonardo Rego para justificar as próprias falhas dele. Isso 

ficou muito bem demonstrado nas vozes dos estudantes que votavam ou tinham 

familiares que votavam em oposição ao prefeito. Até outros programas de rádio foram 

citados como o do locutor Ismael Mendes, no qual denunciam-se os erros da 

administração pública atual da cidade; e ainda se referiam a esses programas como os 

únicos verdadeiros da mídia da cidade: “É um dos únicos que têm coragem de falar a 

verdade. Muitos vão para a rádio só encobrir o que o prefeito faz. Outros só colocam 

fotos do prefeitos em eventos bonitos de inauguração. Ismael joga a lama no 

ventilador”, ressaltou o estudante com tom áspero e de réplica. Depois de uma réplica 

em defesa do prefeito, um amigo de sala defendeu o colega com a seguinte tréplica: 

“Ele (se referindo a Leonardo Rêgo) só mostra o IFRN, onde estão as outras melhorias 

na educação da cidade? Porque ele não fala das escolas secundaristas públicas? O 

que ele fez foi arrancar as árvores que existiam no meio da Independência (uma 

avenida), deixando a cidade mais quente do que já é. É tudo mentira o que ele fala no 

„Conversando com o povo‟”. 

O Grupo Focal da Escola Estadual Prof. José Fernandes de Melo, que mais se 

enquadrou na segunda vertente de recepção proposta por Hall (2003), era formado por 

estudantes da Classe C, D e E, sendo todos moradores da cidade, alunos do 1, 2 e 3° 
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ano do Ensino Médio, com idade entre 14 e 17 anos, e estudantes de escola pública a 

vida inteira. 

Então não foi difícil perceber a unicidade do diálogo que sempre tendia não só 

para se opor à gestão do prefeito e o uso que ele faz dos meios de comunicação locais, 

mas também para falar sobre a própria mídia: “Do mesmo jeito que o político faz uso da 

mídia para se fortalecer, a mídia também serve para nós protestarmos, dá nossa 

opinião”; “É uma pena que não haja tanto espaço assim para nós darmos nossa 

opinião. O programa do prefeito fala dos projetos que já fez, dos programas que 

pretende fazer, não há espaço para participação popular, só ele fala”. “A mídia é uma 

forma de alienação, sempre tem uma ideologia por trás”. “A mídia é política porque 

sempre vai defender uma posição, aqui em Pau dos Ferros não é diferente”. “O pior que 

todos somos influenciáveis pela mídia. De certa forma, aquilo que vemos, ouvimos ou 

lemos vai influenciar nosso pensamento, e isso é muito fácil, porque, quase todos os 

dias, estamos em contato com a mídia”. 

Aqui eles deixam claro que não estão descontentes só com a administração 

pública, mas com a mídia também: “Que representação? Não temos isso, aqui ou acolá, 

na TV Assembléia, ou no blog do Capote, aparece o prefeito falando”; “É, mas é 

sempre só o prefeito quem tem vez”. “Também faltam bons profissionais de mídia em 

Pau dos Ferros. Faltam oportunidades aos jovens que poderiam facilitar a 

representação deles na mídia”. “Não somos representados nem politicamente, muito 

menos midiaticamente”. 

Quando questionados sobre o futuro deles, aproveitaram para fazer suas 

denúncias: “Aqui é muito difícil, apesar de todas as mudanças que já ocorreram. O 

poder público parece que se esqueceu deste lado. Nossos professores não são 

formados, passamos um bimestre inteiro sem professor de Química e agora temos que 

estudar o conteúdo todo corrido”. “Pior é que o professor é da área de Biologia e dá 

aula de Química para nós”. Como são de escolas públicas já se sentem em 

desvantagens em relação à competitividade que se estabelece em processos seletivos 

como o vestibular: “Em termos de conteúdo e competitividade frente ao vestibular, nós 

estamos muito inferior às escolas particulares”. “Quando estamos na metade do livro, 

eles já bateram a capa”. “A infraestrutura conta bastante. Se a tivéssemos, íamos nos 
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dedicar mais, sentir mais prazer ao estudar. Falta motivação. Ventiladores barulhentos 

têm de ficar desligados e a gente no calor”. 

Mas ao colocarmos à discussão a ampliação do ensino superior e técnico na 

cidade, as opiniões tenderam a um lado só de satisfação: “O IFRN é um excelente 

centro de ensino”. “Eu ia para São Paulo, para casa de familiares, fazer Enfermagem, 

mas aí chegou aqui, melhor ainda”, falou a estudante seguindo de risos em sua fala. 

“Eu queria fazer faculdade aqui, sou muito apegada aos meus pais, eu penso em fazer 

aqui”. “Não há chances de eu ou meus pais pagarem um curso superior, por isso o 

Prouni foi fundamental. Tenho muitos amigos que hoje fazem medicina, direito, tudo 

pelo Prouni”. 

A terceira proposta de decodificação é a negociada, entre a hegemônica e a 

contra-hegemônica; quando o sentido da mensagem entra em negociação com as 

condições internas e externas dos receptores. Esse tipo de decodificação foi percebida, 

por exemplo, na maioria dos discursos dos jovens universitários da UERN que não 

moram na cidade, só estudam em Pau dos Ferros, sendo adultos, de classes sociais 

variadas e não sendo comprometidos, ou não querendo se comprometer, 

partidariamente com a política local. Na maioria das vezes que foram inquiridos sobre 

política, educação e mídia, preferiam abordar os temas em âmbito nacional, falando de 

grandes emissores de televisões como Globo e Record, ou tratando a conquista da 

ampliação da UERN como algo primordial em suas vidas, mas fora dos percalços 

políticos. Até quando eram propostos tópicos que especificavam a cidade de Pau dos 

Ferros, na maioria das vezes, o silêncio e o entreolhar entre eles eram as respostas; 

quando se manifestavam localmente, o faziam de maneiras negociadas. Emitiam 

opiniões que se faziam contra a gestão pública, mas com grandes ressalvas e vice-

versa.   

Com os outros dois Grupos Focais realizados no IFRN, um com os alunos do 

curso Técnico, outro com os alunos do Ensino Médio, também foi possível ordená-los 

dentro dessa terceira vertente de recepção de Hall (2003).  

E quando inquiridos sobre nosso objeto, as opiniões sobre a influência da mídia 

se sobressaltaram, mas sempre de uma maneira mais branda e negociável (nem tão 

céu, nem tão inferno), inclusive ao falarem também do poder público: “A mídia pode 
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fortificar nosso pensamento ou modificar. Às vezes quando você vê alguém falando 

sobre algo, aquilo pode esclarecer suas ideias”. “A política é quem move a educação. 

Esse instituto é pura política. Nos não teríamos condições de se deslocar para algum 

outro lugar que ofereça isso. Com certeza se não fosse os políticos, sejam deputados, 

governadores, não estaríamos aqui”. “A mídia influencia você: a coca cola, por exemplo, 

quem me ensinou a tomar e a gostar foi ela”. Em suas falas, em grande parte, os alunos 

deixam evidente que apesar do prefeito noticiar a conquista da implantação do IFRN na 

cidade como algo feito por ele, as pessoas daquele instituto estendem isso a outros 

tipos de poder público, como governos e deputados. Estendem isso também à própria 

manifestação e necessidade da cidade. Aqui o poder executivo não é o herói, nem o 

vilão, mas mais um personagem na história toda.  

Assim considerado, Stuart Hall conclui as idéias sobre a decodificação, deixando 

explicações não como um modelo determinista, mas também não como um modelo 

sem determinação: 

 

As leituras negociadas são provavelmente o que a maioria de nós faz, na 
maior parte do tempo. Somente quando você se torna um sujeito 
revolucionário completamente autoconsciente e esquematicamente 
organizado, você alcançará integralmente uma leitura de oposição. A 
maioria de nós nunca está completamente dentro de uma leitura 
preferencial e/ou totalmente a contrapelo do texto. Nós sempre lutamos e 
remamos contra a maré dele. Ora, isso fortalece a noção de que essas 
posições são ideais típicas. Eu simplesmente digo: “a gama é mais ou 
menos assim” (HALL, 2003, p. 350). 

 

Estas constatações só ratificam a idéia de que embora a codificação possa ser 

feita de forma tal a privilegiar a ideologia dominante, nem sempre a decodificação o 

será. A produção e o consumo estão sempre em relação e o receptor/decodificador / 

consumidor é parte importante do processo comunicativo. 

Assim, encontramos respaldo também nas idéias de Braga (2006), as quais nos 

dizem que fazemos parte do sistema de resposta social ou de um “sistema de interação 

social sobre a mídia”. Através desse sistema, seria possível também avançar no 

conhecimento da crítica, um dos retornos possíveis. Esse campo, proposto por Braga, 

abriga também as respostas que a sociedade gera depois de receber o que foi 
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produzido. Em suma, aquilo que se conversa sobre o que se consome. Em relação a 

isso, os estudantes evidenciaram em seus diálogos o quanto essa conversa sobre a 

pauta política que eles consomem pode se dar de uma maneira mais crítica: “A mídia 

passa política, como essas propagandas políticas e os políticos falam o querem passar 

para a gente votar neles”. Em grande parte, eles são cientes do que consomem e não 

se eximem de conversar sobre isso. 

As pesquisas, de um modo geral, tendem a se concentrar ou somente na 

produção ou somente na recepção. Com o sistema de respostas sociais, foi possível 

unificar essas estruturas (a produção midiática da imagem e do discurso do prefeito de 

Pau dos Ferros e consumo desse discurso midiatizado, no âmbito específico da 

educação – dimensão que têm mudado consideravelmente as práticas sociais 

mitidizadas ou não da cidade). Os colocamos em um mesmo patamar de importância, o 

que facilitou o estudo das articulações entre eles. Dessas interações, foi possível 

desenvolver o pensamento crítico da e na sociedade. 

Segundo Braga (2006), quando a sociedade fala sobre a mídia, ela também seria 

capaz de fazer a crítica - que, portanto, não se restringe ao ambiente jornalístico ou 

acadêmico. Uma conversa de bar sobre a mídia, nesse sentido, também seria 

considerada crítica. A consciência da existência da crítica de sociedade, que não é 

melhor nem pior que as críticas especializadas, chama a atenção para a influência que 

ela é capaz de causar para as outras críticas e para os produtos midiáticos. No caso da 

nossa pesquisa, o papel de fazer a análise foi dado aos jovens e adolescentes 

estudantes de Pau dos Ferros e os quais estão constantemente em contato com a 

mídia: consumindo suas mensagens, mas também dando respostas para reelaborá-las. 

Na teoria de Braga (2006), também se usa a própria mídia para dar respostas 

aos seus processos. O autor (2006) desmistifica a opinião de que, para se fazer uma 

crítica da mídia com qualidade, é preciso se distanciar da produção midiática. Agindo 

dessa maneira, a possibilidade da crítica em produzir efeitos nos usuários daquilo que é 

criticado se torna muito menor.  

Os conceitos relacionados com mídia, política e educação se entrelaçam a partir 

da idéia de sociedade, dos personagens sociais que fazem a cultura a partir de sua 

interação com a mídia, que é uma representação da sua própria realidade, à qual ele 
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interage, a cria e é criado por ela. O eixo de nosso estudo, então, foi relacionar o uso da 

mídia pelo poder político, para midiatizar as políticas públicas de educação 

(representadas aqui primordialmente pela ampliação da UERN e a implantação do 

IFRN) e o processo de consumo dessa informação midiática, sem deixar de dar a 

devida importância ao processo de produção. A comunicação foi tida o tempo todo 

como processo, simultâneo e co-depentente das formações culturais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

74 

 

5. CONCLUSÃO. 
 

Esse estudo nos permitiu analisar a capacidade de reinterpretação e 

reelaboração das mensagens, segundo sua vivência cotidiana e seus valores, sua 

identidade cultural e características como idade, sexo, escolaridade, religião, etnia e 

grupo social entre outros. Ressaltando o espaço social e geopolítico onde se insere as 

pessoas. 

Também foi possível verificar a recepção / o consumo como âmbito de produção 

de sentidos; fato que supera a supremacia dos meios e desloca para o receptor a 

capacidade de dar significações aos conteúdos midiáticos. Nesse caso foi possível ver 

em Pau dos Ferros, que apesar do uso massivo que o prefeito faz dos meios de 

comunicação a seu favor, a recepção das emissões feitas pelo poder público é plural e 

pode ser reinventada de acordo com quem as consomem. 

Assim, segundo Jacks (2008), o processo de recepção não se restringe ao 

momento de “assistir a TV” ou “ouvir rádio” ou ainda “acessar a web”, mas começa bem 

antes e termina bem depois desses atos. É importante ressalto que esse processo 

começa desde as primeiras interações e mediações familiares e se estendem a 

circulação das informações em meio às instituições de ensino. 

Entretanto, mesmo negando a supremacia dos meios, eles ainda são um dos 

principais responsáveis por alterações na formas de usufruir o dia-a-dia, pela 

instauração de novas sociabilidades, temporalidades e configurações sociais, assim 

como promover novas práticas sociais. Isso é bem evidente na fala dos próprios 

estudantes que se dizem muitas vezes influenciados pela mídia, não só no âmbito da 

política, mas até no refrigerante que escolhem tomar. Apesar, é claro, de estarem 

dispostos a rediscutirem isso no grupo de maneiras quase sempre negociáveis e de 

sempre terem algo na mídia para também criticarem. 

Finalmente, o contexto social de Pau dos Ferros mudou. Mudou pela formação 

de novas práticas sociais da população frente à mídia – como consumi-la, enfrentá-la e 

reelaborá-la. Antes da mídia se expandir através das novas tecnologias, a população 

não a concebia como um dos principais colaboradores para a formação de suas 

opiniões, atitudes e ações. O cotidiano era mediado pelas relações corpo-a-corpo (no 
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máximo era influenciado pela televisão e pelo rádio). Agora o cotidiano é midiatizado 

pelas relações que se reconstroem ciclicamente entre a mídia, a sociedade e a 

tecnologia. 

 Mudou porque a forma de produzir a mídia mudou também: agora o poder 

político local faz um uso mais elaborado e sistemático dos meios, para que estes 

funcionem como seus cabos eleitorais disfarçados. Antes, o poder político, sob o 

domínio do ex-prefeito Nilton Figueiredo não dava a devida importância/atenção ao 

poder midiático e, assim, o tornava despercebido e/ou coadjuvante diante das relações 

pessoais de “corpo-a-corpo” dentro da cidade.  

Mudou porque a educação e a oportunidade de escolha dos jovens também 

mudaram. Antes a população jovem de Pau dos Ferros não tinha a oportunidade de 

escolher fazer um curso superior, que fosse diferente de Letras, Pedagogia ou 

Economia. Antes a juventude não tinha sequer estímulo para cursar um ensino 

fundamental e médio mais estruturado, porque depois não saberia o que fazer com as 

suas escolhas profissionais. Hoje os alunos de ensino médio podem ser ensinados por 

professores mais qualificados – mestres e doutores - no Instituto Federal. Hoje os 

estudantes de Pau dos Ferros são ensinados desde o primário para que sejam 

aprovados no vestibular da UERN ou no processo seletivo para técnico (em informática 

ou engenharia de alimentos) do IFRN. Hoje os jovens podem continuar vivendo em 

seus lugares de origem e nem por isso se excluírem do mercado de trabalho 

qualificado. 

Mas isso foi uma conquista da cidade. Da dinâmica político-econômica e também 

midiática que fez Pau dos Ferros se perceber em um outro patamar de relação com a 

necessidade de expansão da educação. As interações agora são também midiatizadas 

e, como parte desse processo: essa midiatização usa e reconstrói cotidianamente a 

sociedade que a fez mudar. 
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FIGURA 01: arquivo de internet. In Blog do Jean Carlos: 
http://blogdojeancarlos.blogspot.com/2009/12/prefeitura-doa-terreno-para-
construcao.html, acessado em 01 de março de 2010, às 12h11. 
 
FIGURA 02: arquivo de internet. In Blog do Capote: 
http://blogdocapote.blogspot.com/2008/01/o-que-prefeitura-faz-voc-ler.html, acessado 
em 01 de março de 2010, às 13h12. 
 
FIGURA 03: arquivo de internet. In Blog do Jean Carlos: 
 http://blogdojeancarlos.blogspot.com/, acessado em 15 de outubro de 2009, às 13h38. 
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QUESTIONÁRIO 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES – CCHLA 

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA MÍDIA 

 

QUESTIONÁRIO 

 

*Instituição:____________________________________________________________ 

*Idade:_______________________*Gênero:__________________________________ 

Endereço:______________________________________________________________ 

Telefone:________________________ E-mail:________________________________ 

Estudo                                     Trabalho                                   Estudo e Trabalho 

 

*1. Escreva seis palavras que você considere sinônimo de: 

a) Mídia:  

 

 

 

 

b) Educação: 

 

 

 

 

c) Política:  

 

 

 

 

*2. Agora enumere, dentro dos quadrinhos, a palavra que você considera mais representativa 

entre os sinônimos citados, ou seja, a número 1. 

 

*3. Dê o significado da palavra que você enumerou como a número 1: 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

*4. Você acredita que existe alguma relação entre Educação, Política e Mídia na construção do 

cotidiano das pessoas de Pau dos Ferros? Por quê? 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

*5. Você acredita que existe alguma relação entre Educação, Política e Mídia na construção do 

seu cotidiano? Por quê? 

____________________________________________________________________________ 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA OS COLABORADORES MENORES DE IDADE 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES – CCHLA 

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA MÍDIA 

 

 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE INFORMAÇÕES 

 

 

 

 

Eu, ______________________________________, responsabilizo-me e autorizo que 

Patrícia Rakel de Castro Sena, RG.: 2289957 – SSP/RN, pesquisadora mestranda do 

Programa de Pós-graduação em Estudos de Mídia, da UFRN, utilize as informações 

fornecidas por ____________________________________________, no exercício de Grupo 

Focal, bem como os arquivos de áudio e imagem feitos durante o referido exercício 

metodológico, para elaboração e reprodução de sua pesquisa. 

 

 

 

Pau dos Ferros, _____, de maio, de 2010 

 

 

 

__________________________________________ 

ASSINATURA 

RG.: 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA OS COLABORADORES MAIORES DE IDADE 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES – CCHLA 

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA MÍDIA 

 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE INFORMAÇÕES 

 

 

 

 

Eu, ______________________________________, responsabilizo-me e autorizo que 

Patrícia Rakel de Castro Sena, RG.: 2289957 – SSP/RN, pesquisadora mestranda do 

Programa de Pós-graduação em Estudos de Mídia, da UFRN, utilize as informações por 

mim fornecidas, no exercício de Grupo Focal, bem como os arquivos de áudio e imagem 

feitos durante o referido exercício metodológico, para elaboração e reprodução de sua 

pesquisa. 

 

 

 

Pau dos Ferros, _____, de maio, de 2010 

 

 

 

__________________________________________ 

ASSINATURA 

RG.: 
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REQUERIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO GF 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES – CCHLA 

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA MÍDIA 

 

 

 

 

REQUERIMENTO 

 

 

Ilmo (a) Diretor (a), 

 

 

Solicito à direção da Escola Estadual Dr. José Fernandes de Melo, a autorização para 
que eu possa desenvolver a metodologia de Grupo Focal com os alunos desta instituição, no 
dia 10 de maio, a partir das 14h. Sou aluna regular do Programa de Pós-Graduação em 
Estudos da Mídia, da UFRN, conforme segue declaração de vínculo anexa, e estou 
desenvolvendo uma pesquisa em torno da recepção de informações midiáticas no contexto 
de Pau dos Ferros pós-expansão do Ensino Técnico e Superior (o resumo da pesquisa 
também segue anexo). Dessa forma, a realização dessa atividade de técnica de coleta de 
dados é essencial para a consolidação da pesquisa. Ressalto ainda que essa pesquisa de 
campo necessitará de um grupo de pelo menos 12 alunos, que representem em igualdade 
de participantes e gêneros cada turma de Ensino Médio desta escola. Assim, reitero minha 
solicitação e fico disponível para quaisquer ajustes que sejam necessários. 

  

 

 

Natal, 03 de maio de 2010 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

   

 

Patrícia Rakel de Castro Sena 

Matrícula PPgEM: 2009111677 
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FOTOS DOS GRUPOS FOCAIS 

EDUCANDÁRIO IMACULADA CONCEIÇÃO 
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FOTOS DOS GRUPOS FOCAIS 

ESCOLA ESTADUAL PROF. JOSÉ FERNANDES DE MELO 
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FOTOS DOS GRUPOS FOCAIS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CURSO DE ENFERMAGEM 
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FOTOS DOS GRUPOS FOCAIS 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN 
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CONVITE PARA DEFESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fim 


