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O RÁDIO COMO VEÍCULO
CATALISADOR DE INTERESSE
DE MERCADO: UM ESTUDO
COMPARATIVO COM
ESTUDANTES DE JORNALISMO
PROF. DR. ADRIANO LOPES GOMES
Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte

Introdução
As características do rádio como veículo de comunicação de
massa sinalizam para fatores que resultam na sua imediata aproximação com o ouvinte, cujo contexto se revela nos dados estatísticos de audiência. No Brasil, 96% da população ouve rádio,
situação que tornou quase impraticável imaginar um indivíduo
fora do alcance da emissão radiofônica. Quer nos lares, quer no
interior dos automóveis, quer no ambiente de trabalho, ou mesmo
em aparelhos portáteis das novas tecnologias, como computadores, celulares e leitores de MP3, o rádio está presente na vida das
pessoas como extensão dos aparatos que compõem as suas necessidades. Esta realidade, contudo, configura-se como um apelo
que é próprio da natureza midiática do rádio: uma vez que é só
audição, o rádio passa a evocar situações próprias no imaginário
do ouvinte. Mas não é só isso. O espaço simbólico que resulta da
emissão e recepção da mensagem radiofônica permite a inserção
de componentes que vão além do simples gosto por ouvir rádio,
uma vez que, na ausência de imagens eletrônicas, o ouvinte manifesta sensações catárticas de prazer, insere-se no mundo imaginário da veiculação das notícias, na composição lexical das letras das
músicas e na sensação quase inarredável que o rádio proporciona
como uma ilusória companhia. A linguagem radiofônica, por si
só, apresenta a noção de incompletude, convocando os sujeitos
a preencherem ou completarem as lacunas permitidas no ato comunicacional. É no imaginário, portanto, que as relações de sen-
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tidos se complementam e estabelecem o valor de permanência de
escuta do rádio, conforme destaca Cunha (2003, p. 104-105):
A história comprova o poder do rádio de suscitar efeitos
junto à recepção e dessa forma manter o poder de mobilização, garantindo a sua permanência. Tais fatos ainda
estão relacionados à sua possibilidade inicial de retransmissão da voz humana, num efeito quase mágico.

Observa-se, contudo, que o rádio vem alterando seu modo
de atuação no fenômeno midiático. Desde os anos de 1970, com
a implantação das primeiras emissoras em Frequência Modulada
(FM), o rádio, antes considerado como um forte meio de prestação de serviço, divulgação de notícias, programas de variedades,
radionovelas e humor, passou a catalisar interesses subjacentes ao
mercado fonográfico e enfatizou o gênero musical em suas programações. Tanto assim que o radiojornalismo ficou atrelado à
imposição legal que estabelece o índice de 5% destinado à divulgação de notícias. Contudo, o cenário das comunicações no Brasil
é variável entre as regiões, de tal sorte que podemos identificar
emissoras de AM e FM que reconhecem a relevância de constituir
departamentos de radiojornalismo em sua organização administrativa, compondo equipes de profissionais e infraestrutura compatíveis com a necessidade de se fazer jornalismo radiofônico de
qualidade e que atenda aos objetivos de informar à sociedade nos
moldes esperados para um veículo dessa natureza: com instantaneidade, precisão e dinamismo. Paralelamente a essa realidade,
também é possível observar em determinadas emissoras de rádio
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a pouca relevância dada ao radiojornalismo, identificada na quase inexistência de uma infraestrutura capaz de dar sustentação à
atividade. Radiojornalismo não é apenas reproduzir o que os outros veículos já divulgaram fartamente, recorrendo-se a recortes
de jornais impressos (mais conhecido no jargão jornalístico como
gilete press) ou ainda copiando o que os portais de notícias na
Internet estão veiculando. Nesse contexto, o rádio deixa de lado
uma característica primordial, a de pautar outros veículos, como
sempre aconteceu, e invertem-se os papéis: o rádio passa a seguir
os caminhos já trilhados por outros meios de comunicação, muitas vezes, apresentando uma notícia caduca, de domínio público
e sem nenhum apelo de novidade1. Prado (1989, p. 15) afirma que
“o jornalista deve fazer uma mudança radical em sua mentalidade
informativa quando escolhe esse meio de comunicação”. O autor
argumenta a ideia relacionando dois aspectos principais: a estrutura específica para a mídia radiofônica na organização e veiculação das informações e a necessidade de se adotar uma “atitude
vital” diante das notícias. Dito de outro modo, fazer radiojornalismo não é o mesmo que fazer qualquer outra modalidade da
profissão jornalística. Ainda nessa mesma linha de raciocínio, é
lícito defender a ideia de que a reafirmação do radiojornalismo no
território da comunicação deve ser atributo dos empresários de
radiodifusão, que reúnem todas as possibilidades para se realizar
1
Algumas empresas ainda têm o profissional de rádio-escuta, como
aquele que acompanha sistemática e atentamente a programação das outras
emissoras de rádio para ouvir a imediaticidade da notícia e, assim, atualizar a
própria agenda.
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um bom trabalho: contratar profissionais qualificados, constituir
um departamento específico, aparelhar os repórteres com gravadores, organizar uma equipe que venha a atender os critérios
do processo de produção e difusão da notícia, desde pauteiros,
repórteres em editorias específicas, chefes de reportagem, editores, até diretores de jornalismo, organização essa que permite o
fluxo do trabalho. Por tudo isso, concordamos com Jung (2004,
p. 13) quando afirma que “o rádio, apesar de ter mais de oitenta
anos, ainda é um velho desconhecido”. Analisamos tal prerrogativa numa abordagem metacognitiva ao admitir que o ouvinte nem
sempre tem clareza do seu papel no processo de audição, tampouco da importância do rádio quanto à sua função social. Que
diferença faz? Entendemos que o ouvinte não pode adotar uma
postura passiva diante do veículo, como pode acontecer, pois o
rádio apresenta características que vão desde a informação, entretenimento, formação de opinião, até a educação, além de componentes estéticos. É preciso afirmar que muitas vezes ouve-se rádio,
em ocasiões variadas da jornada diária, porque os aparelhos estão
disponíveis a toda hora aos ouvintes, que, é bem provável, não valoram aquilo que ouvem. Essa é a diferença. Defendemos a formação de um ouvinte crítico e atento à realidade social em torno da
qual a mídia busca construir verdades e intenta repassar os fatos
submetidos a interferências de natureza subjetiva, circunstanciada por interesses econômicos, políticos, ideológicos e editoriais.
Por outro lado, convém assinalar que o rádio alterou seus modos de recepção, evidenciados nos equipamentos de computador e
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televisão em canal fechado, a partir dos quais é possível sintonizar
as emissoras de rádio de diversos locais, geograficamente próximos
ou distantes em termos de abrangência. Tudo isso para enfatizar a
penetração do rádio cada vez mais efetiva no tecido social. Tal realidade não pode ser ignorada pelos referidos empresários da radiodifusão como um item a mais de consideração ao radiojornalismo
dentre as inúmeras atividades setoriais de uma emissora.
O território do rádio, desde sempre, imprimiu conquistas sociais que o asseguraram como um meio forte, capaz de não se abalar diante das inovações de ordem tecnológica com o surgimento
de novos suportes midiáticos ou aprimoramento dos aparatos técnicos nos meios então vigentes. Prova disso foi o surgimento da
televisão no Brasil em 1950; dos aparelhos domésticos de VHS,
configurados, posteriormente, em leitores de DVD; dos leitores de
MP3 e, por extensão, a digitalização dos aparelhos de áudio. Não
obstante tudo isso, o rádio ainda assegura o seu lugar de audiência
no rol das preferências do público.
Ribeiro (2003) apresenta resultados de pesquisas para subsidiar a criação e manutenção do Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional – INAF –, dos quais se destaca a frequência das
práticas culturais. A autora aponta que 78% da população ouve
rádio sempre; 18%, às vezes; 4%, nunca; e 1% não sabe/não opinou (RIBEIRO, 2003, p. 259). Com esses dados, chega-se à conclusão que o território do rádio, nas classes sociais brasileiras, ainda é evidente e demarcado por interesses variados. No entanto, ao
transpormos essa realidade para os círculos educacionais do ensi-
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no superior, notadamente no âmbito da comunicação, analisaremos uma realidade que merece ser investigada e discutida. Nossa
intenção é, pois, buscar referenciais, entre os alunos, que possam
balizar nossas observações sobre questões de identidade profissional e sobre o rádio enquanto opção de atuação mercadológica.
Para tanto, realizamos investigações no ensino de jornalismo, mediante uma intervenção etnometodológica com os alunos de duas
universidades públicas – a Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (Brasil) e a Universidade Nova de Lisboa (Portugal). Os
resultados configuram-se de modo semelhante às duas realidades
se definirmos como corpus de análise o segmento radiojornalismo
e a identidade profissional dos alunos.

A caracterização do jornalismo
radiofônico: resultados da pesquisa
A construção do espaço radiofônico aponta para uma sociologia da audiência que se foi construindo ao longo de um processo
histórico, de modo a esboçar um perfil de ouvinte, com manifestações características de fidelidade e quase uma paixão pelo veículo. Em anos que antecederam à chegada da televisão e mesmo
após o seu advento, era comum observar na sociedade os sujeitos
com os aparelhos de rádio colados ao ouvido, quer nas calçadas
das ruas, quer nos estádios de futebol, quer nas praças públicas,
ou mesmo nos ambientes domésticos da sala de estar, em condições partilhadas de audiência das radionovelas e dos noticiários.
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Com o passar do tempo, já na era do transístor, o rádio, cada vez
mais, ganhou portabilidade e entrou na engendrada era das novas
tecnologias, ampliando assim o território do ouvinte. Ao mesmo
tempo que conquistou espaços, potencializando a audiência para
determinados produtos apresentados pelas emissoras, sobretudo
os musicais, o radiojornalismo tentou redefinir seu percurso de
origem tão consagrado pelo inesquecível “Repórter Esso”. Queremos dizer com isso que o jornalismo de rádio, pelo que se observa, carece de maior legitimidade na valoração daquilo que é
admitido nas grades das emissoras. Tanto é que as redações estão
vazias de profissionais, na expressão forte do termo, muitas vezes utilizando-se de recursos nem sempre recomendáveis, como a
referenciação daquilo que os jornais impressos ou portais online
já divulgaram. Se assim o é, faz-se necessário repensar essa problemática, não apenas com os profissionais da comunicação, mas,
de igual modo, com os estudantes universitários, sobre os quais
repousa a missão de dar continuidade à solidificação de tal território. Por decorrência, concordamos com Barbosa Filho (2003, p.
11-12) quando assim destaca:
Infelizmente, o rádio não possui uma tradição acadêmica
a exemplo de outros meios (como a televisão e o jornal
impresso, por exemplo), malgrado ter despertado o interesse de muitos estudiosos intelectuais à época da criação
até os dias atuais.

Ora, a tradição se afirma em território cultural quando há a
transmigração de crenças, ideias e comportamentos pelas gera-
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ções sucessivas. A nosso ver, compete ao estudante de jornalismo
imprimir os elementos identitários da cultura radiofônica, pois
para isso há os cursos de graduação e as leis que normatizam o
exercício da atividade jornalística. Além disso, conforme assinalamos, ainda é atribuída aos empresários da área a responsabilidade
da organização administrativa e do favorecimento dos espaços de
atuação profissional. Foi em torno dessas e de outras questões que
nós desenvolvemos nosso trabalho de investigação.
A pesquisa As interfaces da leitura de notícia no ensino de
jornalismo: um estudo etnometodológico entre Brasil e Portugal2
procurou problematizar questões que incidem sobre o ensino de
Comunicação, tentando identificar as possíveis relações entre as
experiências de leitura e o desempenho acadêmico, decorrendo
daí a delimitação do perfil de leitor e a identidade profissional entre os sujeitos pesquisados.
Tratou-se, pois, de um estudo etnometodológico, comparativo, de base quantitativa e qualitativa, a partir do qual tivemos a
intenção de saber junto aos alunos de jornalismo, dentre outras
variáveis, a frequência e o gosto pela leitura, a opção pelo veículo
– impresso ou digital –, a capacidade de compreensão das notícias, as editorias e assuntos jornalísticos mais apreciados, os sig2
Quando nos referirmos ao Brasil, entenda-se, portanto, à população
de sujeitos pesquisados, limitada à amostra dos alunos de jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do mesmo modo quando nos referimos a Portugal, cujo estudo foi circunscrito aos alunos da Universidade Nova
de Lisboa.
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nificados atribuídos à leitura de jornal na vida acadêmica, além
dos diversos suportes de leitura que eles utilizam. Admitimos que
essas representações de leitura caracterizam a formação universitária e podem sinalizar determinadas contingências para o futuro
da atividade jornalística. Os sujeitos foram alunos de jornalismo,
de ambos os sexos, selecionados aleatoriamente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e da Universidade
Nova de Lisboa (UNL). O espaço amostral totalizou 102 alunos da
UFRN, e 60 alunos da UNL, e a abordagem metodológica consistiu
na aplicação de um questionário com 41 questões semiestruturadas, além dos aportes teórico-metodológicos da Etnometodologia
para fins de observação e interação com os sujeitos participantes.
Para efeito do presente trabalho, destacamos apenas uma
das questões da pesquisa, cujo enunciado questionava sobre as
preferências midiáticas dos sujeitos participantes no sentido de
deixá-los informados. As respostas, de múltipla escolha, foram as
seguintes: ler jornais impressos (54,9%, Brasil; 50%, Portugal);
assistir aos telejornais (74,51%, Brasil; 80%, Portugal); acessar à
Internet (69,62%, Brasil; 21,66%, Portugal); ouvir rádio (25,49%,
Brasil; 23,3%, Portugal). Portanto, nota-se que o rádio está elencado em último lugar nas preferências demonstradas pelos sujeitos. Convém assinalar aqui um contexto ensejado pela atividade
jornalística: o radiojornalismo.
A princípio, é necessário dizer que há divergências entre as
atitudes de ouvir rádio e de ouvir notícias pelo rádio. Como os
aparelhos radiofônicos estão presentes em toda a parte, quer nos
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lares domésticos, quer no interior dos veículos, quer nos ambientes de trabalho, ou mesmo sintonizados por outros canais, é lícito
dizer que o território e a audiência do rádio são expressivos. Muitas vezes os produtos radiofônicos estão disponíveis aos ouvintes
por decorrência da portabilidade e da acessibilidade que o próprio veículo oferece. É de se notar, todavia, que em termos proporcionais a música ganha maior espaço na grade das programações, salvaguardadas aquelas emissoras especializadas em notícia.
No entanto, com a realização da pesquisa, queríamos saber algo
mais: além do gosto pelo veículo, intentamos identificar por quais
meios os sujeitos manifestavam interesse no sentido de ficarem
informados dos acontecimentos locais, nacionais e internacionais,
pois subjacente a essa variável ainda concentraríamos nossa análise sobre a possível construção da identidade jornalística na futura
escolha de área de atuação. Sendo assim, 25,49% dos alunos da
UFRN (Brasil) e 23,3% da UNL (Portugal) disseram que “ouvem
rádio”. Essa resposta, grosso modo, acena para uma realidade de
autoafirmação, de espelhamento em torno do gosto pelo veículo,
mas não revela o comportamento metacognitivo de tal atitude. De
outra forma, ao dizerem que ouvem rádio nem sempre denotam a
audição sistemática das emissoras, nem o contato com as notícias
radiofônicas. Ora, se algo em torno de ¼ dos sujeitos afirma que
ouve rádio, em oposição a outros dados estatísticos consideravelmente maiores (assistir à televisão ocupou a primeira posição), é
porque há uma limitada afinidade com o veículo, ou seja, que são
reduzidas as possibilidades de reforçar o interesse pela audiência
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e futura atuação profissional. Ato contínuo, tal realidade torna-se
preocupante, uma vez que a identificação com o veículo não é
perceptível nas conclusões da pesquisa. Meditsch (2001, p. 225226) apontou para um diagnóstico possível de reflexão ao afirmar:
Algumas de nossas melhores escolas de jornalismo
consideram o rádio como um mero acessório, quase
um enfeite, merecedor de uma mísera disciplina no
currículo e não levada muito a sério. São as que continuam pensando o jornalismo como um produto
impresso por excelência, e agora pensam a internet
como uma transposição do jornalismo gráfico.

Dentro da abordagem qualitativa, mediante os relatórios fornecidos pelos alunos de jornalismo dos países em estudo, as respostas ficam mais evidentes. Foram recolhidos 84 relatórios, sendo 59 de Portugal, alunos do 1º período de jornalismo da UNL, da
disciplina Teoria da Notícia; e 25 do Brasil, alunos do 5º período,
da disciplina de Radiojornalismo. Convém assinalar algumas das
respostas para efeito de análise:
Sujeito 5 – Normalmente, não utilizo a rádio como meio de
informação, não porque considere que a informação radiofônica tenha menos qualidade, mas porque utilizo a rádio
apenas como meio de diversão (UNL, Portugal).

O sujeito usa da sinceridade para enfatizar que o rádio, para
ele, possui uma função utilitária nos programas de diversão/entretenimento, embora não queira dizer com isso que a informação nas emissoras de rádio não possua qualidade. Ou seja, não
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faz julgamento sobre a informação, mas estabelece outra escala de
prioridades na audição.
Sujeito 15 – Quanto à rádio, é o meio de comunicação a que recorro menos, e tem tendência a ser cada
vez menos usado devido às novas tecnologias como o
MP3, que os tendem a substituir. No entanto, quando
ouço rádio, costumo optar pela Rádio Clube Português, ou pela Rádio Comercial, pois passam boa música, e o programa matinal da Rádio Comercial é da
minha preferência (UNL, Portugal).

Percebe-se aqui que o sujeito não só descarta o rádio como
meio de informação, mas ainda emite uma opinião quanto ao seu
futuro diante das novas tecnologias ao afirmar que o MP3 tende a
substituir o rádio. No entanto, mencionou algumas emissoras de
sua preferência, acreditando, contudo, que sejam mesmo para a
diversão quando assinala: “[…], pois passam boa música”.
Sujeito 27 – Apesar de respeitar imenso a Rádio como meio
de comunicação social de massa, não sou uma ouvinte assídua e desconheço programas noticiosos neste campo (UNL,
Portugal).

Esse sujeito reconhece a importância do rádio no contexto
das mídias, contudo não soube mencionar nenhum programa
radiojornalístico, o que denota desconhecimento sobre os programas noticiosos nas emissoras de Portugal. Revelou ainda não
ouvir rádio de forma sistemática.
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Sujeito 5 – O rádio é uma mídia que pouco utilizo, no carro
uso o “cd player” e ouço música. As notícias são raramente
ouvidas no horário noturno… Do caminho de casa à universidade ouço “A Hora do Brasil” – relembro: raramente
(UFRN, Brasil).

As declarações do sujeito 5 são enfáticas quando diz que ouve
pouco o rádio, que ouve música por meio de outro suporte de
mídia e que “raramente” (relembra ele) ouve “A Hora do Brasil”.
Percebe-se que o sujeito não soube mencionar o programa que,
há mais de 70 anos, desde o então presidente Getúlio Vargas, é
veiculado de forma obrigatória, equivocando-se no nome: A Voz
do Brasil, apresentado de segunda à sexta-feira, das 19 h às 20 h.
Sujeito 13 – Não possuo o hábito de escutar programas de
radiojornalismo, os quais sei serem um meio de informação que chega ao público cativo das rádios. Meu contato
com o rádio se dá no percurso de casa para a faculdade ou
para outro lugar. Nessa situação, quando ocorre de estar
sintonizada em determinada rádio e de seu noticiário estar
no ar, costumo escutá-lo, mas não tenho muita familiaridade (UFRN, Brasil).

Mesmo sabendo-se que o rádio pode ser ouvido concomitante com a realização de atividades, é imperioso assinalar que a audição, nesses casos, necessita de maior atenção para se identificar
o conteúdo da matéria, as declarações dos entrevistados, as intermitências que se insinuam ao discurso proferido. É provável que o
sujeito 13 tenha consciência de tal realidade, pelo fato de o rádio
“atingir o público cativo”, ou seja, sempre que podem, os ouvintes
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manifestam interesse pela audição, como se fosse um traço de
fidelidade e cumplicidade com o veículo, o que não ocorre com
o sujeito 13, que ouve noticiário apenas quando coincide de estar
sintonizado em uma determinada emissora, no momento em que
prioriza outros programas. Diz, por fim, que não possui “familiaridade” com o rádio, o que pode ser traduzido por afinidade, proximidade e, por extensão, interesse e gosto. Porém, como estamos
defendendo a formação do ouvinte crítico, imperioso será reconhecer que a audiência “passiva” em momento algum é encarada
como uma opção recomendável. Deve-se problematizar o objeto
de escuta, daí recolhendo experiência e fruição, quando for o caso.
Somos de acordo com Baumworcel (2001) quando afirma:
O veículo precisa ressignificar a si próprio, reutilizando todo seu potencial expressivo para transferir
sentidos. É necessário estimular o ouvinte a atribuir
significados ao que escuta, utilizando a técnica para
deslocar esse processo esvaziado de historicidade.
E, quem sabe, assim, possibilitar uma nova ruptura.
Enfim, uma política de significação (BAUMWORCEL, 2001, p. 115).

Admitimos que essa “política de significação” tenha incidência
sobre questões de adequações técnicas e de linguagens, de tornar os
formatos mais atrativos no gênero radiojornalístico e qualidade da
emissão sonora no sentido de promover maior interesse. De qualquer forma, será necessário empregar outros pontos de discussão
para tentar revelar particularidades não esgotadas pelo presente
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estudo. Alguns sujeitos declararam ouvir noticiário radiofônico de
forma assistemática, como foi o caso do sujeito 15 (Brasil):
Sujeito 15 – O rádio dificilmente escuto para obter informação, o utilizo mais como forma de lazer e para relaxar
ouvindo música antes de dormir (UFRN, Brasil).

A utilização do rádio como veículo de entretenimento foi
recorrente nas falas dos sujeitos, nas amostras do Brasil e de Portugal. O sujeito 15 destaca o rádio como lazer, mas acrescenta outra função utilitária: a de “relaxar” antes de dormir. Consideramos
que a emissão sonora de qualquer produto radiofônico provoca
determinados efeitos nos ouvintes, nas esferas racional, sensorial e
emocional, capazes de afetar os modos de recepção, alguns desses
efeitos são de natureza catártica, outros remontam às vivências, por
meio de determinadas músicas, e à sensação da companhia, situações que promovem o prazer e possibilitam o relaxamento.
Sujeito 22 – Quanto ao rádio, não tenho o hábito de escutar noticiários, embora algumas vezes eu pare para ouvir as notícias que são expostas entre uma música e outra
(UFRN, Brasil).

Observa-se na fala desse sujeito que o interesse recai mesmo sobre a música e que ouvir os noticiários, pelo que se depreende, ocorre de forma casual e não voluntária, mesmo que ele afirme
“parar” para acompanhar as notícias. É necessário enfatizar que o
noticiário radiofônico apresenta maior densidade lexical em relação a outros gêneros, motivo pelo qual é imprescindível querer
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ouvir, acompanhar os fatos com atenção, perceber a veiculação
das notícias, uma vez que o ouvinte não terá a imagem como recurso auxiliar à compreensão das matérias. Dizemos isto em razão
de o sujeito 22 afirmar que “algumas vezes” ele para para ouvir
as notícias. Devemos ressaltar essa informação porque evoca um
entendimento metacognitivo do ouvinte quanto ao seu papel de
ouvinte atento e ativo. Ora, ele não ouve com frequência, mas reconhece que as vezes que ouve o faz por meio de uma atenção
voluntária, pois para e ouve o que está sendo veiculado. Parar para
ouvir: este comportamento imprime legitimidade ao comportamento crítico. Claro, quando aqui ressaltamos o ato de “parar”,
não se entenda cessar qualquer movimento que porventura esteja
fazendo, mas sim, o de atentar para os fatos noticiados, estabelecendo a relação entre o sentido da notícia e o sentido das experiências pessoais, chegar a determinadas conclusões, concordar
ou discordar com o conteúdo noticiado, tudo isso numa atmosfera de consciência em relação ao pressuposto da criticidade.

Considerações finais
Essa pesquisa pode ser considerada autorreflexiva, pois nos
indicou determinados prognósticos para o ensino do jornalismo,
os quais oferecem subsídios à construção do espaço do rádio como
modo de apropriação e reafirmação do jornalismo radiofônico
além de ter apontado para algumas hipóteses de investigação.
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Nossa intenção aqui foi a de apresentar os dados, analisá-los
e situar o radiojornalismo nesse processo de construção de um
território na cultura das mídias, adotando o contexto universitário como locus de investigação. Pelo estudo, chegamos a inferir
alguns pressupostos possíveis de análise: 1) O radiojornalismo
não tem catalisado a atenção de jovens ouvintes e futuros profissionais de comunicação pela qualidade dos programas apresentados nas emissoras, tanto AM quanto FM. Tal pressuposto pode
ser decorrente de inadequações do uso do veículo bem como do
correto exercício da atividade radiojornalística; 2) É possível afirmar que o potencial do radiojornalismo tem sido desconsiderado
por aqueles que fazem rádio, situação que termina por ignorar a
força do veículo na difusão das notícias em tempo real, aqui evocando as características de portabilidade, acessibilidade e custo
dos aparelhos; 3) As escolas de jornalismo têm dado pouca ênfase nos estudos de radiojornalismo, em seus aspectos teóricos
e práticos, deixando inclusive de se enfatizar as opções mercadológicas que o rádio oferece; 4) O aluno de jornalismo prefere
a atuação em outros segmentos de mídia, porque não tem sido
desafiado a encontrar no rádio as respostas que poderiam incliná-lo na escolha do radiojornalismo como campo profissional
tão importante quanto os demais; 5) O radiojornalismo vem sendo produzido por profissionais não qualificados para exercer tal
atividade, ficando à mercê de qualquer pessoa que tenha alguma
simpatia pelo veículo, ou que tenha feito os cursos relâmpagos,
hoje disseminados em toda a parte.
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É necessário dizer que não é preocupação nossa promover
migrações de toda ordem ou aumentar adesões entre os alunos de
jornalismo quando o assunto é a definição da escolha profissional, sumariamente tentando subverter vontades e aspirações. No
entanto, como professores da área, sentimos o compromisso de
elencar as diversas possibilidades do rádio na conquista de uma
identidade entre os alunos: que entendam e saibam sobre o rádio;
que consigam empregar as técnicas de produção e difusão em radiojornalismo; que construam uma atmosfera positiva e favorável
em torno do rádio, recorrendo à sua audição e formulando juízos
de valores no tocante às questões éticas, estéticas e técnicas. Entendemos que essas observações podem recair para as realidades
brasileira e portuguesa, nas quais fizemos o estudo e obtivemos as
respostas dos aprendizes.
Por fim, acreditamos que assim será possível continuar apostando no rádio, assegurando-lhe a permanência e fidelidade na
escuta, ao mesmo tempo em que teremos profissionais capacitados para atuar nas emissoras de rádio. Se vão ou não atuar é
questão de autoafirmação, mas não de ausência dos subsídios que
porventura lhes foram negados na sua formação.
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PROF. DR. DENIS RUELLAN
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e Centro de Pesquisas sobre a ação política
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Introdução
A Internet é o suporte para iniciativas originais que, desde
2005, designamos através do termo genérico de jornalismo
cidadão. A oferta fez surgir projetos e dispositivos editoriais
bastante variados.
Certos sites justificam sua iniciativa por uma crítica das
mídias tradicionais e propõem uma alternativa (Agora Vox), enquanto outros são criados por estruturas maiores (Wat TV pelo
canal francês TF1, YouWitnessNews pelo site do Yahoo e da agência Reuters).
Sites são concebidos como simples espaços para publicação,
aplicando apenas uma regulação mínima dos conteúdos propostos pelos internautas (NowPublic, Centspapiers, Agora Vox), enquanto outros enquadram de forma incisiva as contribuições,
misturando-as aos trabalhos de profissionais (Rue89, Ohminews)
ou integrando-as na dinâmica coletiva dirigida por jornalistas
(Assignment Zero).
A maior parte desses dispositivos são estritamente dedicados
a esse tipo de produção, mas alguns aparecem vinculados a mídias
tradicionais na forma de espaços específicos (a rubrica Yo periodista no site do El Pais, os blogs de leitores acessíveis através da página de entrada do Télégramme, o site eventual Quelcandidat.com do
Dauphiné-libéré, as incitações nos sites das mídias, que se tornaram
bastante comuns para que os internautas transmitam informações,
fotos e vídeos se são testemunhas de um fato original).
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Por trás da heterogeneidade dos dispositivos, aparece um
princípio único: internautas não profissionais do jornalismo contribuem diretamente para a produção da informação de atualidade. Eles buscam os dados, analisam-nos e os colocam online, com
ou sem a ajuda de profissionais. Esses sites pretendem contar com
dezenas de milhares de colaboradores; os números são certamente exagerados ou enganadores (seria necessário fazer a diferença
entre colaborações regulares e ocasionais), mas eles significam,
assim mesmo, um movimento não negligenciável. E nesse momento, os números de acessos de certos sites são consideráveis.
Essas práticas abrem múltiplos questionamentos: quem são
esses internautas? Quais são suas motivações? Suas trajetórias?
Sua produção de informação é particular, temas e formas discursivas são privilegiados? Qual é o modelo econômico desses sites?
Quem são os usuários, quem consome essa produção? Eu ressalto,
em particular, que essas iniciativas esclarecem de forma nova a
problemática da articulação, nas mídias e no jornalismo, práticas profissionais e amadoras. Aliás, isso fez surgir uma expressão:
proam, ou pro-am.
Com esses sites assistimos à intensificação de um movimento
constatado fora dali, nas mídias e de forma mais abrangente nas
indústrias culturais (a música e o vídeo). Esse movimento notadamente se desenvolveu nas mídias audiovisuais, desde os anos 1980,
pelo apelo crescente e variado aos testemunhos (indivíduos comuns
– você e eu – contam o que viram, o que sabem, o que vivem).
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Independente ou associada, essa realidade significa um
“novo regime do amadorismo” (CARDON; DELAUNAY, 2006)?
E então será preciso questionar sobre a mudança de paradigma,
da transformação e da crença dominante? Depois da época dos
jornalistas de transmissão, em seguida de opinião, o qual é sucedido por aquele da informação e finalmente da comunicação, tal
como definiram Charron e de Bonville (1996, 2003), será que assistimos à emergência do We The Journalism (para parafrasear um
dos anunciadores do jornalismo cidadão), Dan Gilmor, no livro
entitulado We The Media?. Será que esse jornalismo cidadão significa uma mudança radical das regras e dos ambientes mediáticos?
Eu não estou, evidentemente, em posição de responder hoje a
essa questão, vai ser preciso vários anos para medir se o que acontece atualmente foi anunciador de tal transformação. Eu devo, então, contentar-me aqui em sublinhar as dimensões da pesquisa que
nós devemos fazer à medida que o fenômeno do jornalismo cidadão
evolui para desenhar a saída eventual para essa nova situação.
Digamos de cara que a expressão jornalismo cidadão causa
um problema; ela dá um papel bastante pesado para que mídias
ou indivíduos – porque esses e não outros? – se apropriem dela.
Ouve-se às vezes falar de jornalismo participativo; esse qualificativo mais neutro, mais operacional, menos carregado, induz, no
entanto, uma redução do fenômeno. Os internautas seriam apenas
colaboradores na realização das mídias dominadas por profissionais do jornalismo, enquanto que alguns, como Centpapiers e Agora Vox, por exemplo, estão inteiramente sob a responsabilidade de
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internautas associados. Eu prefiro propor a expressão jornalismo
ordinário, em referência à profecia eurística de M. de Certeau e
L. Giard (1983) da ascensão de um ordinário da comunicação.
Eles definem assim a produção cultural ordinária em oposição às
indústrias de massa:
Um tende em direção da homogeneização [...] O outro
esconde uma diversidade fundamental de situações, de
interesses, de contextos de cultura ou de psicologia, sob
a repetição aparente dos objetos dos quais ela se serve.
A uniformidade que é o mal estar da produção de massa, responde a pluralidade da reutilização e dos usos sociais. A pluralização nasce do uso ordinário, dessa reserva
imensa não só do número (a massa) de pessoas, mas do
múltiplo (as diferenças dos indivíduos e dos grupos).

Assim, eu entendo por jornalismo ordinário uma forma plural e singular, pois é praticado por uma diversidade de atores individuais cuja propriedade comum só se inscreve (no estado atual
de nossos conhecimentos) no vazio: eles não são profissionais;
eles informam sem que essa atividade seja a profissão deles.
Se efetivamente assistimos a uma transformação das relações entre profissional e amador, não podemos analisar esses
movimentos permanecendo numa concepção essencialista e profissionalista do jornalismo. Como já dissemos (1993, reedição em
2007), “Os grupos profissionais nascem, vivem, se reproduzem
e desaparecem – moldadas pelas condições históricas (políticas
econômicas, tecnológicas, culturais) que fazem sua especificidade.” Eu preconizei uma análise da construção e das modulações
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do jornalismo, baseada no “indefinido”, na perspectiva preconizada por L. Boltansky (1982) que fala do “efeito dinâmico da fronteira”, no seu estudo do grupo dos executivos: como a definição dos
critérios de pertencimento ao grupo, o estabelecimento de fronteiras constitui, nas lutas, uma das tecnologias de objetivação da
qual se serve a ação política, e a institucionalização das fronteiras
entre grupos é um dos pontos fundamentais das lutas políticas.
As fronteiras entre grupos (como as fronteiras entre nações) não
são “naturais”, e um grupo constituído pela agregação em torno
de um polo de atração não tem outros limites, no estado prático,
além da zona de incerteza onde é sentido, com uma força mais ou
menos igual à atração de outros polos. Mas, produto de um ato
quase jurídico, que objetiva e institucionaliza um estado de relações sociais, as fronteiras contribuem para produzir diferenças
“objetivas” que justificam seu traçado.
Eu desenvolvi essa tese para explicar como o jornalismo incorpora constantemente novas atividades, novos segmentos profissionais, relançando ao centro do questionamento as fronteiras
ontem julgadas naturais; a história do jornalismo profissional é
a de uma lenta agregação de perfis à medida que as tecnologias
permitem a criação de novas áreas de atividade. A fronteira entre
profissional e amador é também uma construção histórica, ela não
tem nada de natural; ela foi estabelecida durante o século XIX,
quando a industrialização da imprensa conduziu jornalistas ao
regime salarial e o grupo profissional a se estruturar para ocupar
o território de trabalho nas mídias; a profissionalização construiu
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o amadorismo. Na França, em 1935, uma lei veio definir o jornalista profissional e seus direitos particulares, deixando entender
que existe uma forma amadora de jornalismo que a legislação não
proíbe (RUELLAN, 1997) que chamamos aqui de ordinário.
É preciso que pensemos o ordinário não como uma relação
submissa, infeudal ou proletarizada, em relação ao profissional. Os
sites que praticam o jornalismo ordinário mostram que as práticas
profissionais e amadoras não agem paralelamente, nos espaços
estanques; elas cooperam na realização. O que nos leva a considerar que, como os mundos das artes descritos por H. Becker, o
jornalismo aparece como uma rede de cooperação na qual todos os atores realizam plenamente um trabalho indispensável ao
sucesso da obra (BECKER, 1982). A metáfora leva a reconhecer
que qualquer um contribui de alguma forma com o trabalho, e
do jeito que for, participa de alguma maneira da sua realização
(BECKER, 2006). Assim, o jornalismo repousaria numa divisão
de trabalho entre atores que não trabalham no mesmo local, com
os mesmos instrumentos, com um objetivo estritamente idêntico,
entre os quais se encontrariam não somente jornalistas profissionais, mas também técnicos, gestores e os produtores amadores.
Os atores agiriam de acordo com as regras de funcionamento, das
convenções e esquemas de cooperação que permitem aos mundos
[...] tocarem bem suas atividades ordinárias. Situando os atores
que contribuem à obra do artista como pessoal de reforço, Becker
(1982, 2006) estabelece uma hierarquia no centro da qual ele posiciona autor. Transportado ao jornalismo, o jornalista é o pivô
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dominante de uma relação com as fontes (que contribuem fornecendo a informação) e os públicos (que consomem a informação,
influenciam nas escolhas editoriais). Os fracassos ou limites de
várias experiências de jornalismo ordinário desenvolvidas nesses
três últimos anos falam em favor dessa noção de “pessoal de reforço”. Bayosphère (São Francisco, EUA) parou por falta de enquadramento das iniciativas dos internautas, que tinham necessidade
de ser ajudados. Ohmynews (Coreia) e Rue89 (França) funcionam
essencialmente com jornalistas, os amadores são apenas coadjuvantes, eles só trazem um complemento. Assignment Zero, conceitualmente, tem colocado os internautas amadores (encarregados
de procurar a informação) em volta de jornalistas profissionais
(encarregados de reunir e de valorizar os dados). Mas outros índices sugerem que o ordinário poderia estar colocado no centro
dos dispositivos redacionais; à medida que as mídias limitam seus
meios e sua equipe de reportagem, os instrumentos de captação e
de transmissão rápidas são banalizados e, cada vez mais frequentemente, as imagens de eventos fortuitos saem de câmeras e telefones ordinários; publicados espontaneamente em blogs ou sites
de copublicação como Dailymotion ou YouTube, eles são, a partir
daí, comprados por grandes mídias como CNN que os colocam
em seus sites. É certo, a qualidade e a quantidade dessas matérias
ainda não são suficientes, mas pode-se atribuir isso a uma inexperiência das pessoas ordinárias que poderia ser preenchida (satisfeita) rapidamente; sua capacidade de assimilar e de reproduzir
as convenções e esquemas de cooperação foi amplamente provada
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nas práticas mediáticas que utilizam os testemunhos, as tomadas
de depoimentos durante debates e mesmo os questionamentos de
indivíduos cada vez menos profanos em matéria de jornalismo.
É a razão pela qual me parece plausível a hipótese que nós nos
dirigimos rumo a uma situação de reforço mútuo entre jornalistas
e internautas, um apoio recíproco sobre as fontes do outro (TRÉDAN, 2007).
Como sugerido por Michel Foucault (1971), não se deveria
considerar que essa mudança vem de lugar nenhum, que ela não
emerge de nada que a tenha podido preceder. A ordem do discurso midiático (ou jornalístico) se construiu formulando toda uma
série de exclusões e interditos, entre os quais a autonomia da expressão das fontes e da gente ordinária. Se o jornalista, em posição
de gatekeeper, excluísse a tomada de depoimento direta dos atores
sociais e dos públicos, isso significaria que ela existia de maneira
potencial ou impedida pelos processos de rarefação. E que, antes
da ordem discursiva que dava a aparência de unidade, jorraram
descontinuidades cuja genealogia precisamos fazer. Dito de outra
forma, se perguntar em que sequência se produz uma emergência,
como o jornalismo que se diz cidadão, depois de que ele vem. Na
França, se lia no Manifeste que presidira a criação do diário de
extrema esquerda Libération em 1973: “Libération são vocês! Libération não é um jornal feito por jornalistas para pessoas, mas um
jornal feito por pessoas com a ajuda de jornalistas”. Essa profissão
de fé poderia ser retomada inextenso por vários sites, tais como
Ohmynews, Assignment Zero, Rue89. O diário Libération nunca
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chegou a realizar esse projeto de jornalismo ordinário, no entanto, 30 anos mais tarde, a ideia reaparece e parece sair da utopia. O
que aconteceu em três décadas, que outros eventos podem estar
relacionados para nos permitir perceber como a fronteira entre
amadores e profissionais evoluiu? Não se trata de dizer que o que
nós observamos hoje não é a expressão do que sempre existiu, de
uma ordem imutável; ao contrário, a transformação acontece, ela
tem um ponto de origem (que precisamos descobrir) e ela passou
por etapas, uma sequência de acontecimentos. Assim, é provável
que a ligação deveria ser feita com o public journalism, proibido
nos anos 1980 e 1990. Encontramos aí os mesmos princípios: as
mídias para reencontrar a confiança dos públicos devem consultá-los para eleger os assuntos importantes; os usuários das mídias
são cidadãos ativos, não simples expectadores passivos, eles estão
prontos a se engajar na vida pública. Do public journalism ao jornalismo cidadão, um passo foi dado: o da participação direta dos
públicos na realização dos conteúdos, a fronteira entre profissionais e amadores se apagou. Existe, então, uma descontinuidade,
mas numa sequência coerente de acontecimentos.
É preciso que compreendamos também como a ordem jornalística se organiza para controlar essas emergências discursivas,
como busca manter suas fronteiras. Como diz Michel Foucault
(1971), “em toda sociedade, a produção do discurso é ao mesmo
tempo controlada, selecionada, organizada e distribuída por certo
número de procedimentos que têm como papel o de desconjurar
os poderes e os perigos, de controlar seu evento aleatório, de es-
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quivá-la da pesada e temerável materialidade”. Trata-se, notadamente, de manter uma divisão entre as formas de jornalismo e,
singularmente, de reservar aos profissionais o privilégio de certas
práticas, ou de níveis de prática. Assim, por exemplo, sustentamos
por bastante tempo que um jornalista que ia ao campo, era aquele
que reportava os fatos (um repórter). Esse privilégio não existe
mais na era dos telefones celulares, das câmeras miniaturizadas
e da Internet; o discurso, então, se focalizou, recentemente, sobre a moral: se todo mundo pode ser repórter, só os profissionais
são capazes de deontologia, se lê nas revistas sindicais. A fronteira
discursiva entre profissional e amador se estabeleceu, dessa forma, alhures. O discurso é também controlado pela rarefação dos
sujeitos falantes; trata-se de restringir os que serão autorizados a
falar. Exemplo: inquietos com a multiplicação dos sites de jornalismo cidadão que poderia lhe fazer concorrência, as empresas mediáticas propuseram, por meio de um relatório do governo (este
também inquieto com a proliferação dos sites), que os internautas
que praticam esse jornalismo sejam pagos; certos sites começaram
a reverter uma parte das receitas, geralmente ao pró-rata (em proporção) das visitas (clics). Pagar os colaboradores é uma estratégia
de fidelização e de exclusividade já observada na imprensa diária.
Constatando que existiam nos vilarejos professores primários, padres, funcionários públicos dispostos a escrever nas mídias sobre
a vida local, mesmo de graça, os jornais regionais os remunerou
como infrajornalistas (mal pagos, num estatuto precário que chamamos correspondente de imprensa) e assim eles criaram um verdadeiro monopólio da informação local.
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Parece-me enfim que é preciso pensar a continuidade do
profissional e do amador, e para isso não é suficiente observar o
enfraquecimento da fronteira; tudo fica mais evidente se não excluímos de início o ordinário da definição do jornalismo. O recurso à noção de “formação discursiva” de Foucault (1969) que R.
Ringoot e J. M. Utard (2006) propuseram aplicar ao jornalismo
para pensar sua invenção permanente é eurística. Foucault sugere
considerar as regularidades nos discursos dispersos, ao nível dos
objetos, das enunciações, dos conceitos e dos temas. Se constatarmos regularidades, mesmo nos discursos muito longínquos ou
sustentados por atores muito estrangeiros, em formas que podem
ser bem variadas, então é preciso reportá-los a um conjunto chamado formação discursiva. Foucault (1971) explica assim que a
loucura é o que dizem dela, por palavras, os atos e os dispositivos,
não somente os médicos, mas também os pacientes, as administrações, as igrejas, as justiças, a polícia, as tecnologias, as práticas,
as pesquisas, os métodos de gestão, as políticas públicas:
A doença mental foi constituída pelo conjunto do que foi
dito no grupo de todos os enunciados que a nomearam, a
“decuparam”, a descreveram, a explicaram, contaram seus
desenvolvimentos, indicaram suas diversas correlações,
a julgaram, e eventualmente lhe emprestaram a palavra
articulando, em seu nome, discursos que deviam passar
como seus.

Nessa perspectiva, o jornalismo aparece como constituído
– também – pelo ordinário, pelo que dizem os não profissionais
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sobre ele, suas maneiras de recebê-lo (pois a recepção contribui
com a construção do sentido) e de praticá-lo. Um de cada vez,
receptores e produtores de informações, os públicos podem assim
ser incluídos entre os atores implicados nas “redes de cooperação”; as perspectivas de Becker (2006) e de Foucault (1971) não
são incompatíveis, elas se completam.
Finalmente, essa abordagem passa por uma tripla ruptura:
com um modelo linear do fluxo de comunicação que conduz a estudar os processos de informação como unidirecionais, como um
mecanismo de seleção que passa por uma figura indispensável e
central, o jornalista gatekeeper, e rejeita as fontes e os públicos na
periferia da fábrica de notícias. Não é inútil lembrar que esse modelo, que impede compreender a construção da informação, permanece bastante atraente, ainda são raros os estudos que conseguiram se livrar do mediacentrisme que justamente P. Schlesinger
(1992) denunciava. Como ressalta G. Bastin (2003) (ele se inspira
em Strauss, Becker, Abbott), a informação é fabricada num contexto por pessoas em interação, que cooperam e se enfrentam, que
encenam (jogam) carreiras, que se inscrevem numa economia das
relações de produção, que eles contribuem constantemente a dar
forma (logo a transformar). Fontes e públicos devem ser percebidos nessa interação; e os amadores são, como nós o dissemos, a
junção dessas duas instâncias.
O modelo funcionalista da profissionalização ainda marca a
quase totalidade dos trabalhos sobre o jornalismo. Esse modelo
impõe uma ligação entre o processo de construção de uma pro-
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fissão e o melhoramento da qualidade da informação, esta passando explicitamente por um distanciamento das duas instâncias
da comunicação que são as fontes e os públicos. Ora, é preciso que
lembremos que a profissionalização é um processo pelo qual um
grupo de indivíduos se organiza em torno de uma especialidade
(uma competência) e reivindica dela o privilégio para obter benefícios materiais e simbólicos. Essa reivindicação termina chegando à exclusão das concorrências, em particular dos amadores; fontes e públicos foram colocados fora do processo de fabricação pelo
movimento de profissionalização, mas podemos conceber que eles
não aceitam essa exclusão e não param de reencontrar um lugar
mais legítimo.
Com uma prática científica insuficientemente crítica, a ordem
profissionalista foi promovida pelos jornalistas, o que é bem compreensível, é o jogo normal de um ator produzir uma concepção
favorável aos seus interesses; mas essa ordem foi também promovida pelos pesquisadores que não souberam tomar a distância necessária em relação a ela e lhe ofertaram uma legitimidade
científica, o que deve ser revisto. Essa ordem não somente dominou as relações com as outras instâncias, como ela ocupou toda a
atenção da história e da sociologia das mídias; nós não sabemos
quase nada das fontes e dos públicos das mídias, começamos a
bem conhecer, no entanto, os pares do jornalismo.
Tudo isso me conduz a formular uma hipótese central: se o
ordinário é um componente do jornalismo entendido como uma
atividade que não pode ser reduzida à profissão do jornalista, esse
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componente foi, há pelo menos um século, tornado menor pela
dominação da figura do profissional. O jornalista profissional impôs seu papel de mediação entre as fontes e os públicos, rejeitando
à sombra suas atividades de produção de informação. Ora, é talvez a transformação dessa dupla relação de dominação à qual nós
assistimos: o desenvolvimento das relações públicas conduziria as
fontes a serem cada vez menos submissas ao poder dos gatekeepers
das mídias; por impor temas e informações, elas criaram serviços
de imprensa que alimentam as mídias com material jornalístico
(imprensa escrita, vídeo e rádio releases) e recursos humanos para
facilitar a coleta de informações (um bom assessor de imprensa
enquadrar uma pauta, escolher pessoas a entrevistar, determinar
o cenário adaptado a uma gravação).
Também criaram suas próprias mídias, cujo objeto é duplo:
informar um público alvo, membros ou usuários da organização;
e pesar na agenda mediática publicando fatos e análises; aqui no
Brasil, por exemplo, o canal TV Senado ou o semanário Folha Universal (ver os trabalhos de Francisco Sant’anna, 2005, sobre o jornalismo de fonte) ocupam um lugar importante no espaço público,
tanto, e mesmo, mais que muitas mídias tradicionais. Essas fontes
são, daqui pra frente, o jornalismo, um de seus componentes.
A Internet daria aos indivíduos os meios técnicos e econômicos que lhes faltavam para desenvolver iniciativas de jornalismo ordinário. Criar um jornal impresso demanda competências
e recursos raros; a digitalização da captação, do agenciamento e
da transmissão baixa consideravelmente os custos e permite ao
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ordinário também escapar da dominação dos profissionais sobre o
jornalismo. Essa hipótese admite o uso que as mídias tradicionais
já fazem do ordinário, as estratégias de incorporação que elas se
apressam em desenvolver. Esse esforço de naturalização nos parece mesmo a prova da potência do movimento do ordinário.
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BLOG FATOS E DADOS,
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
E IMAGEM PÚBLICA DA
PETROBRAS
PROF. DR. DANIEL DANTAS LEMOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Introdução
O início dos anos 2000 intensificou a presença do que tem
sido constantemente chamado de cibercultura em nossa sociedade. Cada vez mais, a vida e as relações sociais se fundamentam
mais ou menos sobre a Internet e suas consequências sociais.
Em nossa pesquisa de doutorado, nos interessamos em aprofundar-nos em questões que relacionam conceitos de linguagem e
discurso, argumentação e agendamento midiático no âmbito dos
blogs e da Internet.
Para tanto, optamos por uma pesquisa realizada sobre o Blog
Fatos e Dados, criado pela Petrobras no âmbito de uma investigação a que foi submetida por meio de uma Comissão Parlamentar
de Inquérito no ano de 2009. A Petrobras criou o blog como ferramenta de comunicação de crise, utilizando-o em sua estratégia de
relacionamento direto com a opinião pública.
Um dos aspectos explorados pelo discurso da empresa em
seu blog foram as representações sociais, traduzidas em uma imagem pública, que a Petrobras carrega no meio da sociedade e da
cultura brasileiras. Este artigo destaca análises realizadas em torno das representações sociais.

Conhecimento do senso comum
e representações sociais
A tarefa do cientista social, na visão tradicional, é excluir o senso comum do discurso científico e dos objetos de estudo construí-
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dos pela disciplina, como se fosse possível escrever uma ciência sem
fazer uso dos conhecimentos e da linguagem ordinária da sociedade. Geertz (2007), ao contrário, procura entender o senso comum
como um sistema cultural da mesma dimensão que outras formas
mais convencionais, como a ciência, a religião, entre outros. Ele o
vê como um sistema cultural com corpo organizado de pensamento
deliberado, uma forma de interpretação da realidade, construído
historicamente e, por isso, sujeito a padrões de análise e julgamento
historicamente definidos. O papel dessa espécie de conhecimento
é tornar o mundo, como expressa Moscovici (2007), familiar aos
sujeitos sociais, visto que nós rejeitamos o que não é familiar e o que
não é exatamente como deveria ser, considerando-o uma ameaça à
ordem estabelecida em nosso mundo.
Na tarefa de compreendermos os modos de organização dos
discursos da mídia de um ponto de vista argumentativo, inclusive
para a construção e manutenção de um tema em seu agendamento, consideramos necessário analisarmos, entre outros elementos
relacionados, o conhecimento de senso comum, por tratar-se do
pano de fundo e substrato discursivo em que se constroem os
elementos que contribuem para o surgimento e a manutenção de
um assunto agendado. Além disso, por se tratar de uma produção
de conteúdo, cujo sentido atribuído depende da fundamentação
desse senso comum, justifica-se o nosso interesse em discutir os
conceitos de senso comum. Em nossa pesquisa, que se ambienta
no espaço dos blogs na Internet, também investigamos a possibilidade de efeitos cognitivos de longo prazo no conhecimento de

47

olhares

midiáticos

senso comum e seus estruturantes – as representações sociais. Ou
seja, observamos o conhecimento de senso comum sob essa dupla ótica: de um lado, a sua influência decisiva como elemento
central da atribuição de sentido das relações sociais em geral; de
outro, a possibilidade de vir a sofrer influência cognitiva por parte
da produção midiática contemporânea, em nosso caso particular,
nos textos dos blogs.
Duveen (2007) aponta um caminho para isso ao afirmar
que as representações sociais, estruturantes do senso comum que
servem como meio principal para estabelecer nossas relações sociais, são sustentadas pelas influências sociais da comunicação.
Claro que aqui não se trata apenas da comunicação midiática,
mas, diante de sua relevante influência, não é difícil concluir pela
possibilidade de a mídia e também de os blogs exercerem, nesse
caso, uma influência de longo prazo nessas representações. Desse modo, mais adiante, discutiremos os efeitos de longo prazo da
mídia em diálogo com o conteúdo teórico que aqui temos tratado.
O senso comum, como dizíamos, busca tornar o mundo familiar aos sujeitos sociais, por tratar-se de um sistema nem sempre muito integrado, além de heterogêneo e variável entre culturas
diferentes (às vezes, dentro da mesma cultura) e cujos possuidores
têm convicção máxima de seu valor e validade. Segundo Geertz
(2007, p. 127-128), o senso comum “é uma forma de explicar os
fatos da vida que afirma ter o poder de chegar ao âmago desses
fatos [...] [e] tem a pretensão de ir além da ilusão para chegar à
verdade, ou, como costumamos dizer, chegar às coisas como elas
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realmente são”. Moscovici (2007) complementa essa ideia, afirmando que as pessoas comuns tendem a considerar o mundo de
uma maneira semelhante, especialmente quando se vive em um
mundo totalmente social, o que significa que não é possível conseguir qualquer informação que não esteja distorcida pelas representações sociais “superimpostas” aos objetos e às pessoas.
Todo conhecimento que temos num mundo social traz em
si as marcas das representações, caracterizando o conhecimento
de senso comum, fundamentado e estruturado nas próprias representações sociais. As representações sociais têm seu conceito,
no entender de Moscovici (2007), relacionado à compreensão das
formas práticas de conhecimento e do conhecimento prático, funcionando como cimento da vida social ordinária. São as representações sociais que renovam o senso comum, que está sendo
criado e recriado em todas as sociedades, particularmente naquelas em que os conhecimentos científico e tecnológico se tornam
populares. O avanço das teorias científicas e do conhecimento
tecnológico socializa-se através da constituição de representações
sociais que passam a dominar o entendimento dos sujeitos acerca
de determinados temas. Assim, foi objeto de pesquisa de Moscovici a penetração do discurso e do conhecimento da psicanálise na
sociedade francesa através da elaboração e do estabelecimento de
representações sociais.
Uma vez que procura uma espécie de ressignificação do conhecimento científico, em interação com os sujeitos sociais e os
meios de comunicação, o senso comum deve ser visto, por isso,
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como o ponto de chegada do conhecimento humano e não como
seu ponto de partida, ou seja, não é o conhecimento científico que
é alimentado pelo senso comum, mas o contrário: o conhecimento prático de senso comum é alimentado pela constituição de representações que ressignificam avanços científicos e tecnológicos.
A origem das representações sociais se estabelece a partir do
fato de que a sociedade é pensante. As pessoas são sujeitos sociais que, longe de serem passivos, pensam sozinhos, produzem e
transmitem suas representações e as explicações que encontram
às questões que eles mesmos se colocam. As representações são
fenômenos que são alimentados nos sujeitos, segundo Moscovici
(2007), pelos acontecimentos, pelas ciências e pelas ideologias.
As representações sociais são sempre constituídas a partir do
discurso de outros, relacionado às experiências que cada sujeito
social vivencia e às coletividades, às quais pertence. Cabe dizer
ainda que as representações se aproximam das teorias de mundo
que conseguem organizar em torno de um tema especifico toda
uma série de entendimentos e proposições que contribuem para
que os sujeitos sociais possam classificar, interpretar e experimentar o mundo em que se inserem (MOSCOVICI, 2007). As coletividades só conseguem existir porque criam suas representações
sociais. As representações, então, devem ser vistas como um fenômeno que não é estático e que significa uma maneira específica de compreender e comunicar o que nós já sabemos. Segundo
Moscovici (2007), as representações se caracterizam na forma de
sistemas de pensamento, prescrições, inibições, tolerâncias e pre-
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conceitos, desse modo participando da visão que a sociedade tem
de si mesma, além de estruturar as relações que se estabelecem
entre as visões sociais gerais e as representações supostamente
particulares. Dessa maneira, as representações sociais são, principalmente, um sistema de classificação, denotação, categorização
e nomeamento. Assim, uma vez que estruturam o conhecimento
de senso comum, pertence às representações sociais aquela função que tem o senso comum de tornar familiar aquilo que é visto
como não familiar na sociedade, dando ordem e sentido ao mundo social.
Há pouco, no entanto, havíamos descrito essas últimas características como elementos definidores do próprio conhecimento
de senso comum. Quando Moscovici observa essa espécie de conhecimento, reconhece no seu pano de fundo a presença das representações sociais. Por isso, é capaz de definir as representações
com as mesmas características tributadas por Geertz (2007) ao
conhecimento de senso comum. Para Moscovici (2007), as representações são a unidade básica que constrói todo conhecimento
ordinário da sociedade, o senso comum.
Portanto, na base do conhecimento do senso comum, encontramos as representações sociais como princípios organizadores dos entendimentos, das relações sociais, da própria realidade
social intersubjetiva. Como uma manifestação de conhecimento
prático, as representações funcionam como temas que orientam
os sujeitos acerca de sua vida social e do conhecimento de senso
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comum que aparece em todas as formas de sociedade. São essas
formas que fundamentam as construções de sentido da sociedade, sendo a sua força de comunicação e transformação. E, como
diz Duveen (2007, p. 8), as representações sociais “constituem as
realidades de nossas vidas cotidianas e servem como o principal
meio para estabelecer as associações com as quais nós nos ligamos
uns aos outros”.
Ao contrário de Moscovici, Geertz (2007) não se preocupa
com as representações sociais e nem com sua contribuição na
construção de um conhecimento de senso comum e de um modelo sociológico de pesquisa que possibilite compreendê-las, suas
relações com os temas arquetípicos e sua influência nas relações
sociais de nossa sociedade. Ainda assim, o antropólogo apresenta
uma série de categorias que caracterizam o conhecimento de senso comum, ao mesmo tempo em que apresenta essas categorias
como elementos de análise, propondo uma rota de pesquisa na
tentativa de descrever seus elementos na construção da realidade
social. Segundo Geertz (2007), o senso comum é natural, prático,
leve, não metódico e acessível. Desse modo, estabelecem-se algumas propriedades para o senso comum: “naturalidade”, “praticabilidade”, “leveza”, “não metodicidade” e “acessibilidade”.
Vale ressaltar que todos esses pesquisadores reafirmam a
racionalidade do senso comum, percebida, por exemplo, a partir dessas propriedades. Descobrimos em Garfinkel (2008) um
elemento discursivo dessa tarefa quando afirma que, quando os
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sujeitos procuram demonstrar a racionalidade de seu discurso,
utilizam expressões indiciais características, como et cetera, que
informam que o argumento é tão racional que pode ser complementado pelo ouvinte a partir do contexto e do conhecimento
de senso comum. E é por reconhecerem as questões inerentes ao
senso comum como racionais que os sujeitos são capazes de organizar suas atividades cotidianas e seu entendimento particular do
mundo social em que vivem com base nesse conhecimento ordinário que cada membro das formações sociais possui.
O conhecimento do senso comum está aberto a todos os sujeitos estáveis das formações e dos grupos sociais, não exigindo
talentos ou capacidades especiais, a não ser aquelas entendidas
como experiência e maturidade. No caso dos blogs, o conhecimento exigido é a competência para uso de computadores, navegação
e leitura de websites. Ainda assim, o usuário encara o universo
virtual da Internet como a realidade dada no ambiente.
Percebemos, até aqui, a estreita relação entre o conhecimento
do senso comum e as representações sociais. Podemos ampliar o
ponto destacado acima e afirmar as mesmas características que
Geertz (2007) tributa ao senso comum, que podem ser entendidas
como características também presentes nas representações sociais
que estruturam o modo de os sujeitos sociais pensarem e perceberem o mundo em que estão inseridos e os demais com os quais
se relacionam. Naturalizadas, as representações aparentam ter as
mesmas características apontadas para o senso comum, ou seja,
são também práticas, leves, não metódicas e acessíveis.
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Essas quase-qualidades realizam-se no contexto de cada interação social em forma de linguagem. A linguagem gera os eventos
e também os explica, mediando toda a vida social, seja ela a que
ocorre no mundo das relações convencionais reificadas, seja no
contexto do ciberespaço. É a linguagem que constitui a realidade
social, possibilitando, por isso, que venha a ser objeto da análise
dos pesquisadores. Dizendo de outra maneira, a realidade social é
entendida como construída pela interação dos sujeitos.
Assim, podemos encarar as rotinas de construção social das
relações intersubjetivas mediadas pelos blogs como passíveis de
análise a partir desta postura prática. A análise de dados extraídos
da linguagem dos blogs deverá ser tomada como indícios que regulam essas relações intersubjetivas.
A noção de mundo da vida cotidiana apresentada por Berger
& Luckmann (1985) soma-se às discussões sobre o conhecimento
de senso comum e às representações sociais na descrição do que
passamos a assumir como nosso entendimento acerca do senso
comum. Propomo-nos a ser seus analistas no que se refere à sua
manifestação no ciberespaço, particularmente através dos blogs, e,
por isso, o entendemos também como representado na definição
de mundo da vida cotidiana, qual seja, como o mundo tomado
como realidade pelos membros ordinários da sociedade, constituído na linguagem, estruturado com fundamento nas representações sociais presentes nas sociedades.
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Representação, senso comum e
efeitos midiáticos de longo prazo
Qual o efeito que as mensagens dos meios de comunicação
midiáticos podem produzir sobre as representações sociais e o conhecimento de senso comum? Esse tema interessou a Moscovici,
entre outros pesquisadores, e é fundamental quando procuramos
descrever o conhecimento de senso comum e suas relações com as
representações sociais e os meios de comunicação.
Para Thompson (1998), o desenvolvimento dos meios de comunicação implica e significa fundamentalmente uma reelaboração do caráter simbólico da vida social, uma reorganização dos
meios pelos quais os indivíduos se relacionam entre si. Mas os
efeitos da presença e das mensagens da comunicação midiática
não têm caráter imediato nem se dão de maneira uniforme e hipodérmica. A comunicação midiática provoca efeitos cognitivos
de longo prazo no público, efeitos que resultam da interação entre
suas mensagens e os sujeitos sociais. Sousa (2002) chama de objetivização o processo por meio do qual elementos informativos se
convertem em elementos consolidados no que podemos denominar de representações sociais, passando a fazer parte da realidade
social. Essa objetivização é um processo a longo prazo que não
é determinado exclusivamente pelos meios de comunicação, mas
depende, também, de outros elementos que constituem e dão sentido ao mundo social, uma vez que acontece a partir da interação
e ativa participação dos sujeitos sociais.
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Esses elementos informativos provocam efeitos de longo prazo que tensionam as representações sociais estabelecidas na sociedade, provocando alterações em cada uma. Moscovici (2007)
esclarece que estudar representações sociais é, também, estudar a
comunicação de massa, uma vez que é bastante clara a relação que
existe entre seus efeitos e o conteúdo das representações sociais:
as representações são sempre um produto da interação social e da
comunicação. Desse modo, quando não confirmam representações já estabelecidas na sociedade, as mensagens enfrentam certa
dificuldade inicial de penetração. Após sua reiteração e a constância de sua frequência, em um prazo mais amplo, as próprias
representações sociais podem sofrer alterações.
A partir de nossa discussão, consideramos que a esquematização de pelo menos parte das questões até agora postas nesta
discussão sobre conhecimento de senso comum e representações
sociais deve contribuir para uma melhor compreensão de tudo
aquilo que, até o momento, foi exposto, como também, apontar
para a possibilidade de utilização das ferramentas de análise do
conhecimento de senso comum e das representações sociais.
Segundo Moscovici (2007, p. 250), os temas conceituais são
noções arquetípicas que fundamentam as próprias representações
sociais. Desse modo, constituem-se elemento importante em uma
análise das representações e do conhecimento de senso comum
constituído a partir delas. Desse modo, os primeiros pontos que
devem ser abordados em uma análise, logo após o reconhecimento de determinada representação, são a compreensão e a descrição
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do tema conceitual fundante da questão. Utilizando como exemplo a representação social da Petrobras na sociedade brasileira,
podemos supor que um tema conceitual fundamental para essa
representação foi constituído no movimento social dos anos de
1940 e 1950, que culminou na criação da empresa em 1953, pelo
presidente Getúlio Vargas. Desse modo, o slogan “O petróleo é
nosso” e o reconhecimento da Petrobras como uma empresa nacional que representa a unidade do país e a riqueza de um Brasil
podem ser identificados como tema conceitual central e arquetípico na representação social da companhia.
O segundo fundamento da análise são as noções que decorrem desses temas. As noções expressam as propriedades essenciais
e genéricas atribuídas a classes de objetos no mundo, ou seja, elas
expressam as manifestações dos temas. Assim, esse tema nascido
da história do Brasil e presente como pano de fundo nos relacionamentos que os brasileiros travam com a Petrobras deverá aparecer em dados de pesquisa através de expressões que denotem as
noções de pertencimento, a posse, a brasilidade e a certeza de que
a Petrobras é propriedade de cada um e de todos os brasileiros.
Ou, por outro lado, as noções de poluidora, de ambiente propício
à corrupção e de objeto de aparelhamento político podem surgir como noções expressas sobre a Petrobras. Na verdade, essas
noções operam como núcleos organizadores do conhecimento e
dos discursos sobre um objeto. São lugares centrais, comuns, de
argumentação, de onde costumam fluir todos os discursos, organizando a representação social do objeto.
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Dessas noções derivam esquemas cognitivo-culturais que
servem de fundamentação para o senso comum na sua compreensão dos assuntos relacionados ao objeto. Aqui os temas e noções
são ancorados em elementos situacionais que servem para explicá
-los e lhes dar um caráter de inquestionabilidade e racionalidade.
Os esquemas são formas de explicação dos temas. Se a representação social da Petrobras lhe impinge a noção de poluidora e agressora do meio ambiente, a racionalização esquemática derivada daí
justifica sua afirmação, baseando-se nos relatos de acidentes graves, como o derramamento de petróleo na Baía de Guanabara no
ano 2000, que servem de ancoragem para tal noção. Desse modo,
torna-se inquestionável e plenamente racional a noção, agora explicada e justificada, de que a empresa é poluidora.
Os esquemas geram campos semânticos que passam a comportar representações. Como cada objeto e cada tema a ele relacionado não possui, necessariamente, um único esquema cognitivo
de explicação, a representação gerada do objeto é multifacetada,
com diversos elementos que se combinam na imagem que daí é
criada como uma representação social. Essas representações se
manifestam, como vimos, sob diversas formas, como as máximas,
os adágios, as manifestações rituais da cultura e as crenças, por
exemplo. A imagem que passamos a ter do objeto está contida em
um campo semântico muitas vezes complexo que se relaciona à
sua representação social. Ela se estabelece quando as leis que afirmamos sobre os objetos (por exemplo: a Petrobras é uma empresa
poluidora) são aplicadas no conhecimento de senso comum como

58

olhares

midiáticos

regras para interpretarem e relacionarem-se com os objetos representados. Assim, um ativista ambiental terá a Petrobras como adversária, se aplicar no seu conhecimento de senso comum a regra
derivada da lei construída, que a vê como uma empresa agressora
do meio ambiente.
É possível verificar tais elementos na manifestação da linguagem, ainda segundo o esquema proposto por Moscovici (2007),
observando os esquemas discursivos e a consequente análise do
discurso dos sujeitos, dos jogos argumentativos e das manifestações das relações intersubjetivas. Isso tudo tendo como ponto
principal o reconhecimento e a compreensão da representação social, que pode, assim, ser descrita e analisada. Dessa maneira, observando e analisando as manifestações dos sujeitos em um espaço como um blog, é possível, a partir da análise dos elementos que
acabamos de descrever, chegarmos a compreender efetivamente
as representações sociais, desde seus elementos temáticos, conceituais, esquemáticos e produtores de sentido, até os seus efeitos na
construção do conhecimento de senso comum. Além disso, assumimos esses elementos como ferramentas de análise que poderão
contribuir para a constituição do objeto de estudo desta pesquisa,
uma vez que nos auxiliarão no entendimento de questões de nosso interesse, como, por exemplo, se a argumentação discursiva nas
notícias e comentários publicados no blog estudado confirma ou
contradiz, em um jogo argumentativo, a imagem pública gerada
pela representação que possui a Petrobras em nossa sociedade, e
quais efeitos são produzidos nessa direção.
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Charaudeau (2006) também se preocupa em entender as
representações, desta vez observando-as sob o ponto de vista do
discurso das mídias. Para ele, as representações são uma forma
de organização do real através de imagens mentais manifestas no
discurso, podendo, inclusive, serem elas compreendidas como se
fossem o próprio real: “Elas se baseiam na observação empírica
das trocas sociais e fabricam um discurso de justificativa dessas
trocas, produzindo-se um sistema de valores que se erige em norma de referência” (CHARAUDEAU, 2006, p. 47). Resumidamente, as representações, segundo Charaudeau (2006), servem a três
propósitos: apontar para um desejo social, produzir normas de
comportamento e funcionamento social e revelar os sistemas de
valores da sociedade.
É possível, pois, a partir desse ponto de vista, realizarmos uma
análise das representações sociais, tomando como ponto de partida a manifestação do discurso em forma de texto, uma vez que,
como diz Charaudeau (2006, p. 48), “são as palavras que apontam
para as representações”. Desse modo, para analisar e descrever as
representações sociais é necessário, antes de tudo, efetivar uma
forma de analisar o discurso que manifesta esta representação.
Podemos observar as manifestações escritas na produção de
informações em um blog, como o Fatos e Dados da Petrobras, nas
tentativas dos autores de construir, argumentativamente, através
de certo agendamento temático, um discurso que manifesta tal representação da Petrobras que, ao assumi-la, o sujeito é conduzido
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a uma defesa das posições da empresa e de uma representação positiva a seu respeito em meio à sociedade. Tal representação pode,
ou não, ser hegemônica.

As representações sociais da
Petrobras no Blog Fatos e Dados
Para a nossa pesquisa, realizamos o recorte do período inicial de existência do Blog Fatos e Dados, da Petrobras – criado no
contexto de uma investigação que a empresa sofreu no âmbito do
Congresso Federal. Assim, coletamos dados (posts e comentários)
do primeiro mês após o seu lançamento – em 02 de junho de 2009
– até o dia 01 de julho de 2009. A seguir, destacaremos seis desses
posts que se utilizaram de elementos fundamentais no âmbito das
representações sociais da Petrobras.
Sob os moldes argumentativos de defesa da empresa, aparecem diversas formas discursivas sob fundamento de representações
sociais da companhia, incluindo apelos a patriotismos, afirmações
de competência tecnológica e integridade ética das ações da Petrobras, isenção política e legalidade de todos os seus processos.
Destacamos alguns desses posts, que podem nos falar acerca
do uso e da formação das representações sociais da Petrobras no
Blog Fatos e Dados, para análise a seguir:
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Esclarecimentos sobre pagamentos de tributos

O texto deste post, publicado em 03 de junho de 2009, tem a
intenção de convencer o público-leitor de que a operação fiscal-tributária realizada pela Petrobras, que a imprensa acusou ser uma
“manobra” ou “artifício”, com forte teor negativo, estava dentro do
que prevê a lei brasileira no que se refere à chamada mudança de
regime de tributação do imposto de renda da empresa:
1. Esclarecimentos sobre pagamentos de tributos.
2. A Medida Provisória (MP) 2.158-35/2001, com o objetivo de neutralizar o impacto das variações cambiais no
pagamento de tributos federais, possibilitou a adoção, pelas empresas, de dois métodos para cálculo do valor dos
tributos (imposto e contribuições sociais):
2.1 - Regime de caixa (a empresa só precisa pagar o imposto quando a operação é finalizada).
2.2 - Regime de competência (antecipação do pagamento
do imposto no período, e se tiver perda na concretização
da operação, tem direito ao abatimento do imposto no período seguinte). É importante destacar que, independente
da forma adotada para o cálculo, ao final de cada operação
sujeita aos efeitos de variação cambial, o valor do tributo
devido será o mesmo. Essa possibilidade de escolha assemelha-se àquela que todos os cidadãos brasileiros têm
quando elaboram suas próprias declarações de imposto de
renda, ao optar pela declaração completa ou simplificada.
3. Conheça aqui a Instrução Normativa SRF n 345 de
20/07/2003.
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4. Clique aqui para mais informações na Agência Petrobras de Notícias.
5. Em nota de esclarecimento, a Receita Federal informou
que não divulgou nota oficial sobre qualquer empresa, ao
contrário do que foi dito por alguns órgãos de imprensa.
Leia aqui a íntegra da nota de esclarecimento.

O texto utiliza elementos de conhecimento comum entre
autor e auditório para o estabelecimento de acordos. Podemos
encontrar, no fundo de toda essa estrutura argumentativa, o apelo a aspectos referentes à representação social da Petrobras por
parte do público. O evidente objetivo dessa utilização diz respeito
a reforçar os argumentos já elencados a partir da imagem de eficiência e honestidade da empresa. Pressupõe, por esse lado, que
o público compartilhe de tal imagem – o que contribuiria para
que os argumentos utilizados tivessem maior eficácia. Afinal, se,
além de tudo o que já foi dito, o sujeito-leitor reconhecer na Petrobras elementos de honestidade, assumirá com mais facilidade que
a mudança de regime tributário não era ilegal nem representou
ganho irregular para a empresa. É exatamente essa representação
da Petrobras que o post procura reforçar.
Por outro lado, caso os leitores assumam como imagem da
Petrobras ações corruptas e acreditem que, como empresa controlada pelo governo federal, sirva à corrupção e ao desvio de recursos – incluindo ganhos desmedidos e irregulares –, a construção
argumentativa não terá sido eficaz. Para leitores que pensem assim
a respeito da empresa, toda a argumentação da Petrobras que tente convencer do contrário será entendida como falsa e mentirosa.
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A Petrobras é uma empresa transparente

Este post, publicado em 03 de junho de 2009, tem como principal opinião defender, diante do público leitor e da opinião pública, a ideia de que a Petrobras é uma empresa transparente. O texto
é organizado de modo a demonstrar que diversos organismos nacionais (como TCU, CGU, Congresso Nacional) e internacionais
(como a U. S. Securities and Exchange Comission da Bolsa de Valores de Nova Iorque), com experiência acumulada em avaliar o
grau de transparência de empresas e instituições, atestam que a
Petrobras é transparente.
1. A Petrobras é uma empresa transparente;
2. A Petrobras foi eleita recentemente a 4ª empresa mais
respeitada do mundo; segundo pesquisa divulgada pelo
Reputation Institute (RI), empresa privada de assessoria e
pesquisa, com sede em Nova Iorque;
3. Os procedimentos de controle da Petrobras passam por
rigorosa fiscalização e auditoria pelo TCU, CGU, CVM,
pela U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) da
Bolsa de Valores de Nova Iorque e por uma auditoria externa – KPMG, contratada pelo Conselho de administração. A companhia tem pessoal diretamente envolvido no
atendimento das demandas de informação e documentação que esses organismos fazem anualmente. Além disso,
responde a todos os requerimentos de informação solicitados pelo Congresso Nacional;
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4. A Petrobras foi considerada em 2008 pelo Report on
Revenue Transparency of Oil and Gas Companies, da
Transparência Internacional, uma das empresas de óleo
e gás com alto nível de transparência com relação a suas
receitas em operações upstream. A Companhia faz parte
desde 2006 do Dow Jones Sustainability Index e teve seu
Balanço Social e Ambiental considerado notável pelo
Pacto Global da ONU nos últimos três anos;
5. Além disso, tem alta reputação reconhecida por organizações como Reputation Institute, Revista Fortune e Ibope.

A própria representação social que envolve a Petrobras parece relacioná-la a um modelo de país viável, inclusive no que se
refere à transparência. Ser reconhecida como uma instituição de
sucesso no Brasil e, em consequência disso, transparente, como
representação, perpassa a construção argumentativa neste post.
No entanto, mais que isso, a imagem da Petrobras como empresa transparente alimenta e é alimentada pela própria existência
do blog – disposto como instrumento de relacionamento direto,
promovendo, assim, maior transparência da empresa com seus
públicos de relacionamento. Desse modo, mesmo que se utilize
de certo elemento da representação social da empresa que se relacione à imagem da Petrobras como uma instituição transparente,
este post, assim como o próprio blog, contribui para a constituição
da transparência como elemento de sua imagem pública.
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Considerações finais
A utilização de representações sociais como subsídio para
fundamentar argumentos nos posts pode contribuir para que
tenhamos uma definição melhor de qual é a imagem pública da
Petrobras no contexto do público leitor do Blog. Tal definição
contribui, também, para que a própria noção de imagem pública,
muito utilizada no âmbito da comunicação organizacional, possa
ser mais bem definida conceitualmente.
Assim, ao concluirmos a discussão proposta neste trabalho,
esperamos ter possibilitado a emersão de elementos mais adequados para construir uma definição de imagem pública de pessoas e
de instituições. Desse modo, imagem pública foi entendida nesta
tese na forma de uma representação social presente nas relações
sociais daquele grupo, manifestação de conhecimento do senso comum. Tanto as representações sociais acerca da Petrobras
quanto os temas subjacentes manifestaram-se na materialidade
da linguagem dos posts no Blog Fatos e Dados, sendo elementos
fundamentais na construção de seus argumentos e, consequentemente, nas tentativas de manutenção de assuntos do interesse da
empresa na agenda da mídia – ao menos na sua própria mídia,
seu blog.
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Introdução
Este artigo faz parte da Dissertação de Mestrado em Estudos
da Linguagem (UFRN) e da Monografia em Jornalismo (UFRN),
vinculando-se à Base de Pesquisa Comunicação e Mídia. O trabalho enfoca os programas radiofônicos transmitidos pela Emissora
de Educação Rural de Natal na década de 1960, analisando como
os programas revestiam-se de diferentes formatos para comunicar
aos ouvintes, defendendo posições através de discursos costurados por técnicas argumentativas.
A Emissora de Educação Rural de Natal fazia parte do Movimento de Educação de Base – MEB, com objetivos de alfabetizar
e conscientizar jovens e adultos da zona rural, por meio do rádio,
transmitindo aulas radiofônicas para ensinar a ler e escrever, bem
como por meio de outros formatos de programas do gênero educativo-cultural que complementavam a ação educativa. A programação irradiada apresentava discursos e dialogava com os alunos
e monitores que compunham o processo de aprendizagem nas localidades atingidas pelo sinal da rádio, de forma a conscientizar os
sujeitos da realidade social de miséria na qual estavam inseridos.
Nessa perspectiva, os programas transmitidos propunham
discutir os direitos e deveres do cidadão, instigando-o a pensar
em questões que o afligiam enquanto membro de uma sociedade, contribuindo para torná-lo consciente de si, do seu meio e
das possibilidades de mudança. Isso porque o MEB considerava
a educação básica como aquela capaz de formar o homem como
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ser consciente, dinâmico e participativo na história. Essa concepção de educação popular desenvolvida pelo MEB vincula-se aos
preceitos de cultura popular, buscando formar sujeitos que sejam
leitores das letras e do mundo, enxergando-se enquanto produtores de cultura.
Portanto, mostraremos aqui como se deu a relação entre o rádio e a educação, no âmbito do Rio Grande do Norte, destacando
as linhas de atuação do MEB e da Emissora de Educação de Natal
na busca de convencer e persuadir alunos/ouvintes recorrendo às
potencialidades do rádio.

Aspectos teórico-metodológicos
O trabalho é de natureza qualitativa com base interpretativista, utilizando a técnica da coleta documental (roteiros de programas). Faz a análise da programação radiofônica sob o viés teórico
Análise do Discurso – AD, da Escola Francesa que, por sua vez,
abre um caminho de análise das produções humanas, colocando
em discussão o sujeito e seus discursos numa perspectiva histórica da linguagem em que a atribuição dos sentidos não depende
do código linguístico e sim de um complexo movimento entre a
linguagem e a exterioridade. Nesse caso, articulamos o discurso
com a exterioridade, considerando a importância das condições
de produção do dizer, dos efeitos de sentido e das posições assumidas, visto que os sujeitos produtores dos discursos falam de
um determinado lugar social e defendem posições por estarem

70

olhares

midiáticos

interpelados pela ideologia. Remetemos também os discursos
transmitidos no rádio às técnicas argumentativas que os estruturam, fundamentando-se na Teoria da Argumentação e ao caráter
dialógico da linguagem, já que os discursos dirigiam-se aos alunos/ouvintes com vista a afetá-los, convencendo-os no campo das
ideias ou persuadindo-os a assumir certas atitudes.
Além disso, usamos a classificação de gêneros e formatos radiofônicos adotada por Barbosa Filho (2003), em que o formato
refere-se à forma, e o gênero aponta para o conteúdo. Destacamos
o gênero educativo-cultural, caracterizado como aquele que trabalha a linguagem radiofônica na construção de programas que
contribuam com a formação educacional dos receptores e que
possibilitem o consumo de conteúdos culturais.

Entendendo o MEB e a Rádio Rural
no processo de educação
O Movimento de Educação de Base – MEB – surgiu em 21 de
março de 1961, por meio do decreto 50.370, assinado pelo então
Presidente do Brasil, Jânio Quadros. O MEB foi fruto de um acordo, firmado entre a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil
– CNBB (responsável pela coordenação da ação educativa) –, o
Ministério da Educação e o Estado (financiador desse sistema). A
proposta do MEB era a de levar educação de base aos alunos das
classes populares, sobretudo, os camponeses nos estados do Nordeste, Norte e Centro-Oeste, por meio de aulas radiofônicas. Esse
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movimento de amplitude nacional foi criado, portanto, a partir
do sucesso das Escolas Radiofônicas instaladas no Rio Grande
do Norte, no final da década de 1950, sob a responsabilidade da
Arquidiocese de Natal e tendo a Emissora de Educação Rural de
Natal como a principal expoente.
Nesse contexto, a igreja católica era quem coordenava a ação
educativa pelo rádio, destinada aos homens do campo. A igreja seguia as recomendações do Concílio de Vaticano II, que propunha
uma ação social da igreja a favor das classes oprimidas e contra o capitalismo. Formava-se, assim, uma doutrina social que buscava incidir na vida econômica, política e social do país. As Escolas Radiofônicas consistiam em uma dessas formas de intervenção da igreja
nas condições de miséria do povo brasileiro, sobretudo porque, de
acordo com o IBGE, em 1960, quase 50% da população brasileira
era analfabeta, e o Brasil era o sexto no ranking do analfabetismo.
No primeiro ano de funcionamento, o MEB desenvolvia uma
educação de base que levava para os alunos conhecimentos mínimos, além de difundir a fé católica. Mas, a partir de 1962, a educação de base passou a ser entendida como aquela que se preocupa
com o próprio homem, com sua formação e realização pessoal, o
MEB pauta a alfabetização na conscientização. O objetivo primeiro tornou-se, portanto, conscientizar os alunos de si, da realidade
social em que estão inseridos e das possibilidades de mudança.
A distribuição hierárquica do movimento compreendia: o
Conselho Diretor Nacional (CDN), composto por bispos, arce-
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bispos e leigos3; o Conselho Diretor Estadual (CDE), constituído
por bispos das áreas onde funcionava o MEB e, em âmbito local,
a responsabilidade da orientação era do bispo diocesano. No Rio
Grande do Norte, por exemplo, existia o sistema de Natal, Caicó e
Mossoró, cada um deles estava subordinado às decisões nacionais
e possuíam uma equipe local com um coordenador. Natal, por sua
vez, era denominada de equipe central no estado, por ser a precursora das Escolas Radiofônicas. Além disso, havia uma equipe
de supervisores que visitava as localidades onde estava instalado
o sistema educativo, promovendo o contato pessoal com alunos e
monitores, geralmente, durante as transmissões das aulas, como
forma de minimizar a ausência de uma interação face a face entre
professor e alunos no decorrer das transmissões pelo rádio. Os
supervisores buscavam informação sobre o processo de educação
nessas localidades, avaliavam esse processo e, principalmente,
orientavam os monitores, os alunos e a comunidade.
Nesse contexto, a representante do MEB em Natal era a
Emissora de Educação Rural de Natal, surgida em 10 de agosto de
1958, mas só integrando o MEB em 1961, quando a programação
educativa, especialmente, o conteúdo instrucional, tomou contornos expressivos no rádio brasileiro.
A Emissora de Educação Rural de Natal surgiu a partir da
idealização de Dom Nivaldo Monte e Dom Eugênio Sales que,
3
Professores e outras pessoas que estavam envolvidas diretamente no
processo de educação pelo rádio, mas que não ocupavam funções religiosas na
Igreja Católica.
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inspirados pela Rádio Sutatenza, da Colômbia – primeira rádio
educativa do continente americano –, instituíram as Escolas Radiofônicas que consistiam na alfabetização de jovens e adultos
por meio do rádio. Posteriormente denominada de Rádio Rural
de Natal, essa emissora educativa fazia parte do Serviço de Assistência Rural – SAR, criado em 1949 pela igreja, com função de
coordenar a ação educativa no campo. A partir dos bons resultados obtidos pelas Escolas Radiofônicas, surge o Movimento de
Educação de Base – MEB – em 1961, com objetivos de ampliar o
alcance da educação a outros estados brasileiros e ensinar as classes mais populares a ler, escrever e conscientizar-se, utilizando o
rádio como veículo mediador de conhecimentos.
Portanto, dizemos que o rádio se apresentou como um veículo eletrônico de comunicação que contribuiu para a abertura de
novas formas de ensino, possibilitando uma educação a distância
por meio das ondas sonoras. Superando as limitações espaciais e/
ou temporais, a relação entre alunos e professores mediante o rádio adotou uma postura mais democrática, tendo em vista que se
aumentou o alcance do ensino a um contingente maior de alunos,
sobretudo na década de 1960 que contabilizava um grande índice
de analfabetismo. O rádio a pilha, com grande poder de penetração nas áreas rurais – grande parte sem acesso à energia elétrica
–, além de ser um veículo com baixo custo em relação à instalação
de escolas, torna-se o principal meio de comunicação a ser utilizado pelo MEB a favor da educação. Mas, de acordo com Kaplún,
citado por Barbosa Filho (2003, p. 110), a educação pelo rádio não
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se restringe à alfabetização e à difusão de conhecimentos básicos,
mas implica:
[...] todas aquelas que procuram a transmissão de valores, a promoção humana, o desenvolvimento integral do
homem e da comunidade, as que se propõem a elevar o
nível de consciência, estimular a reflexão e converter cada
homem em agente ativo da transformação de seu meio
natural, econômico e social […].

O MEB propunha todos esses princípios de educação pelo
rádio, seja nas aulas de alfabetização, seja nos outros programas
de caráter educativo-cultural que transmitiu. O objetivo desse
movimento não era somente transmitir conhecimento aos alunos, na busca de educar o maior número de trabalhadores possíveis através do rádio, mas, principalmente, possibilitar um ensino
qualitativo que se preocupa mais com o que o aluno vai aprender
do que com o aumento de aprendizes.

O MEB enquanto Movimento
de Cultura Popular
É válido destacar que o MEB foi considerado um Movimento
de Cultura Popular – MCP, utilizando a alfabetização como um
dos seus principais instrumentos de intervenção na sociedade,
adotando a cultura como democrática e buscando uma transformação da realidade para a libertação das classes dominadas.
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Os MCP eram uma reação à cultura e à educação que privilegiavam apenas as classes dominantes e, por esse motivo, propuseram o desenvolvimento de uma Educação Popular que, tomada
pelas concepções de cultura popular, buscava alfabetizar os alunos, relacionando-os com as suas realidades sociais e instigando
-os a uma postura crítica. A educação passou a ser vista como
uma possibilidade de mudança das estruturas sociais e econômicas injustas do país. E, para que ela evidenciasse essa função, deveria ser uma educação criticizadora e com métodos ativos que
libertasse o aluno pela conscientização.
O método desenvolvido pela educação popular fundamentava-se no método ativo proposto por Paulo Freire que enfatizava,
sobretudo, o caráter dialogal. Isto é, por meio do diálogo, o aluno
tinha a oportunidade de expressar-se e de construir conhecimento junto com o professor. Entretanto, no ensino de adultos com
vistas a uma formação crítica do indivíduo, faz-se necessário mais
do que a utilização de um método ativo. Como assegura Cardoso
(1983), é importante desenvolver também um sistema educativo
que leve o analfabeto não apenas a se alfabetizar, mas a ganhar
consciência de sua responsabilidade social e política. Dessa forma,
desenvolver tal sistema “proporciona ao homem muito mais que o
simples alfabetizar, pois através da discussão de problemas locais,
regionais e nacionais torna-o mais crítico e o leva posteriormente
a se conscientizar e a se politizar” (CARDOSO, 1983, p. 162).
Nesse método dialogal, o professor era visto como um coordenador de debates; o aluno, como um participante do grupo; e
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a aula se configurava num diálogo. Além disso, segundo Freire
(1983), a educação de adultos requeria também uma motivação
dos alunos para que eles passassem de uma abordagem mágica
sobre a realidade para uma postura crítica sobre ela. Quanto a
isso, o autor assevera:
Era preciso, por outro lado, superar um certo fatalismo,
sobretudo dos homens menos transitivados dos campos,
que responsabilizam Deus ou o destino, ou a sina, pelos
erros de uma estrutura arcaica e desumana (FREIRE,
1983, p. 116).

Em suma, esse método ativo conscientizava o aluno de uma
realidade que ele já conhecia, mas não tinha uma postura crítica diante dela. A conscientização crítica da realidade era uma
forma de instrumentalizar os alunos a tomarem suas próprias
atitudes e escolhas.
Para compreendermos o processo de conscientização na
educação, temos de encarar a educação como a formação da pessoa humana em que o homem sempre está situado num contexto
histórico específico. Assim, dizemos que conscientização consiste
na tomada de consciência desse homem dentro dessas circunstâncias históricas. Isso ocorre porque “enfim, educar, formando a
pessoa humana, impõe sempre um dever de conscientizar, isto é,
de tornar a pessoa consciente do que é e do que deve ser” (LANDIM FILHO, 1983, p. 175).
Os movimentos educativos, apoiados nos princípios de
cultura popular, fundamentavam-se na conscientização do sujeito
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e desenvolviam uma Educação de Base Integral que proporcionava
os conhecimentos mínimos para se levar uma vida humana. Em
outras palavras, dizemos que essa era uma educação que, além de
transmitir aos alunos as primeiras instruções, como ler e escrever,
propunha gerar conhecimento sobre o próprio homem, dandolhe primeiramente uma consciência de si. E essa conscientização
toma a pessoa como fundamento e sua realização como fim. Para
Landim Filho (1983, p. 178), “conscientizar é dar consciência a
alguém do que ele é (consciência de si), do que são os outros (comunicação dos dois sujeitos) e do que é o mundo (coisa intencionada)”. É nesse sentido que a educação de base objetiva dar consciência aos sujeitos sobre o mundo, focando em primeiro lugar
a consciência do homem sobre si, para que a partir daí ele possa
agir sobre o mundo.
Os movimentos de educação visavam atingir os jovens e
adultos analfabetos, especialmente os das zonas rurais (camponeses) onde havia uma carência de escolas. Dentro da proposta
de levar educação e conscientização para os alunos nas áreas mais
longínquas, utilizavam-se do rádio como suporte tecnológico
para diminuir as barreiras geográficas, promovendo uma educação a distância. Essa década foi marcada por um “realismo em
educação”, como denomina Paiva (1987), tendo em vista que os
profissionais da educação de jovens e adultos estavam preocupados não apenas com métodos eficazes, mas, principalmente, com
as consequências políticas, sociais e econômicas dos programas
educativos. A educação era entendida na concepção de Freire
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(1996), para quem a educação é política, isto é, uma forma política
de intervenção no mundo. Portanto, é imersa nessa concepção de
educação não neutra, que os movimentos educativos do período
em destaque constroem os seus programas, encarando a miséria
do país, não como um fatalismo do século XX, e sim, como uma
realidade superável, ou melhor, superável por meio da educação.
O MEB foi um dos principais movimentos de educação e cultura popular dessa época, utilizando o rádio e sua linguagem sonora, aliando a voz humana à música e aos recursos de áudio para
atingir os alunos e monitores. Nesse caso, em Natal, a Emissora de
Educação Rural foi um dos instrumentos do MEB no desenvolvimento da educação das classes populares. Assim, o rádio foi visto
como mais do que um instrumento técnico para difundir as aulas,
era um veículo de comunicação que encantava os receptores, um
mediador dos discursos ideológicos do MEB.

O rádio como mediação dialógica
O rádio permite a eletronização da voz e interage com os receptores por meio da linguagem oral, mediando a realidade e os
ouvintes. A educação por intermédio do rádio ajudou os professores a mais do que informar aos ouvintes sobre o mundo, visto que
também contribuiu para formar o sujeito, dando-lhe educação
escolar e dirigindo-se a ele com um discurso argumentativamente construído para convencê-lo e persuadi-lo a intervir na vida
social. Nesse contexto, o rádio foi utilizado para chegar até aos
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alunos e promover uma “ação à distância”, termo empregado por
Thompson (1998, p. 77-78) ao dizer que os meios de comunicação
“permitem que os indivíduos dirijam suas ações para outros, dispersos no mesmo tempo e espaço, como também responderem a
acontecimentos em ambientes distante”.
Ao promover essa “ação à distância”, Thompson (1998) assegura que a produção das mensagens é orientada para atender
aos receptores, mesmo que eles não possam interferir diretamente no curso do conteúdo. Em outras palavras, os receptores dos meios de comunicação de massa, não estando presentes
no momento da produção da mensagem, não podem interferir
nessa produção; entretanto, o público alvo desse conteúdo já foi
presumido nesse momento.
Assim, entendemos, numa perspectiva bakhtiniana, que toda
linguagem é dialógica em menor ou maior grau. Nessa reflexão,
a interação proposta pelos meios também é dialógica, já que o
receptor é sempre presumido durante a produção; e, ao consumir
a mensagem, o interlocutor produz sentidos de maneira a compreender o que foi dito, e a compreensão é entendida por Bakhtin
(1995) como uma forma de resposta.
Portanto, o que defendemos aqui é que o rádio, enquanto
veículo de comunicação, promove uma interação dialógica. Isso
porque ao entendermos que o discurso do MEB estava estruturado sob determinadas estratégias argumentativas, assumindo
posições com propósito de obter a adesão do auditório (alunos e
monitores), recorremos à reflexão sobre o caráter dialógico da lin-
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guagem, proposto por Bakhtin (1995), como forma de compreendermos o processo de convencimento do interlocutor, visto que se
toda linguagem é dialógica, ela tem como referência um auditório.
Assim, nos programas radiofônicos, o orador (professor) dirigia-se
ao auditório com vistas a convencê-lo e/ou persuadi-lo, portanto,
o discurso foi produzido pressupondo um destinatário.
Tomemos o sistema de educação de Natal para entendermos a
relação dos interlocutores envolvidos, bem como fazer a descrição
dos programas transmitidos pelo MEB. Os diversos programas,
com destaque para as aulas, veiculados pela Emissora de Educação Rural, envolviam professores, alunos e monitores. Os professores estavam espacialmente distantes dos alunos, interagindo e
transmitindo os conhecimentos numa perspectiva de educação a
distância. O feedback entre alunos e professores ocorria por intermédio de cartas dos alunos ou monitores enviadas aos professores
ou por meio da visita dos educadores junto com os supervisores
às comunidades assistidas. Os professores não possuíam curso de
locução, mas recebiam algumas dicas de como falar no rádio, dadas por locutores de outras rádios do estado, por exemplo, a Rádio
Poti, sendo, por isso, chamados de professores/locutores. As aulas
eram dialogadas, ou seja, o professor/locutor, apesar de estar em
um contexto espacial diferente do aluno, introduzia uma conversa
com o interlocutor, chamava-o a participar das aulas, falava com
ele como se estivesse próximo, numa característica evocativa que
o rádio permite. O conteúdo das aulas e dos outros programas
era produzido pelos supervisores e coordenadores de Natal e or-
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ganizado num roteiro radiofônico, mas também eram veiculados
programas produzidos pela coordenação nacional do MEB. Era
comum a inserção, nos programas, do formato de dramatização,
recorrendo-se à ludicidade que o rádio possibilita para envolver
os receptores/alunos nos conteúdos veiculados.
Do outro lado do aparelho receptor, estavam os alunos/ouvintes e os monitores. Os alunos ouviam as aulas pelo rádio de
pilha cativo4, respondiam às questões colocadas pelos professores
ou presentes no material didático que recebiam, e discutiam com
os monitores os temas abordados nas aulas. Os alunos eram jovens e adultos da zona rural, camponeses que, alfabetizados ou
não, se posicionavam diante do rádio para aprender a ler, escrever,
aprimorar os conhecimentos já adquiridos ou interagir com os
locutores dos demais programas. Assim, já que o público alvo da
educação do MEB era composto de trabalhadores, as aulas ocorriam à noite, com a média de uma hora de duração.
Os monitores eram pessoas da própria comunidade que já
tinham certo conhecimento de leitura e escrita, mas que, além
disso, passavam por treinamentos para aprimorá-los. Eram sujeitos responsáveis em auxiliar professores e alunos nessa educação
a distância. Os monitores assessoravam os alunos na resolução
dos exercícios, escreviam no quadro frases que o professor/locutor pedia ao final das aulas e discutiam com os alunos os temas
propostos. Além disso, informavam aos professores sobre o an4
Aparelho de rádio com frequência determinada para transmitir o sinal de apenas uma emissora, no caso, a Rádio Rural de Natal.
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damento das turmas e, em muitos casos, cediam o espaço de suas
casas para a acomodação do rádio e a escuta dos alunos, ou seja,
para a realização das aulas.
É válido ressaltar que, além das aulas com propósito de ensinar os conteúdos, a Rádio Rural também veiculou programas
destinados a alunos e monitores com objetivo de divulgar notícias, esclarecer dúvidas, oferecer sugestões, enfim, programas que
buscavam a conversa com os receptores.
Portanto, é nesse contexto de educação a distância que se deu
a interação entre professores, alunos e monitores, tendo como
mediação tecnológica a Emissora de Educação Rural de Natal,
caracterizada como um dos instrumentos do MEB no desenvolvimento da educação das classes populares. Assim, vamos ver como
se deu o uso da linguagem radiofônica e os discursos defendidos,
engendrados por técnicas argumentativas com vistas ao convencimento e à persuasão dos receptores.

Os programas da emissora
de educação rural de Natal
Aulas radiofônicas
As aulas radiofônicas, transmitidas pela Emissora de Educação Rural, buscavam conscientizar os alunos/ouvintes, dirigindo-se
aos alunos com discursos que norteavam a prática educativa do
MEB, além de ensinar os conteúdos instrucionais de Português,
Matemática, Geografia e História.
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Primeiramente, dizemos que o conteúdo das aulas radiofônicas estava disposto no roteiro, com duração entre 45 minutos e
1 hora, possuía no máximo uma lauda e meia de texto escrito e
designações técnicas de áudio, sob a estruturação de um roteiro
semifechado, ou seja, aquele roteiro em que boa parte do que será
dito pelo professor deve estar discriminado por escrito. Nesse sentido, entendemos que mesmo seguindo o roteiro, as aulas estavam
abertas a improvisações por parte do professor, além do tempo
dispensado, durante a aula, para os monitores auxiliarem os alunos nas tarefas.
Destacamos aqui os discursos do roteiro da aula do dia 01
de junho de 1964, entendendo como ocorreu o processo de conscientização do aluno e a busca por convencê-lo e persuadi-lo a
tomar certas atitudes.
A aula em questão possui duração de 1 hora e começa com
a abertura identificando o nome da emissora, da professora e da
turma, depois se faz a reza do pai-nosso, visto que as aulas seguiam
a doutrina da igreja católica. Em seguida traz uma dramatização
que é apenas sinalizada no roteiro, mas cujo discurso é depreendido a partir da fala da professora que começa realizando duas perguntas aos alunos/ouvintes: “É necessário todas as pessoas irem à
escola?”, “Por quê?”. A mensagem dramatizada busca convencer
os aprendizes quanto à necessidade de ir à escola, visto que podemos recuperar esse sentido pelo próprio contexto ideológico em
que se insere o MEB, na defesa da educação popular. Nesse caso, o
objetivo da dramatização e das perguntas da professora era fazer
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com que os jovens e adultos da zona rural se conscientizassem da
necessidade de estudar para se ter uma vida digna.
As perguntas da professora consistem na técnica argumentativa da modalidade interrogativa como forma de dialogar com os
ouvintes voltando-se para eles com perguntas que já se presume a
resposta. Inclusive, após a pergunta, a professora dava certo tempo para as possíveis respostas dos alunos/ouvintes, cujo tempo é
indicado no roteiro da aula com a inserção técnica de uma trilha
musical, como forma de condicionar o aluno para nesse momento
exprimir suas opiniões acerca do que foi questionado.
Além disso, esse trecho da aula mostra-nos que, ao utilizar as
dramatizações como recurso de presença, procurou-se usar o rádio e
suas potencialidades para realizar a educação a distância, sendo as
dramatizações um dos formatos que mais congrega a voz humana, a
música, os efeitos sonoros e o silêncio para afetar os ouvintes. Assim,
tanto no uso do formato das dramatizações quanto nas inserções sonoras para costurar a fala da professora e os momentos de reflexão dos
alunos (auditório), houve a exploração do veículo rádio com a sua linguagem oral e lúdica para melhor convencer os alunos dos discursos,
bem como para ajudá-los na compreensão das matérias.
Programas interativos
Apesar de toda a programação da Emissora Rural colocar-se
numa postura de diálogo com o ouvinte, presumindo-o na confecção do texto, existiam alguns programas educativo-culturais
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que faziam uso do formato interativo mais evidente. Esse formato
é enquadrado no gênero de entretenimento, mas pode ser usado
por qualquer gênero, formatando-o a partir da interação dos interlocutores. Os programas interativos são aqueles que se destacam por empreender uma participação dialógica do ouvinte mediante algumas técnicas como: a divulgação direta das opiniões
do público, enviadas por cartas ou linha telefônica; a participação
do ouvinte por meio de jogos, gincanas, programas de perguntas
e respostas, entre outros.
Destacamos, por exemplo, os programas Correio Rural e
Conversa com Monitores e Alunos. O Correio Rural consiste numa
forma de diálogo entre os professores, os monitores e os ouvintes
das localidades atingidas pela Rádio Rural de Natal, momento em
que eram respondidas no ar as cartas dos alunos e monitores enviadas à rádio, dirigindo-se nominalmente ao remetente da carta.
O programa imprime uma conversa com os ouvintes como se
eles estivessem nas mesmas coordenadas espaciais do locutor, ou
seja, numa interação face a face. Isso mostra como o ouvinte é presumido e inserido numa participação dialógica dentro do programa. Além disso, também percebemos a utilização da técnica da modalidade interrogativa para dirigir-se à remetente da carta (Então,
Luzia, resolveu dar notícias?) como forma de simular uma interação
face a face, mas também de se aproximar intimamente do ouvinte,
numa característica peculiar do rádio que é o caráter intimista de
voltar-se para uma só pessoa mesmo sabendo que se dirige a muitas. No programa Correio Rural, os ouvintes participam dando
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depoimento de como estava a situação da escola radiofônica de sua
comunidade e oferecia músicas a colegas, alunos e monitores.
Enquanto que o programa Conversa com Monitores e Alunos, de acordo com Paiva (2009, p. 95), atua ao “divulgar notícias,
esclarecer dúvidas, oferecer sugestões e orientações, conforme
demandas encaminhadas à Equipe do MEB/Natal”. Essa é uma
forma encontrada para criar um intercâmbio semanal entre as escolas, fazendo com que as soluções de problemas apresentados
por uma escola pudessem ajudar a todas as outras.
O programa permitia a participação de alunos e monitores
por intermédio de cartas, mas elas não eram lidas como se estivessem numa interação face a face. As informações das cartas eram
adaptadas ao formato de notícia radiofônica com o propósito de
atualizar os receptores sobre o andamento das escolas radiofônicas ligadas à Rádio Rural de Natal. Essa maneira de adaptar as
cartas em forma de notícia permite a participação dos ouvintes;
entretanto, num estilo mais formal do que a simulação de uma
interação face a face. A notícia seguia algumas recomendações,
tais como: texto curto, linguagem coloquial e elementos sonoros
como a trilha para apoiar o texto falado do locutor.
A possibilidade de interagir com os locutores e obter um destaque no programa são as principais estratégias argumentativas
do MEB nesses dois programas citados, fazendo com que os monitores e os alunos continuem desenvolvendo suas atividades de
ensino e aprendizagem, bem como permaneçam empreendendo
esforços para melhorar as condições de vida na zona rural.
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Programas de politização
A Rádio Rural também veiculava programas que visavam esclarecer a vida política do Brasil na década de 1960, levando os camponeses a se conscientizarem sobre o voto responsável, defendendo
a tese de que “Voto não se vende, consciência não se compra”. Assim, a politização era entendida como a percepção da realidade por
sujeitos historicamente situados que, sabendo a situação em que
viviam, podiam agir sobre essa realidade para transformá-la. Daí a
necessidade de transmitir programas radiofônicos que formassem
sujeitos conscientes e críticos da realidade que pudessem agir em
busca da transformação, instaurando pontos de reflexão, tais como:
a miséria, a fome, a mortalidade infantil, a falta de assistência médica, o analfabetismo, a concentração de terras nas mãos de poucos,
a falta de crédito, os baixos salários do trabalhador e a negligência
dos políticos em face de toda essa problemática.
Programas culturais
O MEB também usou os acontecimentos, manifestações folclóricas, culturais e religiosas como fonte de aprendizagem dos
alunos/ouvintes, pois, enquanto Movimento de Cultura Popular
buscou mostrar que o fazer popular também é cultura. Utilizou,
por exemplo, a literatura de cordel, as cantorias de viola e os autos
populares para desenvolver a leitura dos alunos. Conforme Paiva
(2009), eram produzidas coleções impressas de folhetos de cordel,
que posteriormente deviam ser lidas no rádio, bem como as can-
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torias de viola que foram exibidas nos programas: Alvoradas Sertanejas, Rimas e Viola. Transmitir produtos culturais populares no
rádio era uma forma de dinamizar o processo de aprendizagem
dos alunos, aproximando os discursos do MEB das manifestações
do povo e do estilo de vida do homem do campo.

Considerações finais
A programação educativo-cultural nos tempos do MEB
em Natal, transmitida pela Emissora de Educação Rural, estava
fundamentada em diferentes formatos de programas radiofônicos
com objetivo de propiciar a formação do educando de maneira
completa. O uso de formatos diferentes e recursos sonoros do rádio buscava dialogar com os alunos e monitores, motivando-os
a se conscientizarem sobre a realidade brasileira e a adotarem as
posições defendidas pelos discursos veiculados no ar. Era assim
que o MEB relacionava o rádio ao processo educativo, envolvido
pelas concepções de uma educação conscientizadora, popular e
democrática, formando sujeitos livres, ativos e organizados que
pudessem conduzir a libertação das classes populares.
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Introdução
Em ação voltada à sua inserção no mercado jornalístico de
forma hegemônica, a Folha de S. Paulo desencadeou o Projeto Folha5, que consiste em elaborado sistema de pensamento ideológico-organizacional, com ação para dentro e para fora da Redação.
É ao mesmo tempo processo tático e estratégico: tático em sua
face interna, quando se manifesta em conjunto de normatizações
jornalístico-produtivas voltadas para impor o jornal ao mercado
como produto de excelência; estratégico porque grande política. Objetiva, pelo sucesso editorial e de mercado, atuar de forma
privilegiada como aparelho privado de hegemonia. Seu implante
significou drástica intervenção da Direção sobre a Redação, que
se viu subsumida a intenso processo coercitivo a fim de, disciplinadamente, atuar como intelectual orgânico coletivo.
Instalado o processo, a Folha passou a atuar internamente em
duas frentes. Na primeira, voltou-se para modificações no aspecto
gráfico com a adoção de cores, inclusão de gráficos e infográficos
como paritários aos textos e uma rígida disciplina na forma como
estes deveriam ser redigidos. Objetivo: dar ao jornal feição moderna, identidade gráfico-visual que o insinuava ser vanguardista,
inovador e mais fácil de ser lido. Na segunda frente, eminentemente voltada para desmantelar o jornalista enquanto categoria,
promoveu demissões em massa, entrou em choque com o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, passou a manter fichas de avalia5

Com relação a este, usaremos as denominações Projeto Folha ou Projeto.
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ção dos profissionais, exigiu dedicação exclusiva aos contratados e
excluiu do Conselho Editorial quem não fosse tido como defensor
intransigente do Projeto Folha.
O jornal tem rígidos cronogramas de fechamento de edições
e metas trimestrais para aferição de produtividade, o que se deu
após disseminar ideologia voltada para a formação de quadros,
por transformismo e/ou coerção. Sua unicidade permitiria o funcionamento da Redação como intelectual orgânico coletivo. Ao
início do processo a Direção emitia periodicamente documentos
de conteúdo ideológico, em que convocava a Redação a manter-se
em atividade plena, analisava seu desempenho e opinava a respeito de mercado, leitores e política nacional. De 1991 a 1997 divulgou 14 desses documentos – cinco dos quais tidos como básicos
para o Projeto Folha – e editou três Manuais da Redação: o primeiro em 1984, o segundo em 1987, o terceiro em 1992; todos
em visceral convergência com as pregações contidas nos mencionados documentos. O Projeto busca estabelecer discurso que seja
visto como racional, em níveis interno ou externo ao jornal. Legitima sua presença de mundo em função de que é “membro” desse
mundo e vocaliza seus valores, como acorreu durante a campanha
Diretas-já. Tomando esse movimento pluriclassista como ponto
inicial, faremos, a partir de agora, digressão analítica que entendemos como essencial à compressão dos fundamentos ideológicos e
funcionais do Projeto Folha.
A Folha assumiu a bandeira das Diretas-já e mimetizou-se
por inteiro à sociedade civil, mobilizada contra a ditadura advin-
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da do golpe militar de 1964. A partir de então, passou a ser vista
como entidade jornalística engajada aos movimentos sociais. A
observação a seguir, entretanto, sinaliza o contrário:
A Folha sempre foi vista pelo empresariado com mais
reservas do que qualquer outro dos grandes veículos de
comunicação do país pelas suas posições politicamente
tidas como mais avançadas, mas não poderá jamais ser
considerada – sob pena de ser expelida do sistema de
mercado no qual atua e crê necessário atuar – um órgão
opositor do establishment (SILVA, 2005, p. 181).

A ação está em aliança com a ordem, com o mercado. Como
nas Diretas-já havia assumido posição supostamente aguerrida,
sua capacidade de influenciar setores mais à esquerda fora realçada. O entusiasmo da Redação era tamanho que os jornalistas se
acreditavam autorizados a engajar as editorias em que trabalhavam a favor de causas ligadas à sociedade civil, mesmo passada a
fase das Diretas-já. Supunha-se que o jornal se manteria em cruzada. Mas isso não mais interessava à Direção. “Havia, assim, uma
necessidade política6 [de] aumentar o sistema de controle sobre o
trabalho dos jornalistas” (SILVA, 2005, p. 181, grifo nosso).
Dando ou não apoio a teses populares, a atuação da Folha é
política. Pode ser vista tanto como grande quanto como peque6
A necessidade de controle político demonstra como, internamente, o
jornal impõe e busca formar um corpus profissional disciplinado e conhecedor
de que, individualmente, seus membros não têm permissão para se expressar.
Tal direito pertence unicamente à empresa, que os remunera para que formulem representação de mundo que coincida com o ideário da Direção.
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na política. Grande política quando ligou-se àquele movimento
pluriclassista. Pequena política ao enfatizar noticiário ou opinião
renitente, ressaltando intrigas ou assuntos menores que destaquem pontos positivos ou negativos de ator político ou entidade
que circunstancialmente lhe seja aliado ou adversário. A ênfase,
positiva ou negativa, sustentada pela “objetividade”, mascara a
opinião subjacente. “A ‘pequena política’ [no jornalismo] poderia ser facilmente identificada com a práxis manipulatória [...]”
(COUTINHO, 1989, p. 54). Todavia, “é grande política tentar excluir a grande política do âmbito interno da vida estatal e reduzir
tudo a pequena política [...]” (GRAMSCI, 1988, p. 159). Com isso
há elisão jornalística dos grandes temas, em benefício de assuntos
que não tratem de questões estruturais.
Praticando grande política o jornal aliou-se mansamente ao
golpe de 1964. Não foi censurado. Em sentido inverso, praticou
também grande política ao imiscuir-se à campanha das Diretas-já,
obscurecendo, pela aluvião da História, o passado incômodo.
Ou seja: pela superposição do positivo ao negativo obnubilou-se
o segundo, surgindo a Folha como ator remido. O passado fora
“alterado para melhor”. Com essa sobreposição, na sequência do
tempo histórico, obteve inesperado e auspicioso poder: o poder
de “construir o seu próprio passado”.
Esse passado – heroicizado, dignificante, bom – será sempre
utilizado como documentação comprobatória de que o jornal seria
instância legítima e qualificada a falar em nome e ao lado da sociedade civil. O jornal torna-se proprietário de verdade benigna, a ver-

95

olhares

midiáticos

dade de que participou destacadamente da campanha e “estava do
lado certo”. Tal participação está documentada nos seus arquivos. É
prova material “incontestável”. Em sucessivas edições, que podem
ser consultadas por qualquer um, está registrado que teve papel essencial para a consolidação do movimento. Em outras palavras: o
jornal “arriscou-se” pela redemocratização. Sempre e quando achar
necessário, a Direção chamará pelo seu passado, instrumentalizando-o como dado garantidor de credibilidade no antes, no agora e
no depois. O passado não existe apenas porque se deu, mas porque
tornou-se propriedade imaterial fetichizada e aurática.
Neste ponto façamos uma observação a respeito da inserção
da Folha na sociedade civil, pois foi aí que teve presença o espetáculo das Diretas-já. Frente à perspectiva gramsciana, sociedade
civil e sociedade política não são instâncias apartadas e/ou mesmo conflitantes. Não há, organicamente, distinção entre ambas.
Sociedade civil e sociedade política são distinções analíticas produzidas por Gramsci, para melhor expor suas ideias a partir do
conceito de Estado integral, que as abrange.
A sociedade civil não é, portanto, uma instância do real.
Ela é uma das formas da natureza estatal. A acentuação
da forma “privada” dessas instituições, do seu caráter de
regulação não nega (nem o poderia) o seu caráter estatal nem o seu caráter classista, como querem os liberais.
Esse aspecto “privado” não se opõe ao aspecto público.
No Brasil, todos sabemos, o capital e a dita iniciativa privada são fundamentalmente constituídos pelo público,
pelo Estado. [...] No pensamento marxista, a oposição
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permanente que se estabelece é entre as classes em presença e a forma estatal das classes dominantes. Esse estado conforma aquilo que os liberais chamam de sociedade.
Se não existe sociedade sem Estado, pelo menos após a
diferenciação das classes, esse Estado é sempre aquele
que explicita a racionalidade dos dominantes ou, como
diz Gramsci, aquele que cria as condições de máximo desenvolvimento daquelas classes (DIAS, 1996, p. 113).

Desmancha-se a visão de sociedade civil “neutra”, solidária e sem conflitos. Ao contrário, trata-se de realidade infensa à
horizontalidade que os liberais apregoam. Tais observações nos
indicam que ser falacioso é pensar a sociedade civil como articulação orgânica de instituições diferenciadas. Tal visão resulta em
compreensão homogeneizadora e subalternizante, que implica reducionismo e ocultação dos conflitos sociais, como pretendem os
liberais (DIAS, 1996).
O embate entre instituições ocorre, permanentemente, em
processo objetivo de luta. Sob o ponto de vista dos trabalhadores, sua inserção na sociedade civil ocorre a partir de ação
consciente frente aos movimentos sociais organizados, sendo
o movimento dos trabalhadores ele próprio movimento social
organizado, com potencial de divergir contra-hegemonicamente. Isso lhe permite o ingresso na sociedade civil não de forma
equiparada, aplainada a outros movimentos, mas como parcela
pensante e dialeticamente questionadora.
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Essa mudança de foco não significa desconhecer o plano
e o peso das instituições, nem política nem analiticamente. Pelo contrário. Ao colocar o movimento social, com
toda a sua contradição, no centro da luta social, percebese o alcance real da sociedade civil. Desmistificada, ela
se revela espaço de luta e não mais cenário de pactos sociais. Ela se apresenta, agora, no pleno de suas contradições. Não cabe mais a ilusão de que ela é necessariamente
progressista. Isto nos mostra a falácia e a armadilha da
afirmação da necessidade de “organizar a sociedade civil”.
Lembremos, à guisa de exemplo, que a UDR faz parte da
sociedade civil organizada. E como! Para não falarmos
do mais poderoso aparato da sociedade civil no Brasil: a
Rede Globo (DIAS, 1996, p. 114).

Feitas estas observações chegamos ao aspecto pontual
que nos interessa: a presença da Folha como força conservadora e
participante do centro da luta social das Diretas-já. Plasmada ao
movimento pluriclassista, e tendo a seu favor o fato de que efetivamente participava (e participa) da sociedade civil nos termos
acima propostos, foi fácil apresentar-se como defensora da redemocratização do país. Mas, em si, o movimento não era revolucionário, antes, lutava para que se fizesse a restauração de um status quo em que a sociedade era consultada na escolha, pelo voto,
do presidente da República. Como o movimento era restaurador,
mesmo representando expressivo ganho à redemocratização, não
ameaçava os postulados ideológicos da empresa. Nem a ela ou à
estrutura e superestrutura dominantes. O movimento das Diretas-já representou virtualmente a dissolução das contradições
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classistas da sociedade civil em solvente social momentâneo. Forças progressistas e conservadoras formaram um complexo voltado para reversão de quadro, mas sem profundidade estrutural. E
a empresa, assumindo por coordenação alguma forma de direção
do movimento, agregou valor histórico à sua atitude tática. A mobilização teve início num domingo, dia 27 de novembro de 1983
em São Paulo, e foi assim saudado com o editorial “Aos cidadãos”:
A cidade de São Paulo se prepara hoje para a primeira
manifestação pública a favor das eleições diretas para a
Presidência da Republica. Mais do que anseios de grupos
ou setores, trata-se de uma exigência nacional longamente amadurecida na reflexão e na prática. O cenário não
poderia ser mais apropriado. Os mais dramáticos e surpreendentes episódios da atual transição democrática se
passaram em São Paulo, impulsionados pelo dinamismo
da cultura industrial aqui instalada. Território de novos
conflitos e atitudes, esta cidade constitui o paradigma
de uma sociedade complexa, cuja expansão não se pode
mais conter nos limites acanhados da tutela. O que se
reclama, em última análise, é a devolução do direito de
autogoverno. Adiá-la, nas atuais circunstâncias, poderá
transformar o descrédito que separa a sociedade e o poder que a governa em antagonismo irredutível7. A Folha
atribui importância à manifestação programada para esta
tarde. Esperamos que nela a presença madura, firme e serena dos cidadãos de São Paulo possa traduzir o desejo de
7
Notar a preocupação quanto ao fato de que, adiando-se as eleições
diretas, poderia surgir “antagonismo irreversível” entre a sociedade civil e a
ditadura, funcionando assim o movimento como instante apaziguador de
ânimos e possível restaurador da ordem democrática formal.
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todo o povo brasileiro, a esperança em um futuro renovado e a certeza de que conquistaremos a dignidade política, pela qual se mede o valor de uma Nação (FOLHA DE
S. PAULO, 1983, p. 2).

A Folha começava a construção do passado dignificante. Dia
seguinte à mobilização, a manchete da página 4 afiançava: “Ato pelas diretas leva 15 mil à praça Charles Miller”, com o subtítulo: “Os
pronunciamentos de representantes de 70 entidades enfatizaram a
necessidade de devolver ao povo a escolha de seu presidente”.
A campanha pelas eleições diretas para escolha do próximo presidente da República ganhou as ruas, pela primeira vez, ontem à tarde, em frente ao estádio de futebol
Pacaembu, quando representantes de 70 entidades integrantes da sociedade civil e da classe política (PMDB, PT
e PDT), além de um público calculado em 15 mil pessoas,
realizaram o primeiro ato público cujo objetivo fundamental foi solidificar a tese de que sem eleições diretas
não há democracia (FOLHA DE S. PAULO, 1983, p. 4).

Toda a página foi dedicada à cobertura, com matérias expondo diversos ângulos do acontecimento. Uma grande fotografia
no alto da página dava exultante dimensão do público que havia
comparecido. Foto do então operário Luís Inácio da Silva, que a
imprensa chamava de “o Lula”, trazia legenda anunciando que ele
prometia “novas manifestações”. Ao lado, o sociólogo Fernando
Henrique Cardoso deplorava o Colégio Eleitoral, que elegia indiretamente o presidente: acusava-o de ser “um instrumento desmoralizado”. A cobertura militante foi mantida ao longo de todo o
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período. O jornal assumira atitude e prática de partido. Registrava os comícios, atos públicos, passeatas, o grito das ruas. Cobriu
tudo, até à derrota da Emenda Dante de Oliveira, que instituía as
diretas, votada dia 25 de abril de 1984. Então, o jornal veiculou
a seguinte manchete: “Sem apoio do PDS, a emenda das diretas
é rejeitada”. O antetítulo anunciava: “A marcha da decepção”. Em
texto indignado, o jornalista Clóvis Rossi, enviado especial a Brasília, dizia:
Foi a noite da vergonha: vergonha nos gestos dos deputados do PDS que ou se ausentavam do plenário ou,
quando votavam não, geralmente o faziam de seus próprios assentos, sem coragem de enfrentar o microfone de
apartes, de onde deveriam proferir o voto. Vergonha pelo
escandaloso esquema de policiamento montado ao longo
da Esplanada dos Ministérios, restringindo o acesso ao
Congresso Nacional (ROSSI, 1984, p. 5).

O momento histórico propício à “ocidentalização” e os desdobramentos favoráveis à reversão do quadro de ditadura formaram
caldo ideológico providencial. O jornal usufruiu das circunstâncias e afirmou imagem de “avançado” e parceiro da sociedade civil
em sua face pluriclassista reivindicante. Vista de hoje, a construção desse passado oportuno desvela os rumos para a consolidação
do Grupo Folha como formulador de grande política, empresarial
e politicamente. Esses dois fatores, plásticos entre si, são dinamizados pela motricidade ideológica contida no Projeto.
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A Folha e o Grande Irmão
A partir das Diretas-já como passado benéfico construído,
propomos constatação singular: a alusão feita à construção e controle do passado – do jornal pelo jornal – se apresenta como pista
que nos permite estabelecer analogia entre o agir da Folha e a realidade ficcional da obra de George Orwell, 1984. Ali, entidade fetichizada, o Grande Irmão, tem a seu serviço o Partido, intelectual
orgânico coletivo que manipula continuamente o passado a favor
da manutenção, no presente, da ordem instituída. A rememoração desse passado dá ao Grande Irmão a imagem demiúrgica de
condutor imperial da história. Como ocorre no plano vivido com
a Folha, em relação ao capital com o Grande Irmão e em relação a
si própria com o Partido.
Tomando-se como ponto de partida o fato de que a ficção não
é algo descolado ou falseamento do real, mas ilação tomada a partir do real para sobre este incidir criticamente, entendemos como
passível a utilização de obra ficcional para os fins aqui pretendidos.
A ficção lança sobre o mundo da vida um olhar de estranhamento,
questionador. Com isso faz seu desnudamento. O mundo ficcional
é artificial, mas advindo de visão lúcida sobre o mundo da vida que,
por sua vez, também resulta do homem na sua condição de artífice.
Essa condição de artificiar a vida dá parte à ideologia como processo ilusivo, que permite a imersão do sujeito em realidade falsamente representada. Disto, porém, não se dá conta, e por isso mesmo a
vive como circunstância condicionante e “real”. A ficção lúcida, em
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antítese, reconverte à razão o ato compreensivo do sujeito cognoscitivo e expõe o real fático em sua situação ilusionista. A ficção é
uma forma de real, embora não realidade no sentido de nela estarmos imersos. É o real escandido, criticando o real fático-artificial.
Situa-se noutro plano, mas é significante válido, já que àquele infere
e desmistifica. No mundo orwelliano, e nas páginas da Folha, há
um dado, um traço de união que estabelece e explica nossa escolha
por esse tipo de abordagem: é possível perceber-se a presença da
ideologia como elemento central a disciplinar toda a trama, seja a
jornalística, seja a ficcional. A ideologia é o ponto nodal entre um
universo e outro, ponto que nos utilizaremos para desenvolver a
abordagem proposta.
Sendo a ideologia processo relacional de ilusão, reversão e
ocultação do real, mas sendo também aspecto composto à realidade enquanto representação desta, temos que, no mundo vivido
e na obra literária, esta se encontra exemplarmente expressa, ou
seja: a ideologia, em suas manifestações fenomênicas, é real num e
noutro planos. A diferença é que a leitura da Folha, em sua forma
positiva, é ilusiva. Por sua vez, a leitura de Orwell é desvelamento,
ação crítica sobre o processo ilusório. Mas o processo ideológico é
idêntico: os planos de realidade nos quais a ideologia se manifesta – ficção e jornalismo – é que se alternam ao mesmo tempo que
experimentam relação de complementaridade pela circunstância
de serem, ambos, representações da realidade.
O que o autor de 1984 exercita é sua crítica à ideologia do
mundo da vida, trazida por ele para a metalinguagem do discurso
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literário. Do mesmo modo que o fazemos, neste trabalho, com relação à Folha. Assim, a obra de Orwell está plenamente inserida no
mundo vivido, no momento mesmo em que é lida e o refuta ideologicamente. Da mesma forma, nosso texto está em atitude invasiva
e reveladora da ideologia do jornal. A ideologia é a liga que funde
1984 à Folha e os torna implicados. A partir deste aspecto formularemos nosso ato compreensivo quanto ao trabalho do jornal, esclarecendo, todavia, que será complementar às visões gramscianas.
Antes de nos aprofundarmos na citação de excertos orwellianos que estabelecem esta paridade, insistimos: temos consciência
de ser inusual e atípica a utilização bibliográfica de obra ficcional
para dar sustentação a trabalho de cunho acadêmico, seja para
a definição do objeto de conhecimento, seja para o alicerce teórico-metodológico. Permitimo-nos, porém, esta licença analítica,
a partir de questionamento quanto ao que sejam “objeto real” e
“objeto teórico” e as premissas para delimitação de um e outro e
suas interconexões. Valemo-nos da citação a seguir para adensar
a justificativa pela utilização da obra de Orwell:
[...] analiticamente, o “objeto teórico” é distinto do
“objeto real” e interpreta essa sentença no sentido em
que foi claramente indicado por Marx em Para a crítica da economia política. Isso quer dizer que o real,
para o conhecimento não aparece imediatamente
em sua concreticidade. Não é a objetividade
evidenciada diretamente pelos sentidos que
constitui o concreto, mas a síntese de suas múltiplas
determinações enquanto concreto pensado, embora
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a concreticidade que o constitua seja o verdadeiro
ponto de partida. O percurso do conhecimento vai
do abstrato ao concreto, das abstrações mais gerais
produzidas pelos conhecimentos anteriores [...] até
o momento da síntese realizada pelo conceito para
apanhá-lo em suas determinações específicas, isto é,
como concreto pensado. [...] Neste sentido, o “objeto real” é o próprio fenômeno, aquilo que aparece
imediatamente aos sentidos e se anuncia na experiência presente, assimilada de forma isolada e fragmentária. E o “objeto teórico” (ou “objeto de conhecimento”) é a realidade observada sob o ângulo dos
conhecimentos acumulados preliminarmente, ou
seja, nos limites em que isso foi possível já vinculada
(a realidade) ao seu princípio. Assim, dois aspectos
merecem ser ressaltados. Primeiro, que o “objeto
teórico”, tal como o “objeto real”, não é algo dado de
uma vez para sempre, alguma coisa fixa e inerte, mas
um processo de construção paralelo à produção da
própria realidade humana. Segundo, que não existe um fosso intransponível entre um e outro, mas
uma transformação constante e progressiva do “objeto real” em “objeto teórico” e vice-versa. É se apropriando do mundo que o homem vai realizar essa
transformação e, através dela, revelando a verdade
do objeto real [...] (GENRO FILHO, 1987, p. 5, grifo
do autor).

A partir destas observações propomos: é essencial, em trabalho acadêmico, a utilização de referencial ficcionista para a construção e abordagem de “objeto teórico”? Certamente não. Mesmo
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assim, cogitamos: seria possível, aqui no sentido de admissível,
sua utilização? Supomos que sim. Justificamos: tomando-se como
parâmetro a assertiva de que o “objeto teórico” é “um processo de
construção”, advindo, portanto, de sujeito cognoscitivo, entendemos ser possível/admissível agregar material ficcional a tal processo; isso, desde que se estabeleça nexo de proximidade ou coincidência entre a ficcionalidade e as propositivas teóricas, quando
nos remetemos ao “objeto real” e à sua análise.
Assim, a desconstrução do “objeto real” Folha de S. Paulo e
sua reconstrução no “objeto teórico” Folha, como a vimos designando, dá parte à ficção quando percebemos homologia entre os
textos jornalísticos sob análise e a escritura do universo orwelliano. Ou seja, há uma intertextualidade a estabelecer paradigma
heurístico-verossimilhante. A abordagem literária, a semiose impressionista das citações orwellianas, atiradas do mundo ficcional para dentro do mundo do jornal, acentua o dado burlador e
burlesco do discurso imanente ao objeto Folha e seu Projeto. A
abordagem teórico-gramsciana, por sua vez, deslinda a prática
ideológica perpetrada pelo jornal, agora na facticidade das ações.
Assim, estabelecemos uma espiral interpretativa.
A nosso juízo não há um fosso intransponível a tal admissibilidade, resultando assim argumento novo de abordagem. Trata-se,
estimamos, de contributo que, mesmo idiossincrático, sui generis, intencionalmente gauche, que traz um adendo às formulações
acadêmicas sem prejuízo da integridade do estudo em percurso. Estabelecida tal proximidade, comecemos por duas citações:
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“‘Quem controla o passado’, dizia o lema do Partido, ‘controla o
futuro; quem controla o presente, controla o passado’” (ORWELL,
1975, p. 36).
Trata-se de situação em que uma circunstância implica a outra, em processo circular de conservação e mudança para conservar, funcionando o presente como momentum de reflexão e refazimento de forças do sistema. O controle do passado foi um dia
exercício atual de domínio histórico conservador. A partir desse
marco zero, a mudança do passado que se reatualiza é a escritura
mutante desse passado, que renasce na alteração diária do noticiário. A medida é premunitiva dos dominantes: é preciso manter
o passado em dia, preservar o domínio vindo daquele passado e
reescrevê-lo todos os dias, para perpetuar-se no poder. Este tem
sido efetivamente o trabalho das elites, de seus intelectuais orgânicos e aparelhos privados de hegemonia: viver o presente, mas
sempre como dádiva que lhes deu o passado. Como se o passado
fosse uma espécie de “presente anterior que hoje ainda se posta” e
assim assegurarem-se de que continuará ilimitadamente. O controle do passado significa também glorificar no presente a obra
dos dominadores, reafirmando-a como universal e desejável, legado e bem-comum. Vamos à segunda citação:
O passado é o que dizem os registros e as memórias. E como o Partido tem pleno controle de todos
os registros, e igualmente do cérebro dos seus membros, segue-se que o passado é o que o Partido deseja
que seja. Segue-se também que, embora o passado
seja alterável, jamais foi alterado num caso específi-
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co. Isso se aplica mesmo quando, como acontece com
frequência, o mesmo sucesso tem de ser alterado várias vezes no decurso de um ano. Todas as vezes o
Partido é detentor da verdade absoluta, e claramente
o absoluto não pode ser nunca diferente do que é
agora. Ver-se-á que o controle do passado depende,
acima de tudo, do treino da memória. Não passa de
ato mecânico certificar-se de que todos os registros
escritos concordam com a ortodoxia do momento.
Mas também é necessário recordar que os acontecimentos se deram da maneira desejada. [...] Esse é
um truque que pode ser aprendido como se aprende
qualquer outra técnica mental [...] (ORWELL, 1975,
p. 199-200, grifo nosso).

Os registros e as memórias do jornal o “confirmam” diariamente como credível. O próprio fato de ser editado é parte do
discurso de credibilidade. Quando da ditadura, a ortodoxia do
momento o mandava contestá-la. A mesma ortodoxia agora o diz
hoje jornal de mercado, mas, quando nas Diretas-já, o apresentava
como olhar e voz da sociedade civil. O passado velho das Diretas-já
foi substituído pelo passado transitório do dia a dia da atualidade
,e hoje a Folha atende o mercado. Trata-se, como vemos, de verdade moldável, volúvel, que se resolve sob as mãos da Direção.
Estabelecendo paralelo entre o dizer orwelliano e o discurso da Folha, temos a palavra de Odon Pereira, intelectual orgânico desta. Jornalista, trabalhou na Redação de 1969 a 1983, com
intervalos. Foi repórter, repórter especial e exerceu cargos de editor de Cidades e Secretário de Redação (PASCHOAL, 2007).
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Para Odon, “os autores da reviravolta da Folha são o sr.
Frias e o [jornalista] Cláudio Abramo. O sr. Frias com a
extrema capacidade mercadológica de identificar onde
estava o mercado para o jornal, e o Cláudio, com a capacidade de traduzir isso para uma linguagem jornalística
e política adequada – quando eu digo jornalística e política é porque na época não bastava, e creio que ainda
hoje não basta, uma visão meramente jornalística, era
preciso adaptar isso também aos ventos da política.” A
[...] fase de maior crescimento da Folha e que a colocou
como concorrente disputando o primeiro posto entre os
jornais brasileiros, [é a] fase pública: “A situação atual
não seria possível se a Folha não tivesse o crescimento
de antes. Seria extremamente frágil a base da qual ela
partiria, porque todo o marketing da Folha está baseado
no passado. E esse passado aconteceu nessa fase da Folha que vamos chamar de heroica [Diretas-já], quando
se encerrou também a fase romântica. Encerrou-se aí a
fase do jornalista boêmio, poliglota, aristotélico, com
respeito universal. Essa imagem dos jornalistas declinou, [...] dando lugar à fase do marketing, da estratégia de venda do produto. [A Redação] era um ambiente
romântico, em que o jornal tinha de vender com base
em suas posições, seu noticiário, suas reportagens. Essa
fase foi totalmente superada. Mas creio que, de qualquer
maneira, o crescimento que se seguiu só foi possível porque existiu antes essa fase muito difícil, mas muito bem
armada, muito bem arquitetada” (PASCHOAL, 2007, p.
150, grifo nosso).
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Frias Filho, diretor-editorial, aduz:
O problema [da feitura de um jornal] fica mais claro
quando se tem em mente a incomensurabilidade do campo de interesse do jornalismo. As possibilidades não se
esgotam jamais e na sua resolução há, portanto, um núcleo de arbitrariedade, de pessoalidade irredutível. Como
o artista, neste particular, o jornalista será tolo se imaginar que seu trabalho preenche um objeto, já que o seu
trabalho cotidiano é, pelo contrário, conceber esse objeto,
esperar que as suas habilidades para fazer assegurem a
adesão de quem lê e que depois até essa adesão se torne
dispensável porque ela será nada além do que um hábito.
E isso é o que os jornais dizem todas as manhãs: renuncie
ao mundo, gigantesco e inatingível demais para qualquer
pessoa individualmente, e adote este artifício como se
ele fosse de fato o mundo. A unidade do jornal é o seu
próprio ritmo, mas sem o arbítrio, não há o que ritmar
(FRIAS FILHO, 2005, p. 51).

Estabelecendo-se nexo entre os discursos dá-se a percepção
de sua convergência. O poder – seja do Partido orwelliano, seja da
Folha – é arbitrário. Sua verdade é absoluta na legalidade interna
do discurso. Sua decisão de controlar o passado e recordá-lo instrumentalmente é parte de hegemonização permanente, ajustada
pelo marketing à casuística do momento. A ortodoxia emitida da
Folha para o mundo vivido deveria assim, pelo “bom senso” do
leitor, ser reproduzida em processo, como o quer Frias Filho. A
partir deste raciocínio, seguir a ortodoxia jornalística seria apenas
questão de aplicar-se a si um truque mental, cômodo e tranquilizador, e tudo estaria aceito como se assim fosse. O que se pretende
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é consenso, adesão ao que diz/prega o jornal-mundo-Folha. Esse
ato é ato mental. É artifício – o truque orwelliano – como admite o
jornal. A “adesão de quem lê” tem similitude ao ideário do Partido
ficcional: este prega a necessidade de o “ato mecânico certificar-se
de que todos os registros escritos concordam com a ortodoxia do
momento”. Esta reza pelo sermão de que é imperiosa a adesão de
que quem o lê venha a agir mecanicamente, “e que depois até essa
adesão se torne dispensável porque ela será nada além do que um
hábito”. Em 1984 e na Folha, há um traço em comum: a busca do
estabelecimento de uma fé. A presença da ideologia ligando mundo vivido e mundo ficcional.
Artifício num, truque noutro, apenas uma questão terminológica – a Folha, da forma como mesmo se pretende, “é” o mundo. A proposta representa postulado à capitulação, renúncia ao
conhecimento do que seja o real histórico. O leitor abdicaria a
qualquer senso de realidade ao elaborar para si o artifício de forjar
e obedecer à fé de que o jornal “é” o mundo, mesmo sabendo sua
Direção que o mundo mesmo está lá fora. O chamamento chega
a desejar que a adesão seja irrestrita. No fundo, nem mais adesão
seria – o leitor é que estaria adesivado ao jornal. Ou seja: não mais
estaria comprando um jornal; estaria adquirindo um impresso,
amoldando-se à aquisição diária de uma qualquer-coisa que lhe
fora impingida. Ela, em si, não seria importante ou desimportante, apenas deveria ser comprada, como ocorre no adestramento
dos personagens de 1984.
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A defesa da arbitrariedade do jornal dá clareza à essência autoritária do Projeto Folha e estabelece: de um lado o jornal-mundo, eminente e esclarecido; do outro, o leitor mecanizado, mero
consumidor. A arbitrariedade seria a manifestação do saber absoluto e incontestável do coletivo Folha, que teria assim chegado às
alturas do Partido orwelliano. A arbitrariedade seria a capacidade
de impor e fazer aceitas quaisquer verdades, uma vez que o social
está sendo convidado a deixar de escolher, para simplesmente acatar. Entre o mundo de 1984 e a Folha, há espantosa convergência.
Seu trabalho manipulador, pela mimese social que pratica, como
o fez durante as Diretas-já, estanca o processo de transparência
de seus verdadeiros propósitos de aparelho privado de hegemonia
e passa a produzir opacidade quanto ao que é e ao que pretende.
Em Orwell, o Partido também produzia opacidade. O jornal busca consenso artificial. Consenso como convergência obtida mediante manipulação – o que não seria, a rigor, consenso. Seria sim
consenso urdido, não resultado de conjunto de valores comuns e
históricos que unem determinada classe. Capitulação de interesses classistas subalternizados perante discurso de dominação – e
consequente aclamação desse domínio.
Tal rendição da sociedade ao conjunto informativo que lhe é
disponibilizado diariamente configura e confirma que um determinado modo de pensar, a racionalidade predominante no jornal,
é a racionalidade pretendida, especialmente naqueles nichos do
senso comum nos quais logrou penetração. A crença passa a razão. A sociedade passa a acreditar e “o ‘certo’ se torna verdadeiro”
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(GRAMSCI, 2001, p. 44). À medida que alguém ou grupo passa
a acreditar em pressuposto, mesmo que falso, este será tido como
verdadeiro e racional, fornecendo-se argumentos para sua defesa:
“[...] la racionalidad de una creencia o de una acción es inherente,
de manera precisa, a la verossimilitud de las razones que pueden
ordenarse a partir de la afirmación de que el mundo es de tal manera” (SITTON, 2006, p. 100).
Assim, quando el mundo es de tal manera, está posto e foi
racionalizado. Adequando-se o leitorado ao que diz o jornal, forma-se princípio de convicção socializado. Agrega-se aí aspecto
de importância perante o leitorado: a confiança, advinda da suposição de que o jornal “está sendo sincero”. A confiança ajuda a
estabelecer processo comunicativo de consenso alinhavado, convicção de que o “certo” será sempre o “verdadeiro”, e mais: que
esse verdadeiro poderá ser encontrado em suas páginas. Mas isso
assegura apenas a ordem que interessa ao jornal, que garante que
el mundo es de tal manera e que assim sempre o será. O Projeto
Folha, para tanto, deu expressiva contribuição. Os aspectos acima
mencionados têm, organicamente, ligações com o Projeto, formam seu arcabouço e ramificações compondo o intimus ideológico de todo o processo, seu ânimo e permanente disposição de assegurar que o jornal se mantenha “fiel” aos postulados do Grande
Irmão, pelos quais propugna.
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A PREPONDERÂNCIA DA
ORALIDADE EM O RETIRANTE
DA SECA
FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS
Doutorando Em Estudos Da Linguagem – Ppgel/Ufrn

Introdução
Este trabalho é resultado do estudo crítico feito no contexto do
Mestrado em Literatura Comparada, do Departamento de Letras,
no Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem –
PPgEL/CCHLA/UFRN –, sobre o folheto de cordel O retirante da
seca, cujo autor é João Gomes Sobrinho – Xexéu. O referido folheto
é a 51ª publicação da “Coleção Chico Traíra”, organizada pelo Centro de Estudos e Pesquisa Juvenal Lamartine, da Fundação José Augusto, Natal/RN. A capa apresenta xilogravura de João Maria Araújo de Lima, gravador e pintor potiguar conhecido como João Natal.
A narrativa é formada por 51 estrofes, todas em sextilhas, com 306
versos septissílabos ou redondilha maior8. O texto é apresentado
num formato 16x12cm, disposto em sentido vertical. Essas características do folheto são as mais usadas tradicionalmente.
No processo de análise do texto publicado no folheto O retirante da seca, entre os vários núcleos de significação que compõem
a rede simbólica constituinte da sua estética, flagramos a preponderância do substrato oral no circuito da escrita. Trata-se de um texto
literário oriundo da cultura popular, em cujo contexto a oralidade
predomina no processo de comunicação e mediação dos saberes e
expressões artísticas. A passagem para a escrita traz fortes indícios
da presença da oralidade no texto da obra estudada.
8
Segundo Moisés (1999, p. 511), o verso “heptassílabo, ou septissílabo,
ou redondilha maior, é de longeva tradição e largo uso na poética luso-brasileira: ‘Vou-me embora pra Pasárgada/ Lá sou amigo do Rei’. (Vou-me embora
pra Pasárgada, Manuel Bandeira).” Esta exemplificação atenua a distância entre
cultura erudita e cultura popular. Manuel Bandeira e Xexéu, por exemplo, encontram-se, neste aspecto formal, localizados na mesma tradição.
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A abertura da narrativa sinaliza forte intervenção da oralidade
na constituição da escritura,9 quando o narrador, a modo de um
contador de histórias, insinuando a sua presencialidade perante
o leitor/ouvinte, escreve/fala: “Ouvi contar uma história/ Que me
chamou atenção”. A recorrência a estratégias próprias da modalidade oral de comunicação, presentes no âmago da escritura, outorga à
narrativa, desde a sua abertura, uma situação de “discurso in praesentia” (cf. ZUMTHOR, 1993, p. 39). Esse primeiro lampejo de oralidade no discurso introdutório do narrador funciona como advertência ao leitor/ouvinte, cientificando-o da ambiguidade modal do
texto, no qual oralidade e escritura reivindicam reconhecimento,
simultaneamente, numa relação dialética de tensão que harmoniza
a expressão poético-prosaica da narrativa.
O ouvir, contar e transmitir a outrem o contado e o sabido
também de outrem é próprio de uma cultura, cujo sentido mais
requisitado para a percepção do mundo e a aquisição/agregação
de saberes é a audição. A tradição como permanência10, no âmbito
da cultura oral, requisita a audição como sentido que permite a
absorção, a formulação e o acúmulo de conhecimentos, valendo-se da
9
Analisando as expressões orais medievais e sua passagem para o escrito, Zumthor (1993, p. 35) afirma: “De resto, acontece-nos frequentemente
perceber no texto o rumor, vibrante ou confuso, de um discurso que fala da
própria voz que o carrega. Todo texto permanece nisso incomparável e exige uma escuta singular: comporta seus próprios índices de oralidade. [...] Por
‘índice de oralidade’, entendo tudo o que, no interior de um texto, informa-nos
sobre a intervenção da voz humana em sua publicação”.
10
Cascudo (1984, p. 29) declara: “Entende-se por tradição, traditio, tradere, entregar, transmitir, passar adiante, o processo divulgativo do conhecimento popular ágrafo”.
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vocalidade11, como garantia de continuidade, por meio do contar/
cantar para repassar o sabido e o conhecido.
Ao considerarmos que os textos literários populares publicados em folhetos são escritos para serem recitados em voz alta por
uma pessoa que assume o papel de mediador entre a narrativa e
um público ouvinte, presencialmente (seja o próprio autor ou outra pessoa que memoriza o texto, ou, apenas, lê para os presentes),
podemos afirmar que há uma necessária imbricação entre literae
e voce, em O retirante da seca, o que faz a narrativa oscilar da leitura à verbalização oral pública, dependendo das circunstâncias.
Ao abrir a narrativa com o verbo “ouvir”, conjugado na primeira
pessoa do singular, do pretérito do indicativo (“Ouvi contar uma
história...”), o narrador requisita seu status de orador, insinuando-se no contexto quirográfico12 do texto. O verbo “ouvi” é a chave oral que abre o texto escrito, vinculando-o à oralidade, na narrativa em estudo. A oralidade, neste caso, se faz imprescindível na
constituição do texto escrito, mas precisa deste para demarcar sua
presença, na visualidade quirográfica ou tipográfica da escritura.
Nas estrofes seguintes, a liberação dos “índices de oralidade13”
assume proporção ascendente, à medida que são introduzidos ele11
Termo usado por Zumthor (1993, p. 9). Segundo ele, “a oralidade é
uma abstração; somente a voz é concreta; apenas sua escuta nos faz tocar as
coisas”.
12
Adjetivo usado por Ong (1998, p. 10) como qualificação daquilo que
pertence à cultura escrita. O referido autor subdivide a cultura escrita em três
estágios: quirográfico, tipográfico e eletrônico.
13
Os termos aspeados, neste período, são usados conforme os define
Zumthor (1993, p. 35 e 41, respectivamente).

118

olhares

midiáticos

mentos característicos da “modalidade vocal-auditiva de comunicação”. Percebemos que o tempo da narrativa, por exemplo, está
submetido a tal modalidade, quando o flagramos expresso com o
mesmo tratamento que recebe nos contos populares, nas histórias
de Trancoso, no cotidiano das falas comuns e na apresentação do
Evangelho de Jesus Cristo, na liturgia católica. A expressão “Naquele tempo” (que também aparece na segunda estrofe de O retirante da seca) introduz as narrativas bíblicas referentes ao Evangelho, nos textos que são proclamados pelos oradores, em presença,
diante das assembleias litúrgicas cristãs. Walter Ong afirma:
Na cristandade, por exemplo, a Bíblia é lida em voz alta
em cerimônias litúrgicas. Pois sempre se pensa em Deus
“falando” a seres humanos, não escrevendo para eles. A
mentalidade oral do texto bíblico, até mesmo em suas
partes epistolares, é espantosa (ONG 1967b, p. 176-191)
(sic). O hebraico dabar, que significa “palavra”, significa
também “acontecimento” e, desse modo, refere-se diretamente à palavra falada (ONG, 1998, p. 88-89).

Ao introduzir a narrativa, na primeira estrofe do folheto, o
narrador diz que a história que ouviu contar é “dos tempos que
os retirantes/abandonavam o sertão”. Na segunda estrofe, o tempo
continua liberto de qualquer procedimento narrativo que possa
vinculá-lo a uma definição diacronicamente localizada, quando
o narrador afirma: “Naquele tempo não tinha/Nem açude, nem
barragem”, usando a mesma expressão utilizada para introduzir
a proclamação oral dos textos do Evangelho de Jesus Cristo, nas
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assembleias cristãs: Naquele tempo14. Ao remeter a narrativa a um
passado praticamente indefinido, o narrador cria condições para
um acordo tácito com o leitor/ouvinte, cujo propósito é de que
este aceite o caráter verossímil do que será lido/narrado. A insistência em afirmar o caráter supracronológico da narrativa a ser
apresentada, desvinculando-a de um tempo historicamente situado, além de revelar indícios de oralidade engastados no âmago
da escritura, ainda instaura o caráter ficcional da narrativa. Na
terceira e na quinta estrofes, como se preparasse o clima propício
à recepção da obra, o narrador enfatiza o caráter supracronológico da narrativa, situando-a num plano supracronológico, usando
os termos: “Hove tempo no sertão” e “Nesse tempo um sertanejo”.
Tais termos equivalem às fórmulas “era uma vez...”, “uma vez...”,
“um dia...”, utilizadas no início dos contos populares de raiz oral15.
Esse procedimento inscreve a narrativa no plano da ficção e mantém em vigor os traços da oralidade, mesmo quando o contado se
configura e se processa no âmbito do escrito.
14
Bakhtin (1999, p. 257) exemplifica, da “literatura recreativa latina” do
século XII, uma história de “um monge que tinha o costume de passar as noites
com uma mulher casada, até que o marido o pega em flagrante e castra-o[...]”.
Apresentada como uma leitura evangélica, começa (a história) com essas palavras: “Naquele tempo”.
15
Propp (1997, p. 29), ao estudar o conto maravilhoso, observa: “As primeiras palavras do conto: ‘Em um certo reino, em um certo Estado...’ já introduzem o ouvinte em uma atmosfera especial, que se caracteriza pela tranquilidade épica. Mas trata-se de uma impressão ilusória. Ante ele não tardarão a
se desenrolar acontecimentos extremamente tensos e vibrantes. Essa tranquilidade é um recurso artístico que contrasta com a dinâmica interna do conto,
geralmente vibrante e trágica, às vezes cômica e realista. O conto prossegue
assim: ‘[...] havia um camponês que tinha três filhos [...]’”.
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O tempo sobre o qual nos detivemos, até aqui, ainda não é o
tempo da narrativa, propriamente dita. Esse tempo que se apresenta da 1ª à 5ª estrofe é, digamos, o tempo do narrador, isto é, um
tempo formular, peculiar das narrativas orais, quando o contador
isenta a história, que passará a contar, de qualquer subordinação
ao tempo presente ou a outro tempo historicamente determinado.
Esse tempo remoto, mas não datável, viabiliza a ficcionalidade da
obra, permitindo que se afirmem verdades que, num contexto não
ficcional, pareceriam absurdas para o leitor/ouvinte. A intervenção do narrador é imprescindível no início das narrativas orais
ou naquelas em que há indícios de oralidade no texto escrito, seja
para justificar a relatividade do tempo, seja para afirmar a ficcionalidade e verossimilhança do que passará a narrar. Assim, por
exemplo, em A Dama pé de cabra, Romance16 de um jogral do
século XI, o narrador inicia dizendo:
Vós os que não credes em bruxas, nem em almas penadas, nem nas tropelias de Satanás, assentai-vos aqui ao
lar, bem juntos ao pé de mim, e contar-vos-ei a história de
Dom Diogo Lopes, senhor de Biscaia. E não me digam no
fim: “Não pode ser”. Pois eu sei cá inventar cousas destas?
Se a conto é porque a li num livro muito velho, quase tão
velho quanto o nosso Portugal. E o autor do livro velho
leu-a augures ou ouviu-a contar, que é o mesmo, a algum
jogral em seus cantares (HERCULANO, 1981, p. 85).

16
Conforme nota da edição de Lendas e Narrativas (HERCULANO,
1981, p. 75): “Este conto, no gênero fantástico, é tirado substancialmente do
Título 9 do Livro de Linhagens, chamado vulgarmente do Conde D. Pedro”.
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O tempo da narrativa propriamente dita, em O retirante da
seca, ocorre a partir da 5ª estrofe, quando “um sertanejo” resolve sair da sua terra, o “siridó”, por causa da seca, “em busca de
remição”. O tempo da narrativa é o tempo de uma retirada, de
uma viagem cujo percurso seria do “siridó” à “lagôa de Guaraíra”.
A partir da 9ª estrofe, quando o casal inicia a viagem, “As tantas
da madrugada”, o tempo passa a ser percebido como uma configuração evolutiva dos espaços: como visualidades sucessivas das
paisagens, à medida que as personagens percorrem os caminhos,
em busca da Lagoa de Guaraíra, perto da beira do mar. O tempo
ganha uma conotação de espaços que se sucedem e surpreendem,
até chegar ao seu auge, na “casa mal-assombrada”, onde e quando
acontece o ápice da tensão no enredo. É o tempo, como espaço
percorrido e tensionado, que determina o desfecho da narrativa a
que nos referimos. O tempo da narrativa finda quando o espaço
deixa de ser percorrido, em detrimento do objetivo preposto, que
era chegar à Lagoa de Guaraíra. O espaço da narrativa começa no
“siridó” e finda no “siridó”, num movimento circular, obrigando o
tempo a também seguir essa circularidade. O tempo de O retirante da seca é um tempo diferente do de Vidas Secas, por exemplo,
romance dos anos 30, que trata da mesma temática: a seca e os retirantes nordestinos. No romance de Graciliano Ramos, o tempo
é linear. Não há perspectiva de retorno para os retirantes. Sempre
caminham para frente, sem fixação possível e sem esperança de
retorno a alguma estabilidade, até porque não há um ponto estável donde as personagens pudessem ter partido. A narrativa já
começa com uma situação de instabilidade:
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Na planície avermelhada os juazeiros alargavam duas
manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia
inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente
andavam pouco, mas como haviam repousado bastante
na areia do rio seco, a viagem progredira bem três léguas.
Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem
dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados
da caatinga rala (RAMOS, 1980, p. 9)17.

Numa situação bem diferente, as personagens de O retirante
da seca saem de um ponto geográfico definido para onde pretendem voltar. Ao saírem com o propósito de voltar ao ponto inicial,
as personagens instauram a circularidade espaçotemporal da narrativa em estudo:
Nesse tempo um sertanejo
Da família Piancó
Não querendo comer bucha
Da batata do potó
Mucunã e xiquexique
Viajou do siridó.
Chamou a esposa e disse
Amanhã vamos embora
Pra lagôa de Guaraíra
A bem da nossa melhora
17

Adotamos, para citação, a 46ª edição da obra (RAMOS, 1980).
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Já que a seca cruciante
Nos tange de porta afora.
Não posso mais resistir
Sem água pra nós beber
Perdi a nossa lavoura
Vi nosso gado morrer
Nós deixa a casa fechada
Só volto quando chover.
(estrofes 5-7).

Há um ponto inicial de onde partem as personagens: a casa
que deixam fechada na perspectiva de voltarem, quando chover.
Voltar à casa é próprio dos andarilhos e heróis de guerras e batalhas que percorrem o mundo e retornam aos seus castelos e casas,
com histórias para contar, na literatura universal, como a personagem Ulisses, na Odisseia, de Homero. A cultura oral valoriza as
andanças e as estadas em outras terras, como meio de aprendizado e de agregação de saberes, a partir das experiências vividas. Na
cultura popular, o “bem corrido” equivale ao “bem lido”, na cultura escrita. Assim, a retirada do “siridó” para a “lagôa de Guaraíra”,
pelas personagens de O retirante da seca, enfrentando e vencendo
as adversidades das estradas (sol, fome, onça, casa mal-assombrada), tem valor literário semelhante ao da trajetória de Ulisses, na
narrativa homérica. Ulisses e os retirantes (sobretudo a mulher
do retirante) são personagens representativas do homem, como
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ser atuante e transformador, diante das realidades natural e social
que o cercam.
Estudiosos da cultura oral vêm afirmando que a Odisseia e a
Ilíada são narrativas orais, transcritas posteriormente, num momento histórico em que a humanidade já adotava a escrita como
tecnologia de comunicação. Ong (1998, p. 32-33) constata:
A linguagem dos poemas homéricos, com sua curiosa
mistura de particularidades eólicas e jônicas antigas e
tardias, foi mais bem explicada não como uma superposição de vários textos, mas como uma linguagem gerada
através dos anos por poetas épicos que utilizavam antigas
expressões prontas que preservaram e/ou elaboraram, em
boa medida com finalidades métricas. Após terem sido
modelados e remodelados nos séculos anteriores, os dois
poemas épicos foram transpostos para o novo alfabeto
grego, por volta de 700-650 a.C., as primeiras composições longas a serem postas nesse alfabeto (HAVELOCK,
1963, p. 115). Sua linguagem não era um grego que jamais
tivesse sido falado na vida cotidiana, mas um grego especialmente construído pela prática, que os poetas transmitem de um para outro, geração após geração. [...]
Os gregos homéricos valorizavam os clichês porque não
apenas os poetas, mas o mundo noético oral ou o mundo do pensamento apoiava-se na constituição formular
do pensamento. Na cultura oral, o conhecimento, uma
vez adquirido, devia ser constantemente repetido ou se
perderia: padrões de pensamento fixos, formulares, eram
essenciais à sabedoria e à administração eficiente.
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A oralidade imiscui-se na jurisdição da escrita, em O retirante da seca, insinuando-se no próprio plano ortográfico do texto,
quando o autor parece estar mais empenhado em assegurar a comunicação oral da narrativa, do que em apresentar o texto conforme as normas gramaticais de escritura. Nesse sentido, privilegia o
aspecto fonêmico, secundarizando (até por se filiar à cultura oral,
pois nunca foi à escola) o aspecto ortográfico. A incompatibilidade do que escreve com as normas de correção ortográfica – (“impocivel” [impossível], na 2ª estrofe; “hove” [houve], nas 3ª e 4ª
estrofes; “siridó” [Seridó], nas 5ª, 24ª e última estrofes; “prociguia”
[prosseguia], na 16ª estrofe; “xumbo” [chumbo], na 21ª estrofe;
“traz” [trás], na 22ª estrofe; “trez” [três], nas 24ª e 47ª estrofes;
“num [não], nas 31ª e 41ª estrofes; “divagar” [devagar], nas 34ª
e 45ª estrofes; “qui” [que], na 42ª estrofe; “figo” [fígado], na 45ª
estrofe; “francez” [francês], na 47ª estrofe) – não inviabiliza a comunicação do narrador, em relação ao leitor/ouvinte, no processo
de recepção da narrativa, pois os sons não mudam, apesar de mudarem as letras que codificam os fonemas. Se os fonemas permanecem, na concepção oral do autor, a viabilidade da comunicação
está garantida, mesmo se alterando a ortografia, pois, na oralidade, o que predomina é a audição, e não a visão. Assim, a oralidade
sobrepuja-se à escritura, no plano intratextual de O retirante da
seca. Mesmo quando os fonemas diferem da correção ortográfica,
a semelhança da pronúncia leva o leitor/ouvinte à compreensão
do que o autor pretende comunicar, como, por exemplo, nas palavras: “conhecidência” [coincidência], na 38ª estrofe; “rapaizinho”
[rapazinho], na 39ª estrofe; “maizinha” [mãezinha], na 41ª estrofe.
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A narrativa O retirante da seca teria existido como narrativa
puramente oral, antes de se configurar em texto escrito? A resposta não nos apressa, pois, neste trabalho, o nosso foco incidirá, apenas, sobre o texto escrito publicado através de folheto. Nele, sim,
encontramos vestígios de oralidade no circuito da escrita, como
geralmente ocorre nas narrativas publicadas em folhetos ditos de
cordel. Não obstante, a palavra do autor vale como um indicativo
de resposta a esta pergunta que não ousamos responder agora. Ao
perguntarmos sobre as fontes de sua inspiração criativa, Gomes
Sobrinho (Xexéu) (2002b) responde: “Umas [narrativas] eu me
baseio [em fatos verídicos]; outras, eu escuto contar a história,
do povo do passado, aí, o verso. Crio e coloco as rimas, e faço a
história em poesia”.

127

olhares

midiáticos

Referências
BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: contexto de François Rabelais. São Paulo: Hucitec,
Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1999.
CASCUDO, Luís da Câmara. Contos tradicionais do Brasil. São
Paulo: Global, 2000.
CASCUDO, Luís da Câmara. Literatura Oral no Brasil. São Paulo:
Editora da Universidade de São Paulo, 1984.
ONG, Walter. Oralidade e cultura escrita: a tecnologização da palavra. Campinas: Papirus, 1998.
MOISÉS, Massaud. Dicionário de termos literários. São Paulo:
Cultrix, 1999.
PROPP, Wladimir. As raízes históricas do conto maravilhoso. São
Paulo: Martins Fontes, 1997.
RAMOS, Graciliano. Vidas secas. Rio de Janeiro, São Paulo: Record, 1980.
GOMES SOBRINHO, João (Xexéu). O retirante da seca. Natal:
FJA, 1999.
GOMES SOBRINHO, João (Xexéu). Entrevista 2. Entrevistador:
Francisco das Chagas de Morais. Natal, 2002b. 2 fitas cassete (60
min) 3 ¾ pps, estéreo.
ZUMTHOR, Paul. A letra e a voz: A “literatura” medieval. São
Paulo: Companhia das Letras, 1993.

128

EL VIDEO PARTICIPATIVO
COMO HERRAMIENTA PARA LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL EN
PROCESOS PEDAGÓGICOS,
SOCIALES Y POLÍTICOS:
EXPOSICIÓN DEL DISEÑO
DE PROPUESTAS PARA DOS
CASOS PARTICULARES EN LA
PENÍNSULA IBÉRICA
PROF. MS. JULIÁN ANDRÉS ESPINOSA
Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia)

Estado del arte
El Video Participativo estaría enmarcado dentro de las prácticas comunicativas para el cambio social. Según el consorcio de
la Comunicación para el Cambio Social, ésta se entiende como un
proceso de diálogo público y privado a partir del cual las gentes
deciden quiénes son, cuáles son sus aspiraciones, qué es lo que necesitan y como pueden administrar colectivamente para alcanzar
sus metas y mejorar sus vidas (GRAY-FELDER Y DEANE, 1999)18.
Dichas prácticas se caracterizan por su estrecha relación entre el
componente educativo de la producción mediática, el objetivo de
visibilización de problemáticas normalmente invisibilizadas por
los mass media en el proceso de emisión y difusión, y por el fuerte
componente participativo de las comunidades implicadas en todos los procesos de diseño, programación, producción, edición,
emisión y difusión de los productos comunicativos.
Las primeras experiencias de Video Participativo datan
de finales de la década de los 60, en el Estado canadiense de
Newfoundland, específicamente en Isla del Fuego. Ante la orden
de reubicación hacia tierra continental emitida por el gobierno
central de Otawa, un grupo de académicos de la Memorial
University of Newfoundland (MUN), liderado por el responsable
del departamento de extensión, Donald Snowden, se aventuró a
la construcción y la ejecución experimental de un dispositivo
que permitiera a los diferentes habitantes de la isla comunicarse
18
BARRANQUERO MÁLAGA, Alejandro. Concepto, instrumentos y
desafíos de la Edu-comunicación para el Cambio Social. Revista Comunicar, n.
29. v. XV, 2007.
130

olhares

midiáticos

y conocer sus opiniones respecto a dicha orden. La herramienta
escogida fue el video, recogiendo una serie de testimonios que
no sólo contribuyeron a la decisión de mantener a los nativos en
la isla, sino que generó una serie de beneficios y características
especiales que obligó a los académicos a estudiar la herramienta
con mayor detalle y a proponerla para nuevos procesos de luchas
comunitarias donde las problemáticas de las comunidades han
sido invisibilizadas por los grandes intereses de los medios de
comunicación tradicionales.
Desde entonces, diversas organizaciones han generado procesos de VP a lo largo y ancho del mundo, haciendo especial énfasis en regiones explotadas como India, Latinoamérica y África, o
sectores locales de países desarrollados como barrios de inmigrantes en Europa, grupos marginados en Estados Unidos o incluso
dirigido a personas naturales como tratamiento terapéutico para
problemas mentales en cualquier lugar del mundo. Actualmente,
las principales organizaciones dedicadas al desarrollo del VP en
el mundo son Insightshare, con sede en Londres, Zalab, con sede
en Roma y Barcelona, y Videovolunters, con sede en los Estados
Unidos. Sin embargo, cientos de instituciones de carácter independiente desarrollan sus propios Videos Participativos, llegando
a encontrarse casos de carácter autónomo que han transformado
localidades enteras, visibilizando y resolviendo problemáticas sin
ningún tipo de ayuda gubernamental o del sector privado.
Generalmente, los procesos de VP se desarrollan sin una base
teórica clara en el marco de talleres que buscan la democratización
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del uso de los medios de comunicación a través de prácticas participativas, donde todos los participantes ejerzan funciones no sólo
operativas sino también conceptuales, de construcción de sentido
y significado de los componentes constitutivos del audiovisual.
No obstante, el Video Participativo puede (y debe) apoyarse
sobre bases teóricas sólidas provenientes de diversas disciplinas
del campo de las humanidades. Desde la pedagogía, Paulo Freire
sería el mejor exponente de una educación con objetivos transformadores y propulsor de un desarrollo endógeno, construido
desde el mismo seno de las comunidades que se educan para responder a sus necesidades y no a las del sistema económico-político que los gobierna.
Desde la etnografía, el Video Participativo debe retomar las
propuestas del francés Jean Rouch, padre del cinema etnográfico,
precursor de una propuesta cinematográfica que superó la visión
positivista de las ciencias sociales a partir de la década de los 50’s,
contraponiendo a la versión autoritaria y jerárquica del cine positivista una realización de carácter horizontal, donde las culturas
observadas narraran su propia dentidad sin establecer comparativos entre ésta y la cultura occidental, donde los realizadores no
llegaran al campo de observación con prejuicios que limitaran su
visión. Los principales antecedentes de esta propuesta cinematográfica fueron los realizadores Ziga Vertov y Robert Flaherty.
Desde el teatro, Augusto Boal propone el desarrollo de estrategias escénicas que confronten la propuesta aristotélica coercitiva del
teatro, aquella que propone una enajenación social del individuo y
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no le permite actuar en la transformación de su propia realidad. Así,
el teatro se convierte entonces en un instrumento de liberación, de
emancipación y de concienciación social, siguiendo la línea propuesta por su compatriota Paulo Freire desde la pedagogía.

El Video Participativo como
herramienta de Resolución de
conflictos: el caso del IES
Badalona Nou, España
El IES Badalona Nou nace a finales de la década de los 90’s
como una institución piloto para la aplicación de la reforma educativa Española. Su carácter piloto le permite experimentar en
procesos educativos con niños con problemas académicos y disciplinarios de diversos colegios de todo Badalona, por lo que en
sus aulas, en sus inicios, se reunieron estudiantes rechazados de
todos los centros educativos de la ciudad. Su Proyecto Educativo
Institucional configura el desarrollo de sus clases por proyectos y
no en el desarrollo de clases magistrales; esto le permite a sus docentes y estudiantes trabajar de manera interdisciplinar y facilita
la inclusión de proyectos extra-curriculares como herramientas
para el aprendizaje y el desarrollo de competencias educativas.
Hasta el año 2005 la institución recibió estudiantes problemáticos
de toda Badalona, hasta que la nueva orientación escolar decidió
que el IES Badalona Nou recibiría estudiantes de todo tipo (con y
sin problemas académicos y disciplinarios), localizados en el área
de influencia de la misma: el barrio Sant Roc.
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Sant Roc es un barrio cuya población es mayoritariamente inmigrante. Fue fundado como un polígono de viviendas para familias desplazadas por diversos proyectos urbanísticos desarrollados
en Barcelona y Badalona; desde sus inicios se configuró como un
barrio marcadamente gitano y musulmán llegando a ser habitado
por una alta población andaluza y, últimamente, latinoamericana.
Son pocos los catalanes que viven en este sector de Cataluña, entre
ellos, todos los docentes de la Institución. Las fuertes diferencias
culturales entre los docentes del IES, los estudiantes del mismo y
los habitantes del barrio han generado una serie de problemas que
han desencadenado en violencia física manifestada en atracos a
la institución educativa, vandalismo contra las instalaciones, disputas frecuentes entre estudiantes de la institución, algunas veces
con docentes implicados, y un sinnúmero de actos violentos que
afectan el bienestar entre los miembros de la comunidad.
En ese contexto, la Asociació Cultural La Bretxa, con actividades en Barcelona y Badalona, decidió desarrollar una serie de talleres en resolución de conflictos entre los miembros de la comunidad,
proponiendo como eje principal la realización de videos producidos por docentes y estudiantes de la institución educativa. A partir
de dichos talleres se esperaba no sólo una serie de productos audiovisuales participativos que dieran cuenta de los intereses y las
expectativas del conjunto de la comunidad, sino la transformación
de las dinámicas sociales entre los miembros de la comunidad a
partir de los procesos de negociación, reflexión y construcción de
identidad necesarios para la elaboración de dichos videos.
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Diseño del plan de estudios
Habiendo conocido las características de la comunidad con
la que trabajaríamos y el contexto en el que se desenvolvía, el
proyecto pasó a la siguiente fase, la cual consistía en el diseño y la
estructuración del plan de estudios en Video Participativo. Dicho
plan de estudios se diseñó a través de tres ejes fundamentales: el
desarrollo de competencias conceptuales, técnicas y procedimentales en la creación de Videos bajo una modalidad participativa; la
participación en foros, conferencias y testimonios sobre temáticas
de paz, violencia y resolución de conflictos; y la participación de
cine foros sobre las mismas temáticas.

Desarrollo de competencias en
Video Participativo
El taller en Video Participativo se estructuró en doce bloques
considerados fundamentales. Cada bloque estaría constituido por
dos o más sesiones y su desarrollo estaría enteramente articulado
al desarrollo de los otros dos ejes. A continuación se explica cada
uno de los bloques y su pertinencia dentro del taller.
1. Concienciación: inspirado en el concepto propuesto por
el maestro Paulo Freire, quien demostró la importancia de
concienciar a los individuos sobre la importancia de conocer
y reconocer el papel que jugamos en la sociedad. En esta
fase, es importante destacar que los participantes del proyec-
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to son, somos, responsables de nuestra propia realidad y de
nuestra propia transformación.
2. Audiovisual como herramienta de intervención y transformación social: es importante, en esta etapa del proceso,
dejar que los participantes descubran el poder del audiovisual como dispositivo que contiene la memoria en formato
imagen; que sirve como soporte de opiniones, propuestas e
ideas; que permite construir un relato propio y luego transmitirlo en otros escenarios sin ser desvirtuado o descontextualizado por las dinámicas mediáticas de los noticieros y las
agencias… En definitiva, se trata de descubrir los alcances
del audiovisual con sus ventajas y sus limitantes.
3. Exploración sobre las problemáticas de la comunidad:
construcción endógena de las temáticas a abordar, visibilizar
y tratar, desde la perspectiva de la comunidad participante.
Se propone reconstruir narrativamente las situaciones de
violencia presentadas anteriormente entre los miembros de
la comunidad, identificar las diferencias estructurales entre
las diversas culturas que componen la comunidad y explorar
posibles escenificaciones audiovisuales no de los problemas,
sino de las soluciones que podrían darse.
4. La organización para la producción audiovisual: exploración de la organización clásica de los equipos audiovisuales
(por departamentos de producción) y construcción de una organización propia de acuerdo a las dinámicas organizativas
de la propia comunidad.
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5. Formatos y géneros audiovisuales: deconstrucción de los
formatos clásicos de la producción audiovisual para comprender la necesidad de construir formatos propios, que respondan a las necesidades narrativas de la comunidad participante.
6. Fases de Producción: exploración de las tres grandes fases de producción audiovisual (preproducción, producción y
posproducción) y análisis de posibles coincidencias en nuestro propio proceso, cómo podemos aprovecharnos de dicho
conocimiento.
7. De la idea al guion: talleres prácticos para convertir en
audiovisual las ideas que queremos expresar. El guión como
metáfora de la planeación para la convivencia.
8. Escaleta y plan de rodaje: procesos de negociación entre los miembros del equipo para seleccionar los planos y el
modo en que serán contados. Reflexiones sobre el uso de la
imagen y su dimensión de representación, de construcción
de identidades.
9. Rodaje: respeto por los acuerdos pactados. Negociaciones
y toma de decisiones de acuerdo a los problemas surgidos
durante este proceso.
10. Edición: selección de escenas, también de manera negociada. Argumentación sobre la selección.
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11. Diseño de difusión: planteamiento de estrategias para
convocar a la comunidad participante para que asista el lanzamiento del producto terminado. Desarrollo de estrategias
de difusión, relación y comunicación de los aprendizajes logrados durante el proceso.
12. Premier: presentación del producto terminado y socialización del proceso con los demás miembros de la comunidad, participantes y no del proceso.
Todas las fases del proceso pretenden enfatizar en el desarrollo de competencias en argumentación, selección, negociación,
reflexión, construcción de identidades, entre otras competencias
necesarias para procesos de resolución de conflictos de manera
pacífica y negociada. Desde esta perspectiva, se considera que el
audiovisual es un ejercicio de construcción de miradas colectivas
que implica el disenso y requiere de estrategias para llegar, sino
a un consenso, por lo menos a una negociación que satisfaga a
las partes implicadas. La elaboración de un producto audiovisual
implica, a la vez, la presentación de un conflicto y el desarrollo
de estrategias negociadas para resolverlo; el Video Participativo
rompe con la burocratización clásica audiovisual, donde una cabeza decide y los operarios obedecen, para proponer un ejercicio
democrático donde todos los implicados decidan no sólo sobre
los contenidos que se van a abordar, sino sobre las estrategias técnicas, conceptuales y metodológicas que harán posible la culminación de todo el proceso.
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El Video Participativo no se centra en la reflexión sobre un
producto final que dé cuenta de las características de una comunidad, sino que aborda el proceso desde una perspectiva reflexiva desde el inicio. La transformación social de la comunidad
comienza desde la puesta en escena de sujetos que actúan como
tales, apuntando hacia la transformación de sí mismos a través
de la negociación de ideas y de la exposición de perspectivas en
principio divergentes. La resolución del conflicto no se da con la
convergencia de pareceres, sino con la posibilidad de respetar las
diferentes posiciones emergentes en el conflicto, posibilitando su
co-existencia y su retroalimentación mutua.

El Video Participativo como
conservación de la Memoria
colectiva y resurgimiento de
iniciativas comunitarias: el caso
de las Comisiones Unitarias de
Mujeres en Oporto, Portugal
La segunda experiencia en el diseño de planes de intervención social a través del Video Participativo fue desarrollada en
Oporto, Portugal, en el marco del proyecto Memórias do Trabalho, ejecutado conjuntamente entre la Universidade do Porto y la
Universidade Popular do Porto durante una década (2001-2010).
El proyecto Memórias do Trabalho consiste en una Investigación de largo aliento que pretende reconstruir la Memoria Iden-
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titaria de los trabajadores portuenses del siglo XX a través de la
narración de sus historias de vida, su registro en formatos de audio y video, su transcripción y su posterior análisis por parte de
investigadores de las áreas de Ciencias de la Educación e Historia. Además del registro audiovisual, sonoro, fotográfico y textual
de los testimonios, el proyecto desarrolló una plataforma virtual
donde se pueden consultar los resúmenes de los testimonios, junto a una cronología que registra los acontecimientos más importantes en la historia del trabajo en Oporto, comparándolo con el
contexto político-social en Portugal. El proyecto registra más de
90 entrevistas en video, más de 3000 páginas de transcripciones,
diversos artículos inéditos sobre el análisis del material recogido,
y un sinnúmero de experiencias que reconstruyen la identidad
operaria de Oporto desde sus protagonistas: los obreros.
De esta investigación han surgido otras de carácter más
específico. Teresa Medina realizó su tesis doctoral sobre la Dimensión Educativa de los Movimientos de Trabajadores y de las
Luchas Sociales, para lo cual recurrió al material recogido en el
marco del proyecto y realizó nuevas entrevistas enfocadas en su
problemática de investigación, usando como guía el análisis del
material recogido.
Del mismo modo, se desprende de esta fuente de información la intención de realizar un nuevo proyecto investigativo que
recoja las Memorias de las Comisiones Unitarias de Mujeres, un
grupo de mujeres unidas en torno a la constitución de los grupos de género como actores sociales con pleno derecho de parti-
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cipación en la sociedad portuguesa. Del grupo de investigaciones
mencionadas y que tienen como factor común la reconstrucción
de memorias colectivas e individuales en torno a la lucha obrera
y social portuguesa en el s. XX, esta es la primera investigación
que considera el uso de el video como algo más que un dispositivo
para la recolección de testimonios. Inicialmente pensado como
una herramienta de registro, el Video fue ganando una dimensión
estética y narrativa en el marco de esta investigación. Gracias a la
visión del responsable del análisis del material gráfico, el profesor
José Paiva, docente de la facultad de Bellas Artes de la Universidade do Porto, surgió la idea de realizar un trabajo documental sobre
estas mujeres, sobre su labor pasada y sobre su actividad actual.
Esta transformación sugirió nuevos procedimientos en la estructura de la investigación; a una investigación que pretendía recoger
testimonios se le adicionó imágenes, actividades puntuales a realizar con las mujeres, espacios de convivencia entre ellas, escenas
de remembranzas sobre las militancias pasadas y conversaciones
sobre el futuro de la sociedad portuguesa. La conciencia sobre el
factor transformador de las producciones audiovisuales amplió la
visión de los investigadores y, por ende, transformó también la
metodología de realización de la investigación. Su carácter dinamizador empezó a darle una nueva forma.
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Diseño del proceso para la
creación de un documental
participativo
La propuesta del documental participativo para las Comisiones Unitarias de Mujeres (CUMs) se estructuró en tres vías de
acción que articulaban las propuestas teórico-metodológicas de la
Investigación Acción Participativa (IAP) y las Teorías de la Educación Popular del maestro Paulo Freire. Dichas vías tienen como
finalidad lograr un aprendizaje significativo en múltiples sentidos,
generando a la vez insumos para la realización final de un documental que registrara la experiencia.
La propuesta exige un desarrollo paralelo de las tres vías. La
primera de ellas corresponde a un acercamiento inicial de las mujeres con el formato audiovisual, a través de la construcción de
auto retratos fílmicos que las definan como personas, como mujeres, como madres. A través de los autoretratos conoceremos las
características individuales de cada una de las mujeres que conforman el grupo de las CUMs. En este eje cada mujer se cuenta a
sí misma desde su propia perspectiva, descubriéndose a sí misma
y ante las demás, aportando a la construcción de su identidad y
permitiendo que las demás mujeres hagan su aporte también. La
identidad se convierte en una construcción múltiple, no unitaria,
definida tanto por la visión propia como por las visiones ajenas;
tanto por lo que se muestra como por lo que se esconde en el relato que se hace sobre sí mismo.
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La segunda vía, y en definitiva el eje central del proceso documental, corresponde a la realización de procesos de IAP desarrollados con agrupaciones organizadas actualmente en torno a las
luchas por los derechos laborales. El proyecto propone la organización de las mujeres de las CUMs por grupos de trabajo separados,
siguiendo un esquema de investigación que les permita conocer
de primera mano las problemáticas actuales de las trabajadoras y
aportar, en la medida de lo posible, su experiencia en el proceso
de resolución de conflictos. Cada grupo de trabajo escogerá una
problemática actual relacionada con el gremio de los trabajadores,
entrará en contacto con los sujetos directamente afectados por la
problemática y desarrollará un plan de acción para presentar soluciones al problema. El esquema de acción se basa en el proceso
de IAP propuesto por Paloma López de Ceballos.
1. Acción: Finalidad que se desea alcanzar.
2. Pregunta: Incógnita fundamental que hay que resolver para
conseguir la acción deseada.
3. (a) Hipótesis: Intento de dar respuesta a la Pregunta o Incógnita; es decir, suposición de un dato que todavía no esta probado y en el cual se basa un razonamiento o un desarrollo.
(b) Variables: Factores que hacen cambiar la respuesta a la
pregunta. La Hipótesis se subdivide en variables de investigación
-Acción.
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4. Indicadores: Datos que hay que verificar para invalidar o
confirmar la hipótesis y responder así a la Pregunta o Incógnita.
5. Instrumentación: Medios teóricos y prácticos para medir
los Indicadores.
6. Teoría (Ideología): Organización de los conceptos de base
que determinan, más o menos conscientemente, la orientación de
la investigación y su traducción en la determinación de la acción, de
la pregunta, etc. y especialmente en la elección de los indicadores.
Se espera que este grupo de mujeres, dadas sus características
y su experiencia como mujeres activas, militantes y participantes
en organizaciones sindicalistas y grupos de trabajadores, reviertan su conocimiento en este proceso y, con ayuda de los animadores19, sean capaces de diseñar un plan de investigación ajustado a
sus necesidades e intereses.
De la combinación entre una propuesta de Video Participativo y la Investigación-Acción Participativa resulta no sólo una comunidad que se narra a sí misma a través del Video, sino también
que se explora y se transforma a sí misma a partir de la Acción
19
El término animadores resulta más apropiado que el de investigadores
en tanto que los resultados de la IAP son producto del esfuerzo conjunto entre
académicos y miembros de la comunidad. En ella, los académicos actúan como
propulsores de un dinamismo constante, sostenido por los propios miembros
de las comunidades intervenidas, quienes son en definitiva los principales interesados en la generación de un cambio social al interior de la misma. Los
investigadores hacen uso de su conocimiento especializado para animar a las
comunidades a que generen su propia transformación.
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Participativa. La ejecución de este esquema no pretende resultados inmediatos y naturales, que surjan de la mera aplicación del
sistema. Sólo la reflexión constante, la acción y el acompañamiento por parte de investigadores experimentados – mas no paternalistas – puede generar acciones de motivación que desemboquen
en resultados positivos para la comunidad.
Cada grupo de trabajo realiza un registro documental de
todo el proceso, asumiendo la responsabilidad de exponerlo ante
sus demás compañeras en encuentros semanales, donde se discuten las estrategias seguidas por cada grupo y se socializan los
avances alcanzados en cada investigación. Dichos encuentros actúan no sólo como momentos de socialización y discusión sobre
las estrategias seguidas, sino como momento de integración, de
inspiración conjunta, de conocimiento de las problemáticas de los
trabajadores actuales y de recolección de propuestas para abordar
cada problemática planteada en cada grupo de trabajo.
La tercera vía corresponde a la realización de un solo producto documental que contenga tanto las actividades que realiza cada
grupo mediante el desarrollo de su IAP, como los testimonios individuales de las diferentes mujeres que conforman el equipo de
trabajo. Este producto será, en definitiva, la unidad que recogerá
la identidad de las mujeres participantes, dando cuenta no sólo
de su historia de vida como grupo y como individuos dentro de
una comunidad, sino también su papel actual en el desarrollo de
actividades que transforman la sociedad.
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El documental, como producto final, debe actuar como mecanismo de conservación de memoria y como reconocimiento de
la ardua labor de las CUM’s, no sólo en la transformación de la
sociedad portuguesa en su transición hacia la democracia, sino
también en la actualidad, cuando el campo laboral está atravesando una transformación trascendental que se tendrá que asumir
con inteligencia, dinamismo y participación activa.
El circuito de difusión que pueda generar el documental sobre esta experiencia debe servir para inspirar otras experiencias
similares. El contexto de transformación social en que se genera
esta propuesta es propicio para que diversas organizaciones, otrora activas y ahora dispersas, tomen el modelo como inspiración
y decidan participar directamente en la transformación de una
sociedad que todavía les pertenece y que no sólo requiere de fuerzas juveniles que impulsen la revolución, sino también de mentes
expertas que la orienten y la organicen.

Consideraciones finales
El Video Participativo es, en esencia, un proceso de intervención social que tiene como objetivo la transformación social de
la comunidad con la que es desarrollado a través de la reflexión
en torno a la identidad, a la organización y a la auto-representación de los sujetos en formatos audiovisuales. Dicha transformación debe ser generada por la propia comunidad, en un evento
de emancipación logrado a través del dominio de las herramien-
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tas audiovisuales que permitan, además, su auto-regulación en la
construcción de su propio discurso. Tanto o más importante que
el producto final resultante de la construcción de un VP, resulta
el proceso mediante el cual éste se lleva a cabo. Las divergencias
que puedan darse al interior de la comunidad, los procesos de
negociación que se generen para resolver dichas divergencias, la
resignificación de los instrumentos de poder, la democratización
de la palabra y el conjunto de aprendizajes que surgen en el seno
de la comunidad, son razones de peso para apostar por procesos
de transformación social a través de una herramienta como el VP.
Cada proceso de VP precisa de una formación, formación
que no estaría al nivel de la educación formal, sino al nivel de la
educación no formal por proyectos (sin querer encasillarla). La
formación en este nivel es difusa, compleja, difícil de moldear;
es por ello que los roles se confunden y, en el proceso en que el
formador forma, va delegando su rol a los mismos formandos,
quienes poco a poco irán formándose a sí mismos e irán formando a los demás, transformándose en la medida que asumen y experimentan una educación liberadora.
Igualmente importantes resultan objetivos como el reconocimiento de las comunidades en un entramado de discursos que
frecuentemente las excluyen de las agendas mediáticas nacionales
e internacionales, incluso locales. A través del Video Participativo,
las comunidades configuran sus propios valores de verdad, de pertinencia, de importancia y de identidad, desde una perspectiva interna, construida desde el propio centro de su quehacer y su sentir.
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Dicha auto-configuración deja como legado el empoderamiento de
las comunidades, la autoconfianza en el desarrollo de procesos de
transformación interna con autonomía e independencia.
Es importante destacar la multiplicidad de escenarios y contextos en el que el Video Participativo puede funcionar. En el primer caso, por ejemplo, fue una estrategia óptima para el desarrollo
de un proceso de formación con estudiantes de educación básica,
mientras que en el segundo resultó un elemento fundamental para
la reactivación de una organización civil y para la construcción de
su propia memoria histórica. En ese orden de ideas, los dos procesos se diseñaron con estrategias y esquemas de acción totalmente
diferentes, a pesar de compartir el papel preponderante del proceso audiovisual como una herramienta para el alcance de objetivos,
más que como un objetivo en sí mismo.
Como puede evidenciarse, el producto final, resultado del
proceso participativo de la producción de videos, trasciende la dimensión de testimonio del proceso concluido. Lo verdaderamente
importante es la vivencia que el proceso deja, las transformaciones
internas que se generan en los grupos de trabajo y el aprendizaje
permanente que deja como enseñanza que la comunidad participante puede – y debe – ser responsable de su propio desarrollo, de
su propio progreso.
Hacer Video Participativo es comprender las transformaciones sociales que se generan desde la apropiación de los medios
de comunicación como instrumentos de poder, de representación
y de construcción de identidades individuales y comunitarias.
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Hacer Video Participativo es visibilizar realidades invisivilizadas,
escondidas, susurradas a la audiencia de los grandes medios de
comunicación, en muchos de los casos con matices que tergiversan dicha realidad, que construyen discursos en torno a la especulación y al espectáculo, que convierten las realidades culturales en
reflejos opacos que distorsionan la riqueza de los pueblos, creando imaginarios cargados de prejuicios.
Hacer Video Participativo es una manera pedagógica de
comprender nuestra responsabilidad como actores sociales dentro de nuestras propias comunidades; es un modo de hacer valer
nuestra propia voz ante quienes deciden no escucharnos, incluso
si aquellos sordos distraídos somos nosotros mismos.
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LES FUTURS DE LA
COMMUNICATION
PROF. DR. LUCIEN SFEZ
Université Paris I Panthéon Sorbonne

Introduction
Nous traiterons dans cette conférence de l’avenir de la communication technologique, c’est-à-dire non point de l’avenir des
technologies de la communication, mais de l’avenir de le communication telle qu’il sera façonné par les technologies.
Par ailleurs on excluera ici la communication avec Dieu, les
anges ou les Saints qui relève de la mystique, ou la communication
avec les morts que l’anthropologie connait bien par le truchement
de l’analyse des rites et symboles, tous marqués par des techniques
de communication spécifiques. Car il ne s’agira pas de techniques
de communication, mais de technologies de communication caractérisées par deux éléments: d’abord ce sont des processus techniques marqués par l’accumulation, c’est à dire logés dans un progrès technique; ce sont aussi des processus techniques caractérisés
par des discours, d’éloges ou de refus, discours de commentaires
qui accompagnent le progrès technique et le justifient. On tentera
donc d’entrevoir comment la communication sera gouvernée par
les technologies, c’est à dire par le progrès technique et son système idéologique de justification.
Pourtant, telle qu’elle est posée, la question suscite un problème: Le progrès technologique est continu, il procède par additions et entraine, en matière de communication des conséquences
spécifiques. Mais il ne s’agit là que d’un futur possible. Un autre
futur est-il concevable, futur non plus continu, mais en rupture,
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soit que l’accumulation constante des progrès techniques en transforme la nature et aboutisse à une rupture technologique, soit que la
science joue sa partie et opère des changements qualitatifs, soit encore qu’une combinaison de sciences et techniques nouvelles, mise
au service de buts nouveaux, entraine de véritables sauts. Nous n’entrevoyons pas bien les chemins, un peu mieux les buts à atteindre.
En somme et pour ne pas enfermer la discussion dans le seul
futur du progrès technique quantitatif, nous proposons de concevoir d’autres futurs possibles, en dehors du quantitatif, logés dans
une rupture qualitative de la communication. De là nos deux parties qui constituent la pluralité du futur:
- Le futur continu de la communication technologique. L’homo communicans n.1 (1ère partie).
- Le futur discontinu de la communication scientifico-technologique. L’homo communicans n.2 (2ème partie).
Première Partie: Le futur continu de la communication technologique: L’homo communicans n.1.
Quelques caractéristiques de principe de l’homo communicans (A) vont entrainer des conséquences paradoxales (B).
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Les caractéristiques de principe
1 Accumulation et continuité
Le progrès technique fonctionne par accumulation et en
continuité. En matière de technologies de la communication la
démonstration est aisée. Si l’on prend pour exemple les autoroutes
de l’information qui nous sont présentées comme la huitième
merveille du monde, elles ne sont jamais que le croisement du
téléphone, de l’audiovisuel et de l’ordinateur. Elles supposent le développement d’un cablage par fibre optique, procédé qui existe depuis presque 20 ans, mais qui n’était utilisé que sur certains points
du parcours, alors qu’il s’agit de l’utiliser de façon systématique sur
l’ensemble du parcours.
C’est à dire que les autoroutes de l’information ne représentent en aucune manière une révolution technologique: Téléphone, audiovisuel (par câble ou satellite), fibres optiques et ordinateurs étaient déjà bien connus. On les a additionné, croisé,
combiné dans les autoroutes de l’information.
Il en va de même pour tous les gadgets qu’on nous propose
déjà dans le commerce ou ceux qu’imaginent pour demain les
techniciens des télécommunications. Ce sont toujours des empilements de téléphones portables sur Internet en liaison avec des
postes fixes, des visiophones, des écrans en relief, des gants tactiles, des ordinateurs, des modems, des banques de données, des
commerçants, des gestionnaires et des dépanneurs. Des empile-
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ments articulés en forme de réseaux techniques et de réseaux sociaux et professionnels.

2 Un monde sans contraire
Dans ce monde tout plein, il n’y a pas de vide, de trou noir, de
négation, de contraire. Tout est lisse et fonctionne sur le mode silencieux des commutations électroniques. A peine une sonnerie de
temps en temps, encore peut-on la supprimer, en regardant s’afficher
sur l’écran les messages. Communiquer est aisé quand la question
est réduite à la mise en connection des machines, à la mise en
relation par les machines. Dans les projets technologiques du futur
la communication peut s’étendre aux cinq sens: olfactive, gustative,
tactile, et non point seulement audiovisuelle. Quand on veut arrêter
de communiquer et se retrouver avec soi-même, c’est facile: on pose
le combiné, on éteint l’écran de la télévision ordinatique.
L’humain qui se sert de ces machines est un homme libre et
joyeux. Il n’a jamais de mauvaises pensées contre les autres ou contre lui-même puisqu’il est toujours logé dans l’efficacité de l’instant
communiquant. Il a des visées de rentabilité à court terme, car dans
ce système il n’y a pas de long terme. Productivité, utilité, gestion,
tels sont les maitres-mots de cet homo communicans dont rêvent
les technologues et les industriels de la communication.
Sans doute cet homme-là est-il indissociable des machines à
communiquer. Il vit de leurs qualités. Il en revêt les caractéristiques.
En un sens il y est asservi tout autant qu’il se sert d’elles. Mais il n’a
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pas connaissance de ce système circulaire qui l’enserre et l’étreint car
il se sent puissant, de la puissance même de ces machines, aisé de
leur aisance. Pour lui tout est positif, tout est à l’endroit. Monde sans
envers de l’écran. Il n’y a pas de prix à payer. “Flatland” de la cyberculture dit Douglas Coupland (1997) dans le roman Microserfs. Ce
qui nous fait songer à la bande de Moebius, sans dedans ni dehors,
souvent évoquée par Lacan autant que par Lyotard.
Pas de prix à payer, disons-nous: on parle de clan, de tribu,
de communautés. Métaphores sans aucun rapport avec la réalité de la cyberculture: Pour avoir accès au clan, il faut faire des
sacrifices, des jeûnes, subir des scarifications et des mutilations.
Ou est ici le sacrifice?
De plus, l’anthropologie montre qu’on ne peut sortir d’un
groupe quand on y est entré: on y est ou non, définitivement. On
n’avait d’ailleurs pas le choix d’y entrer, ni d’en sortir et on paye un
lourd prix d’entrée. Tout ceci n’a rien à voir avec la cyberculture où
chacun entre et sort, comme dans un moulin, avec un prix d’accès
modique (on crie beaucoup en France car c’est trop cher, on ne se
plaint pas, dans un rite d’accession au clan!).
Dans ce “flatland” lisse ou rond, linéaire et à une seule dimension, sans prix à payer et sans envers, la seule crainte concevable
c’est l’absence des machines, leur disparition, la panne en somme.
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3 Une seule crainte, la panne
Tous les spécialistes des moteurs d’avion le savent: il faut installer un système de commandes et de régulation par moteur, chaque système étant indépendant des autres. Comme me le disait un
chercheur éminent de science des organisations Martin Landau:
“Savez-vous pourquoi le 747 est l’avion le plus fiable du monde?
C’est que ses quatre systèmes de commandes et de régulation –
um pour chaque moteur – sont indépendants les uns des autres.
Et en plus le pilote dispose d’un système de régulation manuel,
indépendant des quatre précédents”. Telles furent les premières
déclarations de Landau à Berkeley quand je commençais par lui
mon enquête américaine sur les théories de la communication.
Etrange réponse par un risque de panne en matière d’aviation,
à une question sur les théories de la communication. En matière
d’aviation la panne peut signifier la mort. Ne signifie-t-elle pas aussi
la mort dans le domaine des technologies de la communication?
Mort de la relation, mort du positionnement, mort de l’existence communicationnelle pour l’homo communicans qui ne se définit que par sa liaison machinique avec d’autres humains-machine?
La redondance est là, comme le rappelle Landau, comme
dans tout système de sécurité. On branchera plusieurs ordinateurs, plusieurs écrans pour se garantir contre le désastre. Les ingénieurs travaillent sans relâche pour obtenir un système parfait:
sans panne possible.
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Et à qui feindrait ici de s’étonner, on rappellera la panique
de tout utilisateur habituel d’un ordinateur quand sa machine ne
marche plus, à tout télespectateur quand sa télévision s’arrête de
fonctionner, à chacun d’entre nous quand son téléphone tombe
en panne. Dans tous ces cas le manque devient criant et même
angoissant. On ne saurait mieux dire que ces machines font partie
de nous, ou même que nous faisons partie de ces machines. La
panne est une souffrance. La crainte de la panne, un cauchemar.
La panne est la seule contradiction possible au système, le
seul malheur concevable. Panique du bug informatique de l’an
2000. On joue à se faire peur ou on a vraiment peur? La peur de
la panne a remplacé la peur du diable de l’apocalypse. En somme
la panne ou sa menace donne seule vie et émotion au système qui
en est dépourvu. La panne est la dernière chance vitale du système
de communication. Mais personne ne peut le voir, car on s’en tient
aux apparences primaires de l’apocalypse, sans imaginer un instant l’analyse de Northrop Frye dans son Anatomie de la critique
qui montre que les images de l’apocalypse font partie de textes qui
mettent en avant l’unité désirée de la Cité, de l’homme et de Dieu,
images qui sont celles d’un corps social unique, bien soudé. Le feu
et la flamme de l’apocalypse servent alors à cette édification. Où
l’on voit que la peur de l’apocalypse est là pour servir la croyance
comme la peur de la panne est là pour consolider le cyberculte.
Mais tout cela, l’homme plein et positif, sans aspérités ni sacrifices de la communication ne le sait pas. Il croit gagner à tous
les coups. Il ne sait pas que pour gagner, il faut perdre. Il ne sait
pas ce qu’il perd.
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Les
conséquences
L’homme de paresse

paradoxales:

Les machines faites – on l’a vu – pour assurer productivité et
efficacité aboutissent à des conséquences paradoxales: celles d’une
homme paresseux et inutile.
Dans cet environnement secourable, que devient l’homo
communicans ordinaire? Il ne fait plus grand chose de son propre
chef. Il est secouru dans le moindre de ses gestes. Veut-il se rendre à son bureau? La voiture autoguidée (qui porte bien son nom
alors d’automobile) se met à sa disposition, et il n’a qu’à à rêver au
volant (mais y en a t il encore un?) en attendant que l’auto-guide
affiche sur un écran ou dise dans son casque audio “terminus”.
Veut-il faire des courses? Même processus: de la voix il indiquwe
sa destination. A moins que ce soit seulement du regard: en se
posant sur un point de la carte ses yeux désignent le lieu souhaité.
De la ville qu’il traverse alors, il ne sait rien, et ne voit rien d’autre
que la ligne régulière qui défile sous les routes de son véhicule. S’il
devait conduire lui même, il ne saurait où tourner, ni quel ruban
asphalté prendre; il ne pourrait pas plus contrôler sa vitesse, habitué qu’il est à ce que l’autoguide maintienne uniformément la
vitesse de 45 KM H. Même chose s’il veut aller respirer un bol d’air
à la campagne: il lui suffit d’énoncer “Chantilly”, par exemple, et le
voila en route.
A la ville, d’ailleurs, s’est substituée peu à peu un réseau de
communications que l’on parcourt sur écran, visualisant au passa-
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ge quelques parties du plan que l’auto-guidage permet de suivre.
La ville se définit plutôt par le nombre de commutations éléctroniques qu’elle engendre, et son étendue est, de ce fait, continuellement transformable, puisqu’elle elle dépend de l’intensité des
échanges qui se produisent sur les réseaux. Ses rues avenues et
monuments, son architecture font partie du patrimoine que l’on
peut consulter chez soi, sur site virtuel .
Curieusement, “l’ancien slogan” des camionneurs: “Je roule
pour vous” s’applique maintenant à tous (y compris aux camionneurs). Dans la continuité des développements technologiques, le
futur de l’homo communicans est la paresse. Une totale et profonde paresse dont nous pouvons voir dès aujourd’hui les prémices
dans nos comportements quotidiens. Déjà nous avons en effet aujourd’hui un fort penchant à laisser aux machines le soin de mémoriser pour nous, d’enregistrer pour nous, de parler pour nous.
Cela va du carnet d’adresse avec numéros de téléphone, de fax et
de E-mail (il est vrai que cela fait beaucoup de chiffres si on y ajoute les codes d’entrées des différentes portes des imeubles) jusqu’à
la gestion des stocks mis en mémoire: bibliographies, textes, rendez-vous d’affaires, comptes et planning. Notre voix, enregistrée
une fois pour toutes, répond pour nous, économisant ainsi notre
énergie. Mieux: une voix synthétique tient lieu de message; nous
ouvrons les portes à distance et zappons de loin avec indifférence.
Il n’en faut pas beaucoup plus pour que nous tombions dans une
sorte de nonchalance sommeillante.
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Dans ce futur technologique en continuité, la nonchalance est d’ailleurs bercée par le sentiment de grande sécurité que
provoquent les machines de surveillance, de contrôle, de sur/sur
veillance au carré. La paresse va avec l’absence de peur, l’homme
paresseux se sent bordé de toutes parts, bien au chaud, protégé, il
n’a pas à s’occuper d’ennemis, des dispositifs sophistiqués y veillent
pour lui. Reconnaissance de la voix et du regard, empreinte des
doigts, caméras avec codes d’accès: il n’a rien à craindre des intrus.
Sans être contraint de se défendre lui même, sans véritable
obligation de survie, l’homme lui-même parait inutile dans un tel
système. Il semble un ajout posé là par hasard et qui pourrait tout
aussi bien ne pas exister... Ce que les machines font parfaitement,
en effet, il le fait, lui, gauchement, avec hésitations et erreurs, comme s’il imitait imparfaitement un modèle. Car, selon l’idée déjà
ancienne que le cerveau humain n’est qu’une application appauvrie de l’ordinateur tout puissant, l’homme prend conscience de
son impuissance, et est envahi par le sentiment de son inutilité.
Sa propre mémoire devenue paresseuse est pleine de trous,
poreuse, mais il n’en a cure, puisque le dispositif mnémonique est,
si l’on peut dire, en bonnes mains; quant à ce qui est de la vie de
tous les jours, sans son intervention les choses vont mieux. Il n’a
donc qu’a laisser faire et... Rêver, ou jouer.
En effet, contrairement à ce qui est ressassé partout comme
une évidence, l’homo communicans du futur n’est pas un homme
pressé, la vitesse n’a pas de prise sur son comportement, il n’est pas
stressé. Pourquoi en effet le serait-il? De quoi aurait-il peur? Ses
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erreurs, puisqu’il en commettra sûrement, seront rattrapées par
les machines, de même que toute la société, avec ses défauts trop
visibles comme l’inégalité, la pauvreté, la guerre et la mort, sera
guérie par la technologie.
Cette société du tout communiquant n’est pas une société de
la vitesse, mais une société de la lenteur, du “ne rien faire”, de la
contemplation, et du jeu.
Il ne s’agit sans doute pas pas de la lenteur que prône Pierre
Sansot (1998), lenteur jouisseuse du temps qui passe et goûteuse
de fruits, d’air et de songes. C’est une lenteur obligée, euphorisante
et sécurisante qui est sans attente et sans surprise.
Rêver? Contempler? C’est en effet ce à quoi il est le plus apte.
Et sans doute serait-ce dans ces rêveries que se forgeraient de nouvelles idées... De machines à communiquer! Là que l’invention ou
l’innovation se mettrait en mouvement, et peut être serait- ce là
le travail réel que le futur de la communication assignerait à l’humain. Le reste: ingénierie et réalisation étant pris en charge par les
machines.
Quant au jeu, c’est une activité à laquelle l’homo communicans d’un futur rapproché semble se livrer avec délectation.
L’homo communicans futur – qui suit en cela la pente des jeunes générations actuelles- joue beaucoup, pas tellement à des jeux
de hasard ou de chance comme le PMU ou le loto (le calcul des
probabilités aurait mis définitivement fin aux pronostics hasardeux) mais à des jeux de rôles ou d’adresse: c’est là un des seuls
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domaines où il peut enfin agir. Il est vrai que ce seront des jeux
virtuels et avec des partenaires virtuels. Mais sans doute ces jeux
seraient-ils aussi le lieu de la culture. Une culture qui se ferait alors par CD-ROM et sites Internet interposés. Apprendre l’histoire
du passé, visiter des sites anciens ou contemporains, tout ceci se
passerait par “jeux éducatifs” ou encore par jeux de rôles où l’on
s’immerge totalement avec casque et lunettes trois D. Les villes
prestigieuses et les trésors artistiques sont visitables à tout moment, inutile de se déranger in situ. C’est sur le site virtuel et online
que l’homo communicans se rend. D’autre part, avec les jeux de
rôles, il peut entrer dans la peau de Napoléon ou de Bismark, de
Van Gogh ou de Picasso...
Platon mettait en garde les jeunes philosophes contre l’écriture et le livre, qui substituent une mémoire morte à la mémoire
vivante sous prétexte de commodité. Ecriture et livres qui portent
à la paresse, et rendent le lecteur finalement passif.
Conseil et recommandations qui semblent appartenir à un
passé pré-historique (que ne donneraient maintenant les éducateurs pour que les gens lisent!) mais si l’énoncé a changé de forme,
il n’a pas changé de contenu. C’est toujours la paresse, le report de
ses obligations sur un mécanisme extérieur qui est visé. La paresse, loin d’être le résultat d’une libération du travail, qu’accompliraient alors les machines, serait, dans l’optique de Platon, la preuve
d’un esclavage indigne de l’homme.
Et tout ceci concerne déjà l’homo communicans n.1.
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Qu’en sera-t-il de l’homo communicans n.2?
Deuxième partie: Le futur discontinu de la communication
scientifico-technologique: L’homo-communicans n. 2.

On étudiera ici successivement
l’hybridation artifice-nature (A),
une communication autre (B)
L’hybridation
le cybermonde

artifice/nature

dans

Des laboratoires mènent des recherches sur les interfaces
hommes/machines, en travaillant sur des capteurs ultra-sensibles
et, en augmentant la vitesse de calcul, ils perçoivent, tout comme
Philippe Ulrich et Sylvain Huet, l’ordinateur comme “prothèse totale de l’homme, voire une copie”. Le système informatique ainsi
conçu est composé d’un micro-processeur avec une mémoire qui
permet de lier des interfaces sensorielles homme/machine. On
connait de nombreux interfaces de ce type. Par exemple, le système Bio-muse par lequel, grâce à des capteurs sensorimoteurs placés sur les tempes, on peut envoyer par radio-transmission, une
information sur le mouvement musculaire des yeux, puis le convertir en instruction précises pour diriger un curseur sur un écran
et réaliser ainsi les opérations qu’on effectue d’habitude avec une
souris. Des chercheurs japonais, de leur côté, tentent de capter des
ondes cérébrales puis de les envoyer à un ordinateur qui traduit et
interprète ces informations. Tentatives certes.
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Mais “la maison de l’illusion” de Monika Fleishmann est un
système de navigation dans lequel on peut circuler: l’observateur y
est un marcheur. L’expérience spatiale est ensuite restituée dans la
réalité par les mains et le corps.
Dans le Eve de Jeffrey Shaw, c’est le regard de l’utilisateur qui
génère des images en 3D. De même dans le cas des simulateurs de
vol: avec le viseur tête haute, on peut déclencher le tir en regardant
la cible, alors atteinte à coup sûr. Ou, pour finir, le cas de “Caméléon” film interactif.
Le film n’a pas de personnage principal et le spectateur peut
s’associer à des personnages qui changent selon les séquences:
assis dans un fauteuil (banal) il se trouve face à l’écran. Des
capteurs invisibles cachés dans le dossier, les accoudoirs et dans
le mur d’en face, permettent de détecter les émotions du spectateur à tout instant. Il peut choisir, par ses réactions, plusieurs
suites possibles: A-t-il peur, est-il attiré, repoussé par un personnage ou une situation? Une suite est là pour répondre à ses
comportements. Refusent-ils énergiquement un personnage ou
une situation? Une autre suite est proposée. Etc... On voit bien
l’imagerie à l’oeuvre dans ces différents scénarios. Il ne s’agit plus
d’opposer l’homme à la machine, mais de faire vivre l’homme
dans le système d’images de la machines. On peut déjà se marier
dans le cyberespace. On peut y faire sa cour et – pourquoi pas?
– déjà l’amour. Des majordomes virtuels nous aident en nous
indiquant nos rendez-vous ou en nous réveillant. Ils pourront
un jour téléporter des corps et de l’énergie.
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L’hybridation homme-machine est déjà largement engagée.
Un pas de plus et nous réaliserons Hadaly, la belle et mystérieuse
jeune femme entrevue par le romancier Villier de l’Isle Adam, fruit
du croisement d’une âme pure qui avait existé, d’un corps superbe
d’une autre, et de l’électricité, nous dirions aujourd’hui de l’électronique. Tel était le sentiment magnétique du grand écrivain à la fin
du 19ème siècle. Nous n’en sommes pas encore là, mais nous en
prenons le chemin... Même si les exemples d’hybridation que nous
avons donné relèvent de techniques de simulation (le pilote qui
tue), de l’art contemporain (pour la plupart) ou de l’intéractivité,
somme toute classique entre l’homme et la machine, interactivité
ici dégagée par la transpiration, les palpitations, la tension d’une
attention extrême ou le relâchement de l’indifférence, et non par la
parole ou la prescription par calculs numériques délibérés.
Tout ceci ne mériterait pas une minute de description s’il ne
s’agissait pas de l’introduction à un autre univers, tel que le dégage
le mythe d’Hadaly. Un changement complet de la communication
qui n’est plus celle de soi et d’un autre, de soi et de la société, de
soi et d’une machine qui lui fait face, mais plutôt entre soi et soi:
Nouvelle construction de l’être et de l’identité.
Une communication autre
Ici, le saut technologique a été préparé par un certain nombre
de dispositifs que nous connaissons déjà: c’est à partir d’eux que
nous pouvons esquisser l’orientation probable ou seulement possible de l’homo communicans n.2.
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Le “second self” de Sherry
s’accomplit totalement

Turkle

A un premier niveau, Le “Second self ” de Sherry Turkle nous
avait déja mis sur la voie d’une communication de l’individu avec
son double machinique. Il s’agissait d’un passage et d’une construction d’identité; la fréquentation prolongée des enfants avec leur
ordinateur provoque comme une sorte de dédoublement de la
personnalité: qui est qui? L’ordinateur est le dépositaire d’une mémoire personnelle, aussi bien que d’informations venues de l’extérieur. Il éduque, corrige, joue et ne gronde pas. C’est un parent
idéal. En cela il accomplit déjà une fonction non négligeable dans
la construction de l’identité. Il s’introduit dans la relation entre
le je et le moi, jouant le rôle de troisième terme: celui qui va relier les différentes faces du soi, souvent en conflit. On se souvient
des analyses de jeunes adolescents que nous livre Sherry Turkle
(1986): Deborah qui met de l’ordre dans sa personnalité à travers
l’ordinateur, Georges qui voit l’esprit comme un programme et
la dépression comme un bug, il suffit de débugger pour se sentir
mieux, Carla qui se voit, elle, comme un programme... Que l’on
peut changer.
C’est là un premier aspect qui semble se developper de manière importante avec l’usage du virtuel: en effet, si, à un premier
niveau, la mémoire “personnelle” de l’ordinateur se manifeste sous
la forme de carnet d’adresses, notes, informations triées, planning et comptes, à un second niveau elle est mise en forme (ou
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traitement) déterminée par l’organisation logicielle du computer.
Autrement dit, le contenu de cette mémoire personnelle se loge
dans une forme qui en détermine les contours, agit sur les liaisons
internes des idées entre elles (traitées alors comme des token) les
dispose par couches successives, les manipule en tous sens, les engrange selon la place disponible – c’est à dire les condense, les déplace et les juxtapose par recouvrements, et enfin fournit les points
de repère de façon à s’y retrouver, sous forme d’icônes (la mise en
images freudienne), en bref, agit selon les lois de l’inconscient...
La technologie communicationelle tend alors à se substituer à l’inconscient, accomplissant ainsi ce que Sherry Turkle (1986) avait
déjà décelé dans l’usage prolongé de l’ordinateur par les enfants: le
rôle actif du computer, machine à communiquer avec soi-même,
dans les instances psychiques de l’utilisateur.
L’environnement peut alors être compris comme la projection
de ces instances, il constituerait ce qu’on appelle le troisième monde, (third area) le monde virtuel, qui est en relations (lointaines
et complexes) avec la réalité. Du même coup, ce troisième monde
concrétiserait cette conscience de soi, que nous aurions eu jusque
là tant de mal à percevoir. Un monde intérieur porté au dehors
sous forme de scène virtuelle où nous jouons notre propre rôle.
Les goûts son catalogués
Toujours dans le registre du rapport interne de soi à soi,
l’utilisation des techniques de télé-guidage nous permet déjà
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maintenant de toucher à la détection des goûts et préférences d’un
utilisateur: l’enregistrement d’un certain nombre de séquences
concernant les choix d’un utilisateur X (choix de livre, de disques,
de programmes de radios et de télévisions, de films) permet à un
ordinateur d’établir une liste de probabilités pour les prochains
choix à effectuer. Ce dispositif évite à l’homme de paresse dont
nous avons déjà parlé d’avoir à chercher parmi la liste de films,
de livres, de disques ou de programmes celui ou ceux qui vont
l’intéresser. Le capteur enregistreur disposera de lui-même sur le
terminal audio/visuel de l’utilisateur ses films, disques etc... Préférés, ou qu’il aurait sans doute préférés. Ainsi ce capteur rendrait
-il, sommes toutes, visible ce qui est du domaine intérieur et nous
révélerait à nous mêmes en nous faisant prendre consience de nos
propres désirs. Il agirait comme un détecteur de... Vérités.
Délicate attention qui aurait pour effet, pourrait-on craindre,
d’enfermer l’individu dans des choix, certes personnels, mais qui
deviendraient vite stéréotypés en se répétant .
Ces deux incursions dans l’esprit de l’utilisateur: l’une qui
joue le rôle d’un inconscient, l’autre qui dispose des goûts et préférences en captant les contenu mentaux, sont des esquisses d’une
communication future qui ne viserait plus tant la communication
avec le monde extérieur, et sur le mode du langage audible/perceptible et d’une certaine manière superficiel, qu’une communication qui se retourne sur soi – même et tente d’envahir les couches
profondes de la pensée (la sienne propre et celle d’autrui).
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La télépathie permet de pénétrer dans
la conscience de l’autre
Ainsi voit-on paraître les contours d’une télépathie – mode
de communication invisible, sans langage, qui transporte une
pensée (la mienne) dans la pensée d’autrui – et permet de la
“manipuler” à distance. De même en effet que l’homo communicans n.1 rêve de transporter des objets matériels à distance, ou de se
transporter soi même, par son double robotisé, transformant ainsi
la réalité physique, de même l’homo communicans n.2 rêverait-il
d’atteindre un niveau en deçà du niveau matériel, là où ce sont les
mobiles intérieurs qui transportent les objets de pensée, et par là
transforment les données élémentaires de la physique...
La communication avec les animaux, les
plantes et les minéraux se développe
Cette télépathie qui agirait directement dans l’âme d’autrui
utiliserait la technique des capteurs d’énergie, et parviendrait sans
doute à faire communiquer les espèces entre elles sur le mode
émotionnel: un codage traduirait ensuite les informations biochimiques relevées en terme déchiffrables pour nous. Les animaux les vegétaux et jusqu’aux minéraux (que ne nous apprendraient – ils pas!) seraient ainsi en constants rapports. Certes la
langue ne serait pas le support de ces communications là, mais
l’homo communicans actuel a déjà perdu une partie non négligeable de ses langues: l’usage de l’E-mail les conversations en chat,
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mi mots tronqués et refabriqués, mi icônes souriantes (exemple:
-), ou pleurantes, (exemple: -( ), lui ont déjà fait quitter la planète
de la grammaire, de l’orthographe et du style). (On se souvient que
l’homme de paresse était passé par là).
Si en effet nous pouvons capter par des mesures biométriques l’intensité de nos réactions personnelles et établir comme
une carte du tendre des goûts et préférences qui déterminerait nos
choix quotidiens, nous serions capables aussi de capter les échanges emotionnels entre humains et autres espèces: animales et végétales. Cette télépathie tendrait à effacer la distinction homme/
animal, et homme/plante, comme tout à l’heure avec le premier de
nos homo communicans nous avions effacé la distinction homme/machine.
Si le futur en continuité est toujours un futur de domination,
visant la régence du monde extérieur, l’homo communicans du
saut technologique, l’homo communicans n.2, devrait, lui, viser la
douceur d’une compréhension de tous les éléments, animés ou
non – de la “nature”.
Une ère de bonté universelle se répandrait même de la planète Terre vers les autres planètes: ces minéraux ave lesquels,
munis de capteurs assez puissants et d’un codage bien au point,
nous pourrions certainement communiquer en non-langue. En
définitive la nature entièrement traversée de fils invisibles (les réseaux du virtuel) et de fibre optiques (qui les rendent possibles),
devenue entièrement transcriptible, transcodée et transcodable,
tellement artefactuelle qu’elle en deviendrait plus naturelle que la
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nature – supra naturelle: eau, terre, air, nuées et nuages, volcans et
rivières, montagnes et plaines tout l’ensemble serait soutenu par
un programme compréhensif, “artefact” de bout en bout...

Conclusion
Nous pouvons en conclusion nous poser des questions simples
et brèves. L’homo communicans n.1 ne pose pas de problèmes particuliers. C’est l’homo communicans actuel, plus perfectionné,
en continu. L’évolution vers l’homme efficace et de paresse sont
à portée de la main. C’est presque fait. L’homo communicans n.2
nous pose des questions plus radicales. Il accomplit totalement
l’hybridation homme/machine. Il développe et il construit par
une communication autre: une nouvelle conscience de soi s’établit, les goûts deviennent rigides, une télépathie généralisée peut
pénétrer dans la conscience de l’autre et la manipuler, une communication inédite avec les plantes, animaux et minéraux peut
s’établir, en dehors du langage, par transcodage. Et si nous avons
énoncé l’arrivée d’une bonté universelle c’était pour mieux souligner, par l’ironie, l’avênement d’une ère idéologique ou utopique.
Il est possible que nous ayons annoncé des réalités à venir –
énoncés déjà contenus dans la science-fiction et dans la presse.
Nous aurions fait alors comme Jules Verne, et avec moins de talent
– lui qui prophétisait au 19ème siècle les aventures techniques du
20ème avec un fort coefficient de probabilité.
Mais une question demeure: Cette ère de “bonté” pourrait
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bien être une ère de guerre et de manipulation. Cette ère de communication avec les plantes, animaux ou minéraux pourrait être
une ère d’exploitation totalement exacerbée de la nature, sans
commune mesure avec nos moyens actuels. Et – ultime inquietude – cette transformation de la conscience risque de nous entrainer dans un couple infernal: stéréotypes rigides/révolutions
éclatées et radicales.
On ne peut que poser des questions: les réponses passeront
par un démontage précis des utopies à venir et une critique lucide
des idéologies déjà présentes.
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O DISCURSO ECOLÓGICO NOS
QUADRINHOS DE CHICO BENTO
_______________________________

PROFA. DRA. MARCILIA LUZIA GOMES
DA COSTA MENDES
Universidade Do Estado Do Rio Grande Do Norte

Introdução
A noção de discurso tem adquirido nos últimos anos, papel
relevante nos trabalhos de Ciências Sociais e Comunicação. A incorporação do conceito, originalmente desenvolvido no interior
da Linguística, não se tem dado, entretanto, sem encontrar dificuldades, algumas oriundas de sua banalização conceitual, outras
da complexidade que envolve a interdisciplinaridade e a recusa de
modelos teóricos rígidos. A interdisciplinaridade e o abandono
desses modelos podem contribuir para uma maior possibilidade
de compreensão de outras áreas do conhecimento que se apropriam do campo teórico proposto pela análise de discurso (AD).
A falta de clareza sobre o conceito e sobre a teoria da AD tem
levado a equívocos que vão desde a identificação entre discurso
e oratória, passando pela conceituação de ideologia enquanto inversão do real e, por último, da identificação da AD com um método de estudos de texto.
O discurso deve ser analisado tendo em vista as condições de
produção que o determina. Nesse sentido, é importante ressaltar
a posição dos interlocutores, pois a atribuição de sentidos irá depender da posição que cada um ocupa em uma formação discursiva. O discurso surge no momento em que o sujeito participa da
sua linguagem, pois, segundo Bakhtin (1993, p. 88-89) “o discurso
nasce no diálogo como sua réplica viva, forma-se na mútua-orientação dialógica do discurso de outrem no interior do objeto”.
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Concebemos a linguagem como discurso e não apenas como
um instrumento de comunicação ou expressão de pensamento,
ou seja, a linguagem compreendida como interação é um modo
de produção social, não é neutra, nem imparcial ou inocente, uma
vez que acontece em condição histórica de produção, deixando
entrever as posições que os sujeitos ocupam na estrutura social.
Tratando mais especificamente dos quadrinhos, é importante ressaltar que não existem quadrinhos inocentes. Ideológico, sem
dúvida alguma, o discurso do quadrinho marca em seu funcionamento a presença do social. Queremos dizer com isso que os quadrinhos de Mauricio de Sousa figurativizam, por meio das personagens e dos enredos, os temas que circulam na sociedade e revelam/
desvelam concepções de mundo. Cada uma das personagens retrata, por intermédio de seus discursos, os seus lugares de poder, reproduzindo falas que foram construídas ao longo da história.
É também especificamente na possibilidade que os discursos têm de exprimir as faces da ideologia que se podem definir as
características de uma determinada forma de pensar as relações
mantidas pelos homens. Se, como coloca Nattiez (1979), o processo de leitura é múltiplo e indefinido, também não podemos esquecer que a definição de um corpo ideológico só é possível porque
estamos atribuindo sentidos aos diversos discursos que nos chegam cotidianamente.
Para Brandão (1997), o discurso é lugar de tensão, de enfrentamento, de confronto ideológico, não podendo ser analisado
fora da enunciação, uma vez que os processos interativos que o
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constituem são histórico-sociais. Segundo esse raciocínio, o discurso seria o ponto de articulação entre os processos ideológicos
e os fenômenos linguísticos. Como ele promove essa articulação,
não podemos perder de vista a relação intrínseca entre discurso
e sociedade. Disso decorre que os estudos sobre o discurso não
podem se desvincular de suas condições de produção, pois tais
condições são determinantes do discurso.
Um dos elementos que constitui as condições de produção do
discurso é a formação discursiva em que o sujeito está inserido. Ela
“determina o que pode e deve ser dito em uma conjuntura histórica” (PÊCHEUX, 1997, p. 162). Dessa forma, o que define o sujeito
é o lugar social do qual ele fala em relação aos diferentes lugares de
uma esfera social. As condições de existência de um discurso são
dadas pela resposta às seguintes questões: Quem pode falar o quê?
Para quem e em que lugar? Seguindo também esse raciocínio, é bastante elucidativa a afirmação de Orlandi (1999, p. 108):
As formações discursivas representam, na ordem do discurso, as formações ideológicas que lhes correspondem. É
a formação discursiva que determina o que pode e deve ser
dito, a partir de uma posição dada numa conjuntura dada.
Isso significa que as palavras, expressões etc. recebem seu
sentido da formação discursiva na qual são produzidas.

Isso significa que a formação discursiva é o lugar da construção de sentido. O sujeito atribui significados às mensagens de acordo com a sua inserção em uma determinada formação discursiva.
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Se tomarmos o discurso como exercício de poder, devemos
considerar que isso se deve ao fato de que o discurso é um campo
de enfrentamento, lutas, conflitos e tensões entre diferentes posições enunciativas. É nesse sentido que o discurso é interpretado de forma diferente por diferentes sujeitos, constituindo-se em
“efeitos de sentidos” (FOUCAULT, 1995).
A abordagem foucaultiana é profícua na medida em que coloca diretrizes para uma teoria do discurso. Foucault (1995) concebe os discursos como uma dispersão, isto é, como sendo constituídos por elementos que não estão formados por nenhum princípio
de unidade. Caberia à AD descrever essa dispersão, buscando o
estabelecimento de regras capazes de reger as formações dos discursos. Tais regras, denominadas pelo autor de regras de formação, possibilitariam a identificação dos diversos elementos que
compõem uma formação discursiva. Foucault apresenta-as como
um “feixe de relações” entre os objetos do discurso, as diferentes
formas de enunciação que permeiam o discurso, os conceitos e
as diferentes estratégias capazes de dar conta de uma formação
discursiva, incluindo ou excluindo determinados temas e teorias.
O autor define discurso como um conjunto de enunciados
que se remetem a uma mesma formação discursiva, ou seja, “um
discurso é um conjunto de enunciados que se apoia em um mesmo sistema de formação” (FOUCAULT, 1995, p. 124). Definindo
o discurso como esse conjunto de enunciados, e os enunciados
como performances verbais em função enunciativa, o conceito
foucaultiano de discurso pressupõe, necessariamente, a ideia de
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“prática”. Sob essa perspectiva, a arqueologia propõe estudar as
práticas discursivas, isto é,
Um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre
determinadas no tempo e no espaço, que definiram, em
uma dada época para uma determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, as condições de exercício da função enunciativa (FOUCAULT, 1995, p. 136).

De acordo com Foucault, a análise de uma formação discursiva consistirá, então, na descrição dos enunciados que a compõem. Sua noção de enunciado não se confunde com a noção de
proposição ou de frase, uma vez que, para ele, o enunciado não é
uma unidade elementar que viria juntar-se às unidades descritas
pela gramática ou pela lógica da frase, mas:
Uma função de existência que pertence, exclusivamente,
aos signos, e a partir da qual se pode decidir, em seguida,
pela análise ou pela intuição, se eles “fazem sentido” ou
não, segundo que regras se sucedem ou se justapõem, de
que são signos e que espécie de ato se encontra realizado
por sua formulação (oral ou escrita). Não há razão para
espanto por não se ter podido encontrar para o enunciado critérios estruturais de unidade; é que ele não é em si
mesmo uma unidade, mas sim uma função que cruza um
domínio de estruturas e de unidades possíveis e que faz
com que apareçam, com conteúdos concretos, no tempo
e no espaço (FOUCAULT, 1995, p. 99, grifo do autor).

Para Foucault (1995), o enunciado não é a projeção direta,
sobre o plano da linguagem, de uma situação determinada ou de
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um conjunto de representações. Não é apenas o emprego, por um
sujeito falante, de um certo número de elementos estabelecidos
dentro de critérios linguísticos. Assim, o enunciado para Foucault,
em hipótese alguma, pode ser interpretado como a expressão direta de uma forma gramatical pura e simples. Bakhtin (1995) também vai se contrapor aos linguistas de maneira geral, concebendo
um estatuto próprio ao enunciado, estatuto esse que o distancia
(como Foucault) das referências puramente formais/gramaticais.
Os diversos conceitos elaborados por Foucault20 (discurso,
enunciado, formação discursiva, regras de formação, práticas discursivas e não discursivas) são fundamentais para os teóricos que
se dedicam em analisar o discurso. Apesar de não trabalhar especificamente com o conceito de ideologia em seus estudos, conseguimos visualizar marcas da ideologia, por meio da profunda
abordagem que o referido autor realiza sobre o saber e o poder
nas sociedades modernas. Além disso, Foucault não estabelece relações diretas entre o saber e o poder com a economia (a infraestrutura), como no marxismo clássico.
De acordo com Silva (2004), na concepção foucaultiana, o
poder não se define na luta de classes, e o Estado não é tomado
como aparelho de reprodução da exploração de uma classe sobre
a outra. Em seus estudos, o poder é lugar de luta, relação de força.
Ele se exerce e se disputa. O poder funciona e se exerce como uma
rede que se dissemina por toda a estrutura social com suas micro
e poderosas ações que estão em toda sociedade.
20
Esses conceitos são discutidos com profundidade no livro Arqueologia
do saber.
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Foucault não fundamenta suas ideias sobre o discurso com
base na linguística; ele vai mais além, quando propõe analisar o
discurso como um jogo estratégico e polêmico: o discurso não
pode ser apenas analisado sob seu aspecto linguístico, mas como
jogo estratégico de ação e reação, de questões e respostas, de dominação e de recusa e também como luta e enfrentamento, “discurso
não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de
dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual
nos queremos apoderar” (FOUCAULT, 2006, p. 10). Resumindo,
o discurso seria um lugar onde se refletiriam as tensões e os conflitos existentes na sociedade.
Não podemos esquecer, portanto, que as sociedades capitalistas são fortemente organizadas por um discurso que dá sentido também à reprodução do capital. Com isso, a produção desse
discurso gerador de poder é controlada, selecionada, organizada
e redistribuída por certos procedimentos que têm por função eliminar toda e qualquer ameaça à permanência desse poder (FOUCAULT, 2006).
A concepção de interdiscurso nos leva a observar a relação
entre memória e discurso. Toda produção discursiva, que se efetiva sob determinadas condições de uma dada conjuntura, faz
circular formulações já enunciadas, fórmulas que constituíam a
enunciação de um discurso anterior.
De modo bastante genérico, o interdiscurso é o que permite ao
analista dizer que o discurso se constitui no jogo da interdiscursividade, isto é, na relação de um discurso com outros discursos.
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Explicitando o funcionamento discursivo, Orlandi (1999),
numa leitura de Pêcheux, afirma que o fato de que há um já dito,
que sustenta a possibilidade mesma de todo dizer, é fundamental
para se compreender o funcionamento do discurso. A observação
do interdiscurso nos permite remeter o dizer a toda uma filiação
de dizeres, a uma memória, e identificá-lo em sua historicidade,
em sua significância, mostrando seus compromissos políticos e
ideológicos. Assim, na produção de sentidos, haveremos de considerar que todo dizer se encontra na confluência de dois eixos: o
da memória que se manifesta pelo interdiscurso (constituição) e o
da atualidade (formulação).
Por essa formulação, podemos entender a relação da língua
com a história postulada pela AD. Quando falamos da exterioridade como elemento constitutivo dos sentidos, estamos querendo
explicar o processo pela relação que ele mantém com aquilo que,
estando fora, mas lhe é constitutivo, inscreve-se na materialidade do discurso e o constitui. Temos de considerar a relação entre
aquilo que é da ordem da língua (intradiscurso) e o que é da ordem da exterioridade (interdiscurso). Como o interdiscurso relaciona-se com a ideia de memória discursiva (a memória se atualiza pelo interdiscurso), ele inscreve a memória no fio do discurso e
isso afeta o modo como o sujeito significa em uma dada formação
discursiva e se constitui.
A memória se configura num dispositivo teórico-analítico
imprescindível para explicar o processo de produção de sentidos.
A toda formação discursiva é associada uma memória discursiva,

184

olhares

midiáticos

constituída de formulações que repetem, recusam ou transformam outras formulações. Memória não psicológica que é presumida pelo enunciado enquanto inscrito na história. A noção de
memória discursiva diz respeito à existência histórica do enunciado no interior de práticas discursivas.

O discurso e a ecologia nos
quadrinhos do Chico Bento
Chico Bento, criado em 1961, teve como inspiração um tioavô de Mauricio de Sousa, a respeito do qual o autor ouvia diversas
histórias que haviam sido contadas pela sua avó. Em 1982, foi
lançada a primeira revista com a Turma da Roça, entre eles Rosinha
(namorada de Chico Bento), Zé Lelé (primo de Chico), Hiro e Zé
da Roça. A Turma do Chico Bento vivencia o cotidiano rural: o
trabalho com a terra, o cuidado com os animais, a valorização das
lendas e dos costumes campestres. Os amigos, além da professora,
dos pais, dos vizinhos e do Padre Lino, são as coadjuvantes das
histórias de Chico Bento. Todas essas personagens divulgam a
rotina de grande parte da população rural do Brasil e abordam
questões particulares desse segmento social, principalmente a
constante preocupação com a preservação da natureza, pois é dela
que essa população retira seu sustento.
Nas histórias da personagem Chico Bento, a temática ecológica é e já foi utilizada reiteradas vezes. O mote da preservação
ecológica compõe-se quase que como uma estrutura narrativa di-
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ferenciada dentro dos subgêneros que compõem a ficção da personagem. Chico assume uma postura diferente dependendo do
papel social que está desempenhando, seguindo as conveniências
da trama. Assim, podemos perceber inúmeras diferenças em seu
comportamento quando ele está na escola ou na roça.
As narrativas que abordam a ecologia como tema compõem-se
como um espaço privilegiado para a veiculação de determinados
discursos e visões de mundo. Tomando como exemplo e objeto de
estudo a história em quadrinhos intitulada Construindo um novo
homem, podemos perceber como o discurso é elaborado objetivando determinados interesses. A primeira página desse quadrinho traz uma gag21 visual que antevê e promete o choque cultural
que resultará do contato entre pessoas cuja socialização ocorre em
espaços diferentes. Nela, podemos ver Chico Bento caminhando
na mata calmamente enquanto admira uma libélula. No quadrinho seguinte, para grande susto da personagem, esse inseto é
substituído por um helicóptero de brinquedo, seguido por uma
criança da cidade que guia esse último por controle remoto.
O menino da cidade de nome Téo mostra toda a tecnologia
de seu trailer, e, em seguida, Chico apresenta seu modo de vida
campestre. Por decorrência, é feito um contraponto entre a visão
de mundo dos habitantes do meio urbano e a dos habitantes do
meio rural. No discurso quadrinizado da personagem Chico Bento, percebe-se como o conceito de natureza é trabalhado a partir
21
A gag é uma construção visual estilizada que se faz presente nos
quadrinhos, principalmente os infantis, com intenção cômica.
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de diferentes demandas. Enquanto o empresário capitalista percebe a natureza como um meio para acumulação de riqueza, Chico
e sua família seguem a tradição inaugurada pelo Romantismo da
natureza como espaço de construção do belo e do intocável. Conforme Fernandes (2005, p. 20),
Observamos, em diferentes situações de nosso cotidiano,
sujeitos em debates e/ou divergências, sujeitos em oposição acerca de um mesmo tema. As oposições em contraste revelam lugares socioideológicos assumidos pelos
sujeitos envolvidos, e a linguagem é a forma material de
expressão desses lugares.

As visões de mundo das personagens do campo e da cidade
em quase todos os sentidos são diametralmente opostas. Da mesma
maneira que as pessoas da cidade percebem o campo como algo
atrasado, Chico e sua família, a todo momento, reiteram o quanto
as coisas típicas da cidade parecem-lhes exóticas e um tanto extravagantes. A convivência dos dois grupos faz as diferenças caírem
por terra, mas o sentido da aproximação é de mão única, não existe
uma recíproca na troca de vivências e experiências. Nenhum tipo
de benesse ou tecnologia é introduzido no meio rural, enquanto
esse último pode exibir-se como atrativo aos moradores da cidade.
O interdiscurso presente nessa história permite-nos perceber
como os discursos capitalista e ecológico fazem-se presentes. Essas
concepções discursivas, porém, assemelham-se pouco a seu outro
real, presente na sociedade. A imagem do capitalismo veiculada é
antes uma simplificação da exploração dos recursos naturais bem
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à maneira presente nos quadrinhos do Tio Patinhas. Em nenhum
momento é mostrada a face da exploração “do homem pelo homem”, e os empregados do empreiteiro são mostrados como pessoas servis e felizes com sua função. A concepção de ecologia22 é
bastante idealizada, já que se propõe a subsumir a causa da preservação ambiental à questão da preservação das matas.
Essa simplificação, senão maniqueísta, ao menos simplória,
tem a função clara de atingir o público infantil com mais intensidade. O mundo idealizado e muitas vezes paradoxal das histórias
em quadrinhos infantis possui o apelo óbvio de construir uma
realidade ficcional que possa ser fruída sem que seja necessário
um grande conhecimento de mundo. Nesse contexto, a causa da
preservação ecológica, apesar de sua clara idealização e comprometimento com as funções narrativas, mostra-se como um tema
importante para educação e formação das crianças. A maneira
como é tratado, porém, parece seguir bem a lógica um tanto antiquada dos quadrinhos da Turma da Mônica, em que o desnudamento da realidade é substituído pela mistificação e idealização
das formações sociais.
Na história em quadrinhos de Chico Bento Construindo um
novo homem, podemos encontrar, também, sujeitos em oposição
22
O conceito de ecologia é utilizado como as relações entre os seres vivos e o meio ou o ambiente em que vivem, além das suas recíprocas influências.
Estuda a estrutura e o desenvolvimento das comunidades humanas em suas
relações com o meio ambiente e sua consequente adaptação a ele, assim como
novos aspectos que os processos tecnológicos ou os sistemas de organização
social possam acarretar para as condições de vida do homem.
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acerca de um mesmo tema. Ou seja, os sujeitos encontram-se em
lugares socioideológicos contrastantes. Tomemos ideologia como
“uma concepção de mundo de determinado grupo social em uma
circunstância histórica” (FERNANDES, 2005, p. 29).
Assim, esta ideia pode ser verificada no momento em que a
família de Chico Bento traz um discurso de preservação da natureza – confirmado pela pergunta dele a respeito do que acontecerá
com as plantas e os animais, quando o filho de Amilton explica
que seu pai comprará as terras para represar o rio e construir uma
hidrelétrica –, enquanto a família de Amilton traz o de exploração
do meio ambiente com a finalidade de obter lucro – entendido
pela própria construção da represa e da hidrelétrica.
O fato ainda pode ser observado pela maneira como as duas
famílias vivem. A família de Amilton vive na cidade e usufrui de
todas as facilidades que a tecnologia pode oferecer. Já a família de
Chico Bento pratica uma agricultura de subsistência, em que Zé
Bento e Chico plantam os alimentos que a família necessita.
O discurso da família de Chico Bento vai ao encontro do discurso dos ecologistas, que defendem a preservação do meio ambiente. Enquanto que Amilton e sua família têm o seu discurso
entrelaçado com o dos capitalistas, que acreditam que a obtenção
de lucro é mais importante do que a preservação da natureza. Esse
entrecruzamento do discurso caracteriza o interdiscurso. Segundo Fernandes (2005), o interdiscurso marca o entrelaçamento de
diferentes discursos, oriundos de diferentes momentos da história
e de diferentes lugares sociais.
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Além de colocar o lucro sobre todas as coisas, Amilton e sua
família ainda veem todos os aspectos rurais como um atraso. Após
perder o trailer com todos os mantimentos, a esposa de Amilton
diz: “Oh! O que será de nós, aqui, no meio do mato, sem roupas...
sem comida, sem tevê...”. Ou seja, ela atribui significados que no
interior não existem condições de sobrevivência, inclusive porque
não há televisão. Pode-se perceber o preconceito com o caipira
que é devotado à natureza. O filho de Amilton chega a dizer que,
no trailer em que eles estavam, tinha tudo que eles precisavam
para sobreviver, porque lá havia fogão elétrico, micro-ondas, tevê
e banheira com hidromassagem.
A história ainda levanta as diferenças entre a cidade e o campo: enquanto Amilton diz que a chuva só traz transtorno às cidades, Zé Bento e Chico Bento afirmam que ela é abençoada.
A família de Chico Bento ainda representa o discurso tradicionalista dos valores familiares. Um exemplo é o fato de todos se
reunirem para conversar após o jantar. Depois da refeição, Amilton pergunta ao pai de Chico Bento o que eles fazem já que não
têm televisão, ao que recebe a resposta que eles conversam sobre o
dia de cada um. Já a outra família assiste à televisão após o jantar e
não costuma conversar entre si, o que representa uma quebra das
antigas tradições familiares e é uma das características de pessoas
que vivem nos grandes centros.
Em Fernandes (2005), tem-se que o sujeito não é homogêneo, mas o seu discurso se entrelaça com outros que têm origem
em diferentes momentos da história. O discurso tradicionalista é
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formado por famílias que vivem no campo e desejam manter as
mesmas tradições nas quais foram criadas.
Após perder o trailer e passar um dia na casa de Chico Bento,
sem nenhuma comodidade com que eram acostumados a ter em
sua casa, na cidade, ou no trailer, no campo, Amilton e sua família
conhecem a natureza em várias de suas formas e percebem como a
vida que eles levavam estava errada e que isso pode mudar. O filho
de Amilton chega a dizer que deseja construir sua casa de campo.
Toda a família também passa a integrar o discurso dos ecologistas e
a defender a preservação do meio ambiente, acima dos lucros.
Mauricio de Sousa, criador das histórias de Chico Bento, coloca que os capitalistas ávidos por lucro podem mudar de opinião
se conhecerem o meio ambiente da mesma forma que a família de
Amilton. E, ainda, que as novas gerações também podem ser ensinadas a preservá-lo. Dessa forma, podem ser construídos muitos outros novos homens, da mesma maneira como aquela família
teve sua vida e suas ideias mudadas.
O discurso de Mauricio de Sousa também vai ao encontro do
discurso dos ecologistas, que colocam a natureza como um bem
a ser preservado. Ou seja, o discurso de Chico Bento revela o discurso do seu criador.
Como todo sujeito pertence a uma formação discursiva que,
por sua vez, se liga a uma formação ideológica, os sentidos são
produzidos desses lugares sócio-históricos. Numa vertente foucaultiana, esse sujeito é pensado como constituído nas relações
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de poder. Assim, esse autor nos fala de dois processos dessa constituição: pela objetivação, o sujeito é produzido na ordem do estabelecido como verdade, como norma, e esta é sempre uma verdade no sentido de servir ao exercício do poder. O poder é assim
responsável pela fabricação de uma verdade sobre o sujeito. Pelo
processo de subjetivação, o sujeito se constitui produzindo uma
identidade que lhe é própria, resistindo às verdades que lhes são
construídas pela objetivação.
Para Orlandi (1996, p. 15, grifo da autora):
O espaço de interpretação no qual o autor se insere com
seu gesto – e que o constitui enquanto autor – deriva da
sua relação com a memória (saber discursivo), interdiscurso. O texto é essa peça significativa que, por um gesto
de autoria, resulta da relação do “sítio significante” com
a exterioridade. Nesse sentido, o autor é carregado pela
força da materialidade do texto, materialidade essa que é
função do gesto de interpretação (do trabalho de autoria)
na sua relação determinada (historicamente) com a exterioridade pelo interdiscurso. O sujeito, podemos dizer,
é interpretado pela história. O autor é aqui uma posição
na filiação de sentidos, nas relações de sentidos que vão
se constituindo historicamente e que vão formando redes
que constituem a possibilidade de interpretação.

Com efeito, podemos dizer que a posição-autor se faz na relação com a constituição de um lugar de interpretação definido pela
relação com o outro (o interdiscurso) e o outro (interlocutor). O
autor se produz pela possibilidade de um gesto de interpretação
que lhe corresponde e que vem de fora. O lugar do autor é de-
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terminado pelo lugar da interpretação. O efeito-leitor representa,
para o autor, sua exterioridade constitutiva (memória do dizer,
repetição histórica). Dissertando sobre a função-autor, Foucault
assim se posiciona:
Desde o século XVII, esta função não cessou de se enfraquecer, no discurso científico: o autor só funciona para
dar um nome a um teorema, um efeito, um exemplo, uma
síndrome. Em contrapartida, na ordem do discurso literário, e a partir da mesma época, a função do autor não
cessou de se reforçar: todas as narrativas, todos os poemas, todos os dramas ou comédias que se deixava circular na Idade Média no anonimato ao menos relativo, eis
que, agora, se lhes pergunta (e exigem que respondam) de
onde vêm, quem os escreveu; pede-se que o autor preste
contas da unidade de texto posta sob seu nome; pede-se
que revele, ou ao menos sustente, o sentido oculto que os
atravessa; pede-se-lhe que os articule com sua vida pessoal e suas experiências vividas, com a história real que os
viu nascer. O autor é aquele que dá a inquietante linguagem da ficção suas unidades, seus nós de coerência, sua
inserção no real (FOUCAULT, 2006, p. 27-28).

Pode-se dizer ainda, que é no discurso que o homem produz
e reproduz a realidade, os sentidos, pois o discurso é efeito de sentido entre locutores, que ocorre através da memória discursiva,
isto é, do interdiscurso, este é definido como aquilo que fala antes,
em outro lugar, independentemente. É essa memória – o interdiscurso – que, juntamente com o domínio do saber, dizeres já ditos
ou possíveis, apoia toda e qualquer formulação, ou seja, a forma
como os dizeres se presentificam e dão ilusão de evidências, o que
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confere visibilidade ao modo como o sujeito se significa em uma
determinada formação discursiva.
Pela noção de interdiscurso, estabelece-se a relação necessária entre língua e história, condição para que os sentidos se historicizem, permitindo a inscrição do acontecimento na estrutura.
Dessa forma, entende-se porque tanto os sujeitos quanto os sentidos são determinados historicamente, o que nos leva a pensar,
num processo de significação, sobre as condições de produção,
dado que a língua para significar inscreve-se na história. Isso não
equivale a afirmar que os sentidos permanecem desde sempre os
mesmos, tampouco, que podem ser quaisquer uns. É porque se
historicizam que os sentidos não permanecem os mesmos, mas é,
também, pela mesma razão, que continuam como possíveis.
Assim, os sentidos se repetem, mas se deslocam, deslizam.
Portanto, não se trata da repetição concebida no nível da empiria,
ou seja, não se trata de uma repetição conteudística, mas linguístico-histórica, pois, pela noção de memória, podemos pensar em
um espaço do dizível que permite um lugar de partida, de um já
dito que ressurge.
Ao longo do percurso por nós empreendido, tentamos explicar as nossas reflexões teóricas e situar o lugar de onde pretendíamos fazer a leitura de uma prática discursiva para verificar o seu
funcionamento concreto. Consideramos a prática discursiva dos
quadrinhos, que, num recorte do gênero (uma história em quadrinhos de Mauricio de Sousa), subsidiou as nossas análises, tomando
a questão ecológica como “pano de fundo” para as nossas reflexões.
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Na história analisada Construindo um novo homem, observamos um jogo de significados se atentarmos para o fato de que
Amilton é dono de uma construtora e que pretendia construir
uma hidrelétrica, mas quem termina passando por um processo
de construção é ele próprio.
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A INSERÇÃO DA REALIDADE
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A televisão
Se observados no conjunto geral, os programas televisivos
assinalam uma ruptura no modo de dizer contemporâneo, nos fazendo pensar num estilhaçamento de certas estruturas lógicas que
há muito presidiam a produção ficcional televisiva. Porém, isso
não nos leva a pressupor a exclusão definitiva de outros modelos,
isso nos aponta possivelmente apenas para o emprego de outras
formas diferentes e mais adequadas à contemporaneidade. São
novas formas organizadoras da narrativa ficcional que a televisão
utiliza para colocar novas estéticas à disposição.
Diferentemente de outros países, a televisão chegou ao Brasil, em 1950, já como uma empresa privada de caráter comercial.
No início, seu consumo era restrito a muito poucos brasileiros,
hoje, ela é compartilhada por quase toda população, representando, para a grande maioria, uma opção de entretenimento. Devido
a essa origem fundada em interesses econômicos, esteve sempre
comprometida com o mercado e com o poder.
Durante todo tempo, esteve produzindo diferentes programas que são oferecidos ao mercado nacional e até mesmo ao internacional, produtos com alta qualidade tecnológica e, algumas
vezes, artística, numa produção que visa à manutenção de audiência, critério que define a qualidade e o rumo desses produtos. Seu
teor informativo, cultural e educativo são valores secundários.
Uma empresa de televisão funciona como qualquer outra
instituição comercial. Sua produção, ou seja, seus programas, são
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a maximização dos lucros. Sob a ótica dessa lógica mercantilista,
os textos são mercadorias que, como qualquer outro produto acabado, disputam o mercado, afinal precisam da aceitação do público e de audiência. Para melhor compreensão da televisão, vejamos
o que nos diz Duarte (2004, p. 54): “é um meio de comunicação de
massas veiculador de imagens audiovisuais registradas sobre um
suporte magnético, seus textos manifestam-se, então, na articulação de diferentes linguagens sonoras e visuais”.
Passados os primeiros momentos de improvisação, a televisão
torna-se, na segunda metade do século XX, a principal mídia da
sociedade contemporânea e, efetivamente, o mais complexo veículo de comunicação de massa, destacando-se por sua linguagem,
simultaneidade e verossimilhança. Apresenta uma programação
variada e ininterrupta, atendendo aos mais diferentes gostos.
O desenvolvimento da tecnologia permitiu à televisão apostar em novos gêneros e formatos de produtos, que apresentassem
realidades cada vez mais próximas do cotidiano da população.
Sua instância de produção opera de forma ininterrupta, ganhando um ritmo bem mais acelerado. Dessa contingência decorrem a
repetição serial e outras estratégias que permitem a construção de
relatos com mais rapidez.
Torna-se evidente que esse mesmo desenvolvimento tecnológico permite à televisão se apropriar de outros recursos possibilitando a construção de textos cada vez mais híbridos. Um processo
de hibridização decorrente não somente das operações intersemióticas como da própria mistura de meios técnicos. Claro que
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cada vez que a televisão utiliza desses meios, provoca uma reacomodação de sua gramática, de sua maneira de dizer. O que pensar então, nesse contexto, da tradicional oposição real/ficção? Se
admitirmos que todas as emissões televisivas são produções discursivas que se materializam em textos, eles não são jamais o real.
Nessa perspectiva, aliás, nenhum texto é mais verdadeiro que outro: muitos produzem efeitos de realidade e verdade, o que certamente não é a mesma coisa. As produções televisivas são mestras
na mistura dos níveis de realidade (discursiva) com que operam.
De acordo com Duarte (2004, p. 80-81), “as realidades televisuais são, todas fruto de uma construção discursiva fragmentada,
parcial, instituída a partir de diferentes fontes, referências.” Para a
autora, a televisão constrói realidades de ordens diversas e denomina de “metarrealidade”, “suprarrealidade” e, mais recentemente,
de “pararrealidade”.
Uma das fontes é o mundo natural, “metarrealidade” sobre o
qual os textos televisivos informam. É o tipo de realidade discursiva veiculada pela televisão que assume um compromisso com o
mundo exterior, que tem como base os acontecimentos exteriores.
Nesse tipo de realidade, a televisão fica comprometida com a “verdade e fidelidade” aos acontecimentos noticiados.
A outra fonte é o mundo imaginário, da mente, “suprarrealidade” na qual os textos televisivos não assumem compromisso
direto com o mundo exterior, mas com uma lógica interna ao discurso que produz, que tem por base a verossimilhança, consti-
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tuindo-se nos produtos televisivos que conhecemos (telenovela,
seriados, minisséries), os quais se pautam pelas regras da ficção.
Até bem pouco tempo, a televisão operava com esses dois tipos de realidades, mas, recentemente, segundo Duarte (2004, p.
83) surge um novo tipo, a “pararrealidade”, que não se refere ao
mundo exterior, mas a um mundo paralelo, cujos fatos são artificialmente produzidos no interior do próprio meio, constituindo-se
em produtos do tipo reality shows e talk shows, em que os acontecimentos são provocados e controlados pela própria televisão, seu
propósito é o da visibilização. Com isso, a televisão propõe um
real artificial, configurado como um jogo, um mundo diferente,
cheio de regras previamente estabelecidas para o qual transporta
os atores sociais.
As realidades aqui expostas nos fazem acreditar que a televisão, ao produzir seus programas, tanto pode selecionar um dos tipos para operar como poderá misturá-los no interior de um mesmo programa, levando-nos a concluir que a televisão do “real”
recorre a meios ficcionalizantes e que a televisão de ficção persegue operações realizantes.

Ficção e realidade na TV
Na Modernidade, quando se produzia ficção, era preciso ter
uma preocupação com a representação do real, com as questões
da verossimilhança, como vemos nos grandes clássicos da ficção.
Entretanto, a partir do momento em que o próprio real é percebi-
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do como um simulacro, a ficção passa a ter um mesmo status que
esse real, status de simulação. Logo, o ficcional que necessitava
de representar o real liberta-se dessa obrigatoriedade e pode criar
suas próprias realidades simuladas.
Portanto, uma ficção que se encontra no mesmo nível de relevância, digamos do real, gera algumas questões importantes. Nesse contexto, a ficção passa a ter uma influência considerável sobre
a sociedade, especialmente pelo fato de que é produzida, editada
e divulgada pelas diversas mídias. A partir do momento em que
o ficcional adquiriu a mesma importância do real, aquilo que ele
produz não é mais julgado e comparado ao real, o que é apresentado pela ficção é. Isso significa dizer que as noções de verdade
e poder apresentadas por meio dessas realidades passarão a ser
absolvidas pelos indivíduos, passarão a se tornar valores sociais.
Ao entremear a realidade e ficção, a televisão acaba por fomentar um universo próprio no interior do meio. Ao que parece,
essa maneira de fazer televisão se apresenta hoje não mais como
a teologia da verdade e da mentira, mas como a da naturalidade e
da artificialidade, que se sustenta na construção de um mundo inteiramente autorreferencial que se delineia importando fragmentos do real que lhe é paralelo.
Percebemos, hoje, essa mistura de realidades em diferentes
produtos televisuais. Dos programas televisivos, a telenovela é um
bom exemplo. Sendo uma produção de enorme audiência, envolvente e sedutora como é, a telenovela mantém com seu público
uma relação de intimidade e esse relacionamento é reforçado na

202

olhares

midiáticos

medida em que a trama vai se desenvolvendo, quanto mais próxima da realidade ela estiver, maior identificação dos espectadores
com as histórias.
A telenovela faz parte do cotidiano da sociedade brasileira,
nela diversos problemas e aspectos de nossa realidade são expostos. Segundo Paiva (2007, p. 9), as telenovelas podem ser vistas
“como séries de imagens, cuja disposição permite mostrar as faces
do Brasil em toda sua potência, exibindo os estilos híbridos que
caracterizam a cultura brasileira”.
Atualmente a telenovela se destaca no cenário da produção
televisiva. A caracterização de cada personagem é feita de maneira cuidadosa, múltiplos tipos de caráter inseridos na trama despertam no público sentimentos os mais variados que vão desde
o carinho ao ódio, dada as ações interpretadas pelos atores que
desempenham o papel de vilão. O formato se consolida no Brasil
e se expande pelo mundo, rompendo as barreiras políticas, econômicas e geográficas.
Ortiz e Borelli (1991) enfatizam a importância da Rede Globo
de Televisão pelo crescimento e pela expansão das telenovelas que
ganharam o status de superproduções, contando com a participação de autores reconhecidos e profissionais especializados. A título ilustrativo, podemos destacar, dentre as telenovelas de sucesso,
O Bem-Amado de Dias Gomes (1973), a primeira telenovela em
cores; Pecado Capital (1975), a primeira telenovela vendida para
diversos países, dentre eles Bolívia, Peru, Espanha e Guatemala.
Outras como: Escrava Isaura (1976), Dancin’ Days (1978), Guerra
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dos Sexos (1983), A Viagem (1994), Por Amor (1997), Mulheres
Apaixonadas (2003) e Páginas da Vida (2006/2007).
Em meio a essa bem-sucedida produção ficcional da Rede
Globo, destaca-se um autor, nascido em São Paulo, na década de
30, Manoel Carlos Gonçalves de Almeida, responsável por diversas telenovelas de sucesso na televisão brasileira e que permanecem na memória dos espectadores. Segundo o dicionário da TV
Globo (2003), o autor iniciou sua carreira como ator e diretor,
na década de 50, na TV Tupi e TV Excelsior. Dirigiu e produziu
programas como A Família Trapo, na Rede Record, no final dos
anos 60, dirigiu a primeira fase do Fantástico entre 1973 e 1976,
escreveu e produziu o programa de entrevistas Globo Gente, com
Jô Soares, em 1973.
As telenovelas escritas por Manoel Carlos reúnem várias características que apresentam marcas de uma teledramaturgia bemsucedida: abordam temas polêmicos, narram tramas urbanas, ambientadas no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, que retratam o
cotidiano das camadas médias da sociedade carioca e a inclusão
do merchandising social (divulgação de mensagens com preocupações sociais e educativas). Suas tramas comovem e provocam
debates. Com essas características, o autor acaba facilitando uma
maior identificação do público com os personagens de suas histórias. Conforme afirma o Dicionário da TV Globo (idem), dentre as telenovelas escritas, destacam-se: Maria, Maria, baseada no
romance de Maria Dusá (1978), Sol de Verão (1983), Felicidade
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(1991), História de Amor (1997), Laços de Família (2001), Mulheres Apaixonadas (2003) e Páginas da Vida (2006-2007).
Uma personagem está sempre presente nas tramas construídas pelo autor, é Helena, uma mulher de classe média, romântica,
bondosa, detentora de uma forte personalidade, que em Páginas da
Vida apresenta-se como a sétima personagem de Manoel Carlos.
Dentre as várias características do autor Manoel Carlos, consideramos importante enfatizar o merchandising social que aproveita a audiência da telenovela para divulgar diferentes produtos:
perfumes, automóveis, eletrodomésticos, grifes, entre outros.
Funciona como uma mensagem publicitária inserida no enredo
da telenovela. Com a utilização desta estratégia, os anunciantes
conseguem garantir o espectador ligado, que não muda de canal
para não perder as cenas do capítulo. A veiculação desses produtos
na telenovela ajuda a cobrir os custos de produção, não devendo,
portanto, interferir abusivamente no desenvolvimento da história.
Enquanto o merchandising comum visa à venda do produto,
o merchandising social é a inserção sistematizada com fins educativos de questões sociais. Os personagens passam a atuar como
formadores de opinião e agentes de disseminação das inovações
sociais, promovendo informações úteis a milhões de pessoas.
Com isso, evidencia-se a importância do merchandising social
que, inserido num formato de entretenimento, consegue atingir
o público, oferecendo também conhecimento de assuntos de interesse da sociedade em geral.
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Inserção do real em Páginas da Vida
Escrita por Manoel Carlos e dirigida por Jaime Monjardim,
a telenovela Páginas da Vida foi exibida pela Rede Globo de Televisão, no horário nobre, às 21 horas. Contou com a participação
de um conceituado elenco de atores entre os quais podemos citar:
Tarcísio Meira, Glória Menezes, Regina Duarte, José Mayer, Marcos Caruzo, Ana Paula Arósio, Renata Sorrah e Helena Ranaldi.
Nessa obra, o autor aborda temas sociais como bulimia, alcoolismo, adoção, racismo e síndrome de down.
O enredo de Páginas da Vida nos mostra a história da estudante Nanda que, ao chegar à Holanda, conhece a marchand
Olívia e acabam se tornando grandes amigas. As duas descobrem
forte afinidade por gostarem de arte. Num dos encontros com a
amiga, Nanda revela que está grávida do namorado Léo e que vai
ter o filho. Logo depois, Nanda decide voltar ao o Brasil, largando
o namorado na Holanda.
No Brasil, Nanda sofre um grave acidente e é levada para o
hospital onde trabalha a médica Helena. Grávida de um casal de
gêmeos, a jovem não resiste e morre, mas as crianças são salvas,
sendo que uma delas nasce com síndrome de down e é rejeitada
pela avó Marta, uma mulher intransigente e muito amargurada
pela vida. A partir daí a trama que conduz a telenovela é basicamente o destino das crianças. Comovida com a rejeição da menina, Helena resolve adotá-la. Na trama é destacada a relação de
três famílias, sendo a de Aristides (Tarcísio Meira), um homem
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amoroso e conservador; Helena (Regina Duarte), médica respeitada pela sua competência, que adota Clara, a menina rejeitada; e
por fim, a família de Marta (Lília Cabral), mulher atormentada,
incompreensiva, que rejeitou a neta no hospital por ser portadora
da síndrome de down.
É bem verdade que em Páginas da Vida o alcoolismo também
foi abordado em vários capítulos. Por meio do drama vivido pelo
personagem Bira, esse assunto gerou muitos debates e conseguiu
expor o sofrimento do dependente e da família. O preconceito racial é mais um tema estruturante da narrativa de Páginas da Vida.
A problemática foi exposta por meio da personagem Gabriela
(Carolina Oliveira), uma criança disseminadora do preconceito.
Juntando-se a essas questões, uma característica que notadamente
marcou essa telenovela foi a inserção de depoimentos de personagens “reais”, ao final de cada capítulo, o que fez aumentar a credibilidade da história junto ao público.
Na telenovela Páginas da Vida, a fronteira entre realidade
e ficção se tornou muito estreita. Reflete sonhos, lutas, vitórias,
derrotas, realizações e esperanças. Audaciosa, casa o real com o
imaginário. Estabelece relações de cumplicidade dentro e fora da
tela com o espectador. Sendo a televisão uma construtora de realidades, utilizando-se de fragmentos do real que lhe é paralelo, vale
questionar: que verdade pretende a televisão?
Pois, mesmo dispondo da maior potencialidade que seja a
possibilidade de transmissão direta em tempo real, vai estar sempre presente nos produtos televisivos, a mediação, afinal os textos
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programados não são o real. As parcelas do real são o que fica
enquadrado, movimento de câmeras, edição, sonoplastia, que
determinam o que vai ser mostrado. Assim sendo, vamos estar
diante de uma linguagem não mais do real, mas de uma realidade
discursiva. Na verdade, o que chamamos de real é da ordem do
discurso, considerado como instância reguladora da vida e organizadora de um sentido, uma elaboração discursiva, submetida a
determinadas condições sócio-históricas.
Na questão pertinente ao real, percebemos em Páginas da
Vida que Manoel Carlos utiliza o bairro do Leblon não como um
cenário de beleza que emoldura as cenas, mas é o lugar que sustenta a apresentação dos personagens, é objeto de representação,
na medida em que o autor constrói vários enunciados referentes a
ele. É um signo icônico que integra não só os personagens, mas as
pessoas comuns que transitam pelas ruas, os ambientes corriqueiros como portarias de prédios, balcão da padaria, banca de jornal,
a praça. Os personagens transitam nas ruas com a desenvoltura
de quem caminha e usufrui dos espaços habituais em torno de sua
residência. Dessa forma, o autor resolve um problema estrutural
da narrativa, que ocorre nas telenovelas que buscam dar maior
realismo a suas tramas: a falsa correlação entre espaço representado e o espaço físico conhecido pelo público.
Para descaracterizar a representação do tempo e o recorte espacial fragilizado da ficção, o autor trabalhou com o recurso de
centralizar a narrativa na personagem Helena e, por meio dela
percorrer seus possíveis círculos sociais. Somos como especta-
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dores convidados a seguir por intermédio de Helena para outras
histórias paralelas sobre pessoas. Percebemos uma clara aproximação discursiva com as formas da vida. O que nos chama atenção em Páginas da Vida é uma lógica interna e uma forma do
tratamento discursivo que se destacam. Tal lógica e forma fundam
estratégias discursivas utilizadas por Manoel Carlos para elaborar
uma transparência entre o ficcional projetado e idealizado pelo
autor e o mundo vivido e, dessa maneira, construir, no interior da
narrativa ficcional, uma produção discursiva sobre o real.
O que faz o elo entre a ficção e a realidade nessa telenovela
são as representações do cotidiano, ou seja, os discursos referentes às construções de realidades. Desse modo, podemos perceber
que a telenovela, durante sua exibição, utilizava os personagens
para vivenciar e comentar fatos da vida real. Assim foi no capítulo
exibido no dia 18 de novembro de 2006, quando a personagem
Gisele diz a sua mãe, Ana, que não quer mais comer porque está
gorda. Preocupada com a filha, Ana fala sobre o drama vivido pela
modelo Ana Carolina, jovem de 21 anos que morreu vítima de
anorexia. Desta forma, a ficção inseriu, na trama da telenovela,
um trágico fato acontecido na vida real.
Do mesmo modo ocorreu no capítulo do dia 8 de janeiro de
2007, quando o personagem Aristides comenta indignado sobre a
violência da cidade do Rio de Janeiro, fazendo referência às pessoas que atearam fogo num ônibus com 32 passageiros, no centro
do Rio de Janeiro. Outro fato ocorrido na vida real que foi incorporado pela trama ocorreu no capítulo do dia 9 de fevereiro
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de 2007, quando as freiras do hospital que a personagem Helena
trabalha fazem um comentário sobre o ato de violência praticado
contra o garoto João Hélio, de apenas 6 anos, que morreu, vítima
de mais um assalto.
A telenovela Páginas da Vida trouxe mais uma novidade para
o formato desse gênero televisivo. Uma nova possibilidade de interligação entre os dramas ficcionais e as histórias da realidade
cotidiana, materializada mediante a inserção diária de depoimentos realizados por pessoas anônimas, ao final de cada capítulo.
As falas tinham, em média, cinco minutos de duração, em que
as pessoas expunham, de maneira espontânea, fatos relevantes de
suas vidas. Nessas cenas, fica evidente que a intenção tanto do autor como do diretor é passar a ideia de que nada era previamente
combinado, passando a noção que a pessoa estava circulando em
determinado local, e, como abordada de surpresa pela produção
da telenovela, resolve contar uma página importante de sua vida.
Além disso, é visível que o propósito principal era levar ao espectador mensagens otimistas, esperançosas.
Os depoimentos pareciam, inicialmente, envolvidos pelo fator surpresa, por esse motivo, tornava-se difícil para o espectador
saber qual seria o assunto a ser desenvolvido, levando em consideração a diversidade de temas abordados. Esteticamente, os depoimentos seguiam em geral o mesmo padrão, num enquadramento
do tipo plano médio (da cintura para cima) com detalhes que enfatizavam as expressões faciais e os gestos dos depoentes. Normalmente eram individuais; entretanto, outro tipo de depoimento é
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aquele que começa com uma pessoa e uma segunda surge no final
como se fosse para confirmar o teor da história, como aconteceu
no capítulo do dia 10 de janeiro de 2007, quando um homem falava sobre sua filha que, após ser atingida por uma bala perdida,
ficou paraplégica, a garota aparece, reforçando com sua presença
na tela a veracidade do fato ocorrido.
A inserção dos depoimentos de anônimos acaba por provocar uma empatia do público, configura-se um universo de intimidade, de relações afetivas, desperta o espectador para a própria
realidade que é posta em evidência. Alguns depoimentos repercutem mais que o esperado, de forma negativa, como foi o caso
do relato exibido no dia 15 de julho de 2006, ocasião em que uma
senhora de 68 anos de idade fala sobre “seu primeiro orgasmo”.
Sua revelação causou tanta polêmica que a Rede Globo de televisão decidiu intervir. Ao reconhecer que houve um excesso, a empresa determinou que, dali por diante, todos os episódios seriam
submetidos à Central Globo de Qualidade para evitar fatos semelhantes. O autor Manoel Carlos revela, no Jornal da mídia de 18
de julho de 2006, que: “os depoimentos atendem a um desejo meu
e do Jaime Monjardim de aproximar da telenovela a voz das ruas”.
Como vimos, a telenovela mescla de forma atraente a ficção e
a realidade, com seus personagens, cenários e ambientes, faz fluir
a imaginação do espectador de tal modo que o público se perde
quanto ao que sente sobre os relatos, pois já não se trata de personagens da trama, mas de pessoas que, por serem desconhecidas,
torna-se difícil um julgamento. Para Fausto Neto (1991, p. 45), “o
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real é agregado à ficção, e o único referencial de que se dispõe para
se crer na veracidade do enunciado, no sentido de diferenciá-los
daqueles enunciados ficcionais, trata-se do campo do implícito”.
O discurso funciona, segundo o autor, à base de um “proibido,
que é bloqueado ou inibido por outras operações de significantes
que tratam de manter sob a barra, outras nomeações, não deixando vir à tona, na formação de inscrição da linguagem” (FAUSTO
NETO, 1991, p. 45).
A simbiose entre realidade e ficção espelha um diálogo que
é parte constitutiva e diferencial da ficção brasileira. Nesse sentido, a telenovela não apenas reproduz os valores e costumes da
sociedade bem como colabora na reconfiguração desse universo
simbólico que constitui a realidade social. No caso de Páginas da
Vida, temos de reconhecer que, por alguns instantes, a vida cotidiana se transporta para o universo ficcional, fazendo deste um
espelho que reflete por meio de um personagem da vida real, a
representação da realidade.
Ao que tudo indica, essa constante mistura entre ficção e real
se torna muito atrativa às emissoras de televisão, que passam a gerar acontecimentos, nos impondo uma concepção de que mostrar
as histórias se fazendo vamos compartilhar da “realidade”, o que,
de certa forma, creditará veracidade às suas histórias. Tal procedimento narrativo em Páginas da Vida, em certa proporção, assemelha-se com a técnica do cinema direto, na medida em que, ao
se colocar disponível para uma experiência desta natureza – que-
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rer ser filmado –, os anônimos atuam diante da câmera sem um
roteiro preestabelecido, mas apenas com um esboço das situações.
No Brasil, é notável como a telenovela contemporânea tem
alcançado um nível de sofisticação não só em qualidade de produção técnica, como também na narrativa, na medida em que propõe múltiplas temáticas numa mesma obra, número de personagens e, sobretudo, combinações com outros gêneros e linguagens
que nos permite, pensar a telenovela como uma produção híbrida,
principalmente, por aproximar estas relações entre o factual e o
ficcional com um gênero híbrido conhecido como docudrama.
Percebemos que a telenovela utilizou recursos convencionais
do documentário, como o uso de testemunhos de pessoas que vivenciaram os fatos, o uso da estratégia “povo fala”, imitando os
recursos da reportagem na tevê. E, para imprimir mais realismo
às cenas, o diretor optou por utilizar planos fechados e sequências
sem cortes. Como podemos observar, a estratégia do autor Manoel Carlos de misturar pessoas reais com elementos da ficção se
aproxima muito do gênero docudrama. No Brasil, o seu representante era o programa Linha Direta, veiculado pela Rede Globo de
Televisão em 1999.
É interessante notar que em Páginas da Vida os depoentes
olham diretamente para a câmera, o que nos leva a identificar, no
nível da imagem, estruturas estilísticas típicas dos documentários.
Estimula o leitor a perceber a presença real de um enunciador
como: foco embaçado, plano-sequência, iluminação deficiente,
entre outros. No nível do som, timbre específico do som direto.
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É evidente que a telenovela, como um todo, não pode ser considerada como uma obra documentarista ou gênero docudrama.
Contudo, por meio dos exemplos, é possível perceber uma relação
mais estreita em determinadas telenovelas, que têm como objetivo construir e utilizar estratégias para que o espectador reconheça
um enunciador pressupostamente real. Contudo, podemos dizer
que as obras de Manoel Carlos são verossímeis.

Considerações finais
Acreditamos, portanto, que esse misto de ficção e realidade
em Páginas da Vida nos leva a perceber que o texto-programa se
movimenta entre esses polos, pendendo ora para a ficção ora para
a realidade, numa confluência que poderá gerar uma confusão na
cabeça do espectador. Essa falsa sintonia entre o tempo de emissão
e o tempo de nossa vida acaba provocando um embaralhamento
de realidades, e o cerne da questão poderá estar no deslocamento
de um plano de realidade discursiva para outro plano.
O encontro entre o real e a ficção é a marca de Páginas da
Vida. Essa fusão permite ao espectador acompanhar diferentes
temas tratados na ficção que, direta ou indiretamente, remetem
ao mundo em que vivemos. Considerando esse entrecruzamento
como eixo principal nessa obra, é possível observar que ele poderá
nos remeter a um conjunto de relações explícitas ou implícitas que
se estabelece com outros textos. Essa relação é construída com
base na verossimilhança.
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Verificamos que a telenovela navega por lugares comuns da
vida cotidiana, utilizando-se do discurso direto de pessoas de
tal modo que aproxima personagem e espectador, criando uma
identidade. O autor explora ao máximo a tensão entre fato e representação, transparência e artifício. Entendemos com isso que,
utilizando-se dos depoimentos, a telenovela tenta fazer sua narrativa mais realista. É como se criasse “personagens consistentes”,
capazes de nos convencer com seu próprio nível de realidade.
Como podemos perceber, a telenovela Páginas da Vida, ainda que se constitua como um produto de ficção, dialoga em vários
aspectos com o documentário e até mesmo ao jornalístico. Essa
é uma tendência, a nosso ver, não só na telenovela, mas na mídia
em geral, que coloca em xeque a dicotomização ficção/realidade.
Misturando ficção e realidade, essa telenovela buscou cumprir
uma função social.
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Introdução
Neste trabalho, estudamos como se deu a cobertura noticiosa
do megaevento esportivo Copa do Mundo 2014, que teve a capital
potiguar como uma das cidades-sede do evento. Trata-se, pois, de
um acontecimento esportivo tornado fato midiático com notáveis
e profundas repercussões sociais, econômicas e políticas, envolvendo o dispêndio de vultosos recursos e verbas públicas. O segundo
objeto de estudo trata do único hospital de trauma e emergência do
estado do RN, cuja estrutura física e organizacional (no tocante ao
gerenciamento) passa por momentos de debilidade: falta de leitos,
equipamentos, recursos humanos e a administração dependente
das verbas recebidas. Procederemos à análise do corpus noticioso
que corresponde ao período 01 de março a 30 de junho de 2014 –
trata-se da segunda fase desta pesquisa agora voltada para o chamado legado da Copa. Ao final, compararemos os resultados obtidos
nesta etapa com aqueles referentes ao período de 01 de janeiro a 31
de outubro de 2013, primeira fase dos estudos23.
Os jornais pesquisados são o Tribuna do Norte, cujo tempo
de história chega a 64 anos, sendo o de maior circulação na cidade
e pertencente à família Alves (velho grupo político do Rio Grande
do Norte), e o Novo Jornal, cuja inauguração data do ano de 2009,
tendo como proprietário o jornalista Cassiano Arruda Câmara.
Sua escolha deu-se ao fato de buscarmos a percepção jornalística
23
Os resultados obtidos nesta fase foram apresentados no DT 1 – Jornalismo do XVI Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste
realizado de 15 a 17 de maio de 2014, na cidade de João Pessoa/PB.
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de um jornal historicamente consolidado e hegemônico ao lado
de um concorrente em fase de estabilização. O propósito é verificar como o conteúdo informativo se posiciona em jornais diários
locais via manifestação de linhas editoriais – perceptível no encaminhamento noticioso –, uma vez que o jornalismo tem-se apresentado, histórica e supostamente, como segmento encarregado
de trabalhar representações à luz de compromissos com a cidadania. Destarte, tal posicionamento pode ter apreciações noticiosas
a partir de valências positivas, negativas ou neutras, ou seja: a maneira como o fato é apresentado e valorado frente ao olhar social.
O quadro teórico de referência para a análise dos processos
comunicacionais está centrado no conceito da hipótese do agenda setting, que estuda os efeitos da comunicação a longo prazo.
Segundo Wolf (2003), em Teorias das comunicações de massa, o
conceito de agenda setting é um tipo de efeito social da mídia que
compreende a seleção, disposição e incidência de notícias sobre os
temas que o público falará e discutirá.
Para McCombs e Shaw (1972 apud TRAQUINA, 2001), a hipótese do agenda setting parte do pressuposto de que os meios de
comunicação de massa possuem certa capacidade em determinar
as pautas públicas a partir daquilo que veiculam. A partir desta
perspectiva, analisamos a cobertura e os tratamentos editoriais relativos ao evento esportivo Copa do Mundo 2014 e, paralelamente, o noticiário que diz respeito ao Hospital Estadual Monsenhor
Walfredo Gurgel.
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A teoria do agendamento
De acordo com os estudos sobre os meios de comunicação,
referenciados pelas investigações de Maxwell McCombs e Donald
Shaw, analisamos o processo de agendamento, que aborda os efeitos aluviais e em longo prazo da comunicação de massa na formação da opinião pública. O processo do agendamento de notícias
em jornais, pela ênfase de temas, faz com que os medias selecionem em suas edições fatos tidos como relevantes e/ou importantes
para os leitores. Segundo Cohen (apud TRAQUINA, 2001, p. 19),
a imprensa “pode, na maior parte das vezes, não conseguir dizer
às pessoas como pensar, mas tem, no entanto, uma capacidade espantosa para dizer aos seus próprios leitores sobre o que pensar”.
Dessa forma, o trabalho dos jornais em selecionar determinados fatos/temas e excluir outros nas suas manchetes gera no leitor
a percepção de que somente existe aquele fato noticiado – isso porque o jornal é considerado na sociedade, em maior ou menor grau,
um meio de comunicação verossímil. Ou seja, ocorre um processo
de acumulação de fatos no qual os assuntos das notícias publicadas
na edição do dia influenciarão e poderão determinar a pauta das
discussões na sociedade. Segundo Barreto (2004, p. 144):
Cria-se, desta maneira, uma agenda, uma seleção de
temas ou assuntos que o leitor trará para a sua própria
situação, sob a influência da mídia, especialmente do jornalismo, que traz aos leitores essa listagem de assuntos
supostamente tidos como os mais relevantes e sobre os
quais se deve debater.
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Portanto, a hipótese do agenda setting pretende explicar como
se dá a seleção das notícias levadas ao leitor, e como as matérias
jornalísticas transformam-se em pautas das conversas, fazendo
com que os indivíduos da vida social organizem seus comentários
em relação ao que acontece no espaço público de acordo com a
apresentação dos temas pelas mídias (CHARAUDEAU, 2007). No
que se refere ao megaevento Copa do Mundo e ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, esses assuntos proporcionam aos jornais
Tribuna do Norte e Novo Jornal a transformação destes temas em
conteúdos a serem explorados. Quando tal ocorre, segundo Wolf
(2003, p. 165), a tematização de assuntos caracteriza-se como:
[...] um procedimento informativo que faz parte da hipótese da agenda setting, representando uma modalidade
que lhe é particular: tematizar um problema é colocá-lo
na ordem do dia a dia da atenção do público, dar-lhe a
importância adequada, salientar sua centralidade e sua
significatividade em relação ao fluxo normal da informação não tematizada.

Com isso, percebe-se que as notícias são selecionadas e colocadas nos jornais impressos, de forma que algumas matérias ganham ênfase e valorização maior que outras. Isso ocorre quando
estas são capas de jornal/manchetes ou têm um espaço maior, ganhando visibilidade privilegiada. Traquina (2001) descreve os três
componentes que constituem o processo de agendamento: a agenda midiática (media agenda-setting), aquilo que os medias noticiam para os leitores; os estudos da agenda pública (public agen-
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da-setting), que conceituam a relativa importância dos diversos
acontecimentos e assuntos por parte de membros do público no
que se refere às pessoas no modo geral; e a agenda política (policy
agenda-setting), definida como a seleção de assuntos advindos das
políticas ou instituições governamentais.

Quanto ao método
Seguimos, nesta etapa da pesquisa, o mesmo procedimento
metodológico que norteou a execução da primeira fase (em 2013).
Para a segunda fase, os dados coletados (corpus de análise) correspondem ao período de 01 de março a 30 de junho de 2014. Assim,
fazemos um estudo comparativo, analítico, entre esses dois momentos: o pré-Copa em 2013, e os quatro últimos meses que antecederam a cobertura noticiosa do evento na cidade do Natal/RN,
no ano de 201424. Após a seleção dos jornais, procedemos com
a clipagem das notícias diárias, calculando sua centimetragem e
verificando a qual caderno pertencem, página e data de publicação. Em seguida, contabilizamos a quantidade de notícias (visibilidade) referentes à Copa 2014 e ao Hospital Walfredo Gurgel,
adotando como critério o padrão comparativo de suas valências,
se positivas, negativas ou neutras, com o intuito de perceber se os
jornais cumpriram com seus anunciados e históricos propósitos
de neutralidade e imparcialidade.
24
Salientamos que este período abarca, também, o mês de realização do
evento, na capital potiguar, junho de 2014.

222

olhares

midiáticos

O que caracteriza a positividade, negatividade ou neutralidade de uma valência é a intenção percebida na notícia e a qualificação (juízos de valor atribuídos a cada acontecimento ou ator
social) que podem ser observados nas entrelinhas ou até mesmo
de forma declarada pelo enunciado jornalístico. Trata-se de uma
questão de percepção cometida durante o ato da leitura. Destarte,
tomamos para esta pesquisa uma abordagem quantitativo-comparativa, na qual documentamos e colacionamos os noticiários
referentes ao tema pesquisado. Buscando simplificar os números
resultantes dos levantamentos e comparações, elaboramos três
gráficos no formato de barras.

Resultados e discussões:
o noticiário na segunda fase
Os noticiários em estudo reúnem 426 notícias. Esse montante
é o resultado da soma das matérias recolhidas dos jornais impressos em estudo. Desse total, 414 abordavam a Copa do Mundo em
Natal, enquanto 12 faziam referência ao Hospital Estadual Walfredo Gurgel. Em termos de espaço, os dois assuntos ocuparam, nos
respectivos jornais, o total de 71.242 centímetros. Especificando,
temos na Tribuna do Norte (ver Gráfico 1): o noticiário sobre a
Copa foi expresso em 201 notícias, no total de 33.467 centímetros,
com 86 valências positivas, 54 negativas, 61 neutras; já com relação ao Walfredo Gurgel, foram encontradas 10 matérias, no total
de 1.402 centímetros, com nenhuma valência positiva, 8 negativas
e 2 neutras. No total, foram encontradas 211 valências.
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Gráfico 1 – Comparação entre os dois jornais

Fonte: Elaborado pelos autores

Em relação ao Novo Jornal (ver Gráfico 1), a Copa do Mundo foi expressa em 213 notícias, no total de 36.139 centímetros,
abrangendo as seguintes valências: 111 positivas, 56 negativas e
46 neutras. O jornal registrou, com relação ao Hospital Estadual
Walfredo Gurgel, matérias no total de 234 centímetros, abrangendo 2 notícias, ambas positivas (não foram encontradas negativas
ou neutras). Esses números correspondem à quantidade de 215
valências registradas.
Os dados acima expostos e as valências encontradas mostram que o Hospital Estadual Monsenhor Walfredo Gurgel foi
apresentado com visibilidade negativa. Quase não se noticiaram
os problemas e acontecimentos diários relacionados ao maior
hospital público de urgência e emergência do estado do RN. Com
efeito, é perceptível a ausência da cobertura jornalística dos fatos
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relacionados ao Walfredo durante o tempo delimitado por esta
pesquisa, e nas raras vezes em que a mídia noticia, o faz de forma
a tornar o hospital inconfiável. No tocante à Copa do Mundo em
Natal, as observações gerais propiciam o entendimento de que há
nos jornais a valorização dos acontecimentos relativos ao evento
esportivo. Isso sugere ao leitor sua importância, criando a expectativa de um “legado” a ser deixado (o estádio Arena das Dunas,
as obras de mobilidade urbana, a construção do Aeroporto Internacional Aluízio Alves, a exposição turística da capital potiguar e
do estado). Ou seja, que a Copa seria importante para o estado do
Rio Grande do Norte, apesar dos custos25.
Revelamos dois aspectos nada modestos quando confrontamos os dados: o primeiro se refere ao número muito tímido de
matérias (e valências) sobre o Walfredo e a negatividade assustadoramente predominante; o outro faz menção a um certo equilíbrio, digamos, entre a quantidade de valências neutras e negativas
sobre a Copa do Mundo em ambos os jornais, sobressaindo-se
sempre a positividade – aquelas duas quase se “anulam”. A esse
respeito, é possível registrar:
25
Sobre os custos com a Copa 2014, os jornais Tribuna do Norte e Novo
Jornal citaram nos seus noticiários número em torno de R$ 1 bilhão. Já sobre
os custos com o Hospital Walfredo Gurgel, o primeiro veículo citou número na
casa de R$ 6,5 milhões; já o segundo não fez referência de custos diretamente
ao hospital, mas à saúde do estado do RN no geral, cujo número chega a R$
1,53 milhões. Esses gastos seriam bancados pelo governo estadual.
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Toda a gente precisa de notícias. Na vida cotidiana, as notícias contam-nos aquilo a que nós não assistimos directamente e dão como observáveis e significativos happenings que seriam remotos de outra forma (MOLOTCH;
LESTER apud TRAQUINA, 2001, p. 22).

Cria-se então um processo de agendamento estatuído, que
conduz à constatação de que houve a construção de notícias direcionadas quase que exclusivamente à cobertura da Copa em Natal.
Essa situação teve, como observado, origem na agenda midiática
prévia ao evento esportivo, mas que, em consequência prevalente,
passou a dirigir o que se destinaria à agenda pública do leitorado.
O noticiário retroalimenta, desta forma, a agenda pública, trazendo para a pauta das discussões dos leitores notícias tidas como as
mais relevantes.

Resultados e discussões:
um paralelo entre as duas fases
Neste tópico, conforme objetivo descrito no início deste escrito, traçamos um comparativo entre as duas fases que constituem esta pesquisa – necessário dizer que não damos como encerrada a mencionada segunda fase, a qual se prolonga até o mês
de outubro próximo. Os dados constatados nas duas fases deste
projeto nos mostram um aspecto importante: a disparidade no
número de notícias, no geral, nos dois jornais referentes aos temas
da pesquisa.
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Nesta fase foram clipadas 426 notícias, no período de 01 de
março a 30 de junho. Já na etapa anterior (em 2013) o número foi
de 187, de 01 janeiro a 31 de outubro. Apesar de aquela ter sido
de apenas 4 meses, é, ainda sim, 227% maior, em quantidade de
notícias, do que esta, com 10 meses. Como estimamos, com a proximidade da realização do evento na cidade de Natal, houve efervescência jornalística, e os fatos sobre a Copa 2014 constituíam-se
como anseios, como centro de atenção dos profissionais de mídia,
especificamente, dos dois jornais por nós investigados. Tribuna do
Norte e Novo Jornal se apropriaram dos acontecimentos na cidade
para dar mais ênfase, nessa segunda fase, às suas coberturas jornalísticas. Constata-se isso com as amostras das centimetragens (ver
Gráfico 2). Em termos de espaço, os dois assuntos, nas duas fases,
ocuparam, nos referidos veículos, o total de 71.242 centímetros
(em 2014) e 29.001 centímetros (em 2013). Conclui-se, claramente, que os dados deste ano, referentes à visibilidade, superaram os
do ano anterior.
Gráfico 2 – Comparação entre 2014 e 2013: visibilidade

Fonte: Elaborado pelos autores
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Frente aos dados, comparamos os resultados da 1º fase e
da 2º fase, relacionando suas respectivas valências. Na primeira
fase, apesar de a amostra, como já visto acima, ter sido menor em
relação à segunda, as valências positivas relacionadas à Copa se
sobressaem às negativas e neutras, sugerindo que o estádio Arena das Dunas se justifica plenamente, uma vez que traria à cidade o legado já mencionado. A negatividade relativa ao Walfredo
Gurgel se expressa em números e nos faz entender que o hospital, em certa medida, não está em condições estruturais (física e
organizacional) para atender o cidadão comum (ver Gráfico 3).
Gráfico 3 – Comparação entre 2014 e 2013

Fonte: Elaborado pelos autores

Em relação à segunda fase, em ambos os jornais é perceptível
uma positividade expressiva relacionada à Copa 2014, sobressaindo-se frente às notícias tidas como negativas e neutras. Isso pode ser
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associado à aproximação da data de realização do evento. Em relação ao Walfredo, sobressaíram-se as matérias negativas em ambos
os jornais, apesar de ter sido pouco noticiado quanto aos problemas
do maior hospital do estado – é quase inexpressivo na amostragem.
Verificando os dados da primeira fase, admite-se um processo de agendamento sutil quando fica subentendido que o Arena
das Dunas, a ser gerido pela iniciativa privada, funcionaria melhor que o hospital, dirigido exclusivamente pelo governo estadual. Já na segunda fase do estudo, admite-se um processo de
agendamento estatuído quando fica exposta de forma veemente
a positividade dada ao evento, criando-se, assim, a valorização da
Copa e um certo esquecimento quanto à existência do hospital
Walfredo, seus problemas e/ou êxitos. Excluíam-se praticamente
os fatos relacionados ao hospital, passando-se ao leitor a ideia de
que não há o que se noticiar a seu respeito, dado que, como bem
público, seria “natural” seu mau funcionamento e que, por isso
mesmo, sequer valeria a pena ser noticiado, justificando-se plenamente a realização e valorização jornalística da Copa.

Considerações finais
O estudo a respeito de como os jornais impressos Tribuna
do Norte e Novo Jornal realizam a cobertura da Copa do Mundo FIFA 2014 em Natal revelou que ambos não cumpriram com
seus propósitos de isenção e imparcialidade. Houve uma expressiva visibilidade e valências positivas e neutras correlacionadas ao
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evento esportivo, em detrimento dos fatos referentes ao Hospital
Walfredo Gurgel. Este obteve, como vimos nos resultados acima,
registros mínimos no noticiário local.
A representatividade atribuída à Copa do Mundo foi perceptível nas duas fases de estudo em questão, relacionadas à visibilidade atribuída nas manchetes diárias dos jornais aqui pesquisados. Na primeira fase, em 2013, os jornais Tribuna do Norte e
Novo Jornal publicaram em suas manchetes diárias, ainda que em
números menores, assuntos sobre o hospital estadual. A Copa,
que nesse momento ainda estava com obras em execução, quando
se construía o Arena das Dunas, já começava a ter atenção do noticiário local – como vimos, 99 matérias abordaram a Copa e 88 o
Walfredo Gurgel.
Na segunda etapa, em 2014, foram 414 matérias que retrataram a Copa e apenas 12 sobre o Walfredo. Desse modo, verificou-se
tamanha a ênfase que os jornais estudados direcionaram para o
evento. Ou seja, tal seleção de notícias, consideradas como relevantes para a agenda midiática, ocasionou a seleção de um tema
para a pauta pública e como consequência ocorreu a exclusão (não
cobertura) dos fatos sobre o hospital – os problemas relativos ao
Hospital Walfredo Gurgel não cessaram durante os preparativos
nem durante a realização da copa.
Este trabalho não cessa. É, antes, parte de um processo que
esperamos dar continuidade. Pretende-se apresentar conclusões
que indiquem qual foi o “legado” deixado em Natal pela Copa
2014 segundo o noticiário, ou seja: com o término dos jogos na
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cidade como funcionará o Arena das Dunas; se os fatos correlacionados ao Walfredo Gurgel voltaram a ser manchetes do noticiário dos veículos jornalísticos Tribuna do Norte e Novo Jornal.
Quanto a recomendações, sugerimos que outras equipes possam
dedicar-se ao questionamento da presença do estado e da iniciativa privada em aspectos relevantes ou tornados importantes via
agendamento. Continuaremos com a observação do noticiário
dos jornais em apreço, salientando que a pesquisa é feita dia a dia,
o que amplia, em muito, nossas possibilidades de refletir o processo de agendamento.
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A COMUNICAÇÃO GRÁFICA NA
INTERFACE DE HIPERMÍDIA
E SEUS ATRIBUTOS DE
USABILIDADE
PROFA. DRA. TACIANA DE LIMA BURGOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Introdução
Compreender a estrutura comunicativa da interface de hipermídia requer, primeiramente, situar o termo em uma das suas
linhas teóricas que a definem entre suas relações de interatividade
e interação. A primeira a descreve como meio de transmissão de
informação não linear originada pela convergência entre diferentes mídias (FERRARI, 2007; GOSCIOLA, 2000; PINHO, 2000). Já
a segunda é vista como um sistema aberto, infinito e plurissignificativo, no qual a narrativa circula com alto grau de interconexão
(NEGROPONTE, 1995; VOUILLAMOZ, 2000).
A ampliação da convergência midiática na Internet nos permite ampliar as visões dessas duas linhas teóricas e compreender a
interface de hipermídia como um sistema de informação ou meio
computacional virtual ou digital, no qual se fixam linguagens
verbais e não verbais, que se interconectam de forma não linear.
Essas linguagens circulam, hibridizadas na interface, entre os hipertextos virtuais, imagens, vídeos, animações, hiperlinks, ícones,
cores, sons e gráficos vetoriais, e passam a representar os elementos de hipermídia.
Nessa linha, cunhamos o termo hipermídia como um sistema ou interface computacional virtual ou digital, formado por
linguagens verbais e não verbais hibridizadas em hipertextos virtuais, cores, sons, animações, gráficos vetoriais, imagens, vídeos,
hiperlinks e ícones, que se interconectam interativamente e promovem navegação não linear.
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As interfaces de hipermídia integram os sistemas de mídias
móveis, de jogos, de portais de comércio eletrônico, de notícias e
de ambientes virtuais de aprendizagem. Seu uso na Internet revela inúmeras experimentações, porém, os atributos de usabilidade
criados até então são direcionados, em sua grande maioria, para
interfaces de comércio eletrônico e de notícias, já que são os tipos
de páginas virtuais mais populares na web.
Devemos compreender que uma interface de hipermídia é,
acima de tudo, um meio de transmissão de informações e que,
para cumprir seu papel, necessita transmitir para seu público a
mensagem de maneira eficaz, de acordo com o seu objetivo de uso
e comunicação. Visando essas metas, empregamos os atributos de
usabilidade, que são parâmetros ergonômicos para aplicação de
ferramentas, mídias e tecnologias, que foram testadas e definidas,
com o objetivo de gerar acessibilidade e comunicabilidade para
interfaces de hipermídia. A aplicação de atributos de usabilidade
reduz a possibilidade de erro que um usuário, cursista ou leitor
terá ao utilizar um sítio virtual/digital.
Para Krug (2006), criar um novo modelo de atributo de usabilidade em substituição aos já existentes, como o redesenho de
um hiperlink, de um ícone ou reestruturar a sequência de um hipertexto virtual, só é recomendável se ele for suficientemente autoexplicativo, de forma a não exigir muito esforço cognitivo do
leitor para entender, navegar e intercambiar dados, ou se for uma
ideia que acrescente valor às suas experiências.
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O desenho gráfico de uma interface de hipermídia exige a
aplicação dos atributos de usabilidade para cada elemento que a
compõe (hipertextos virtuais, cores, sons, animações, gráficos vetoriais, imagens, vídeos, hiperlinks e ícones). Apesar de cada um
desses elementos possuírem uma função singular no leiaute, a sua
convergência com os outros itens que formam a interface gera uma
modificação na arquitetura da informação, na navegação, na comunicabilidade e na estética do leiaute. O hipertexto virtual, por
exemplo, quando aplicado como hiperlink, torna-se um ícone, pois
é somado aos gráficos vetoriais, às cores e às animações. Os sons
podem ser transmitidos em players, ícones ou podcasts, acompanhar imagens para criar diferentes sensações de presença e intimidade. A cor, além de ser utilizada como plano de fundo e descrever
o conceito abordado na interface, pode também indicar a marcação
de hiperlinks, demarcar áreas de prioridade e diferenciar botões de
tarefas; ou seja, cada mídia pode ser usada de um modo mais ou
menos convergido; fato que exige do leitor diferentes letramentos
e esforços cognitivos em suas ações de navegação em motores de
busca, em portais de notícias e em blogs, já que cada suporte possui
um maior ou menor grau de convergência em sua arquitetura da
informação e ferramentas de interação e interatividade.
De acordo com Burgos (2006), as páginas virtuais de hipermídia precisam ser fáceis de navegar (ler) para promover uma
navegação ergonômica (ato de movimentar-se aleatoriamente na
interface), e isso se dá no instante em que se estabelece uma relação de usabilidade entre conteúdo veiculado, composição gráfica
da página e suporte.
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Com vistas ao aprofundamento sobre a comunicação gráfica
em interfaces de hipermídia, apresentaremos a seguir os atributos
de usabilidade para seus elementos constitutivos, considerando os
aspectos da acessibilidade e usabilidade.

Os atributos da usabilidade nos
elementos de hipermídia
O hipertexto virtual
A utilização de hipertextos virtuais em uma interface gráfica
transmite um conceito que ultrapassa o seu significado textual, já
que os conteúdos escritos podem acompanhar cor, gráficos vetoriais, ícones, sons, hiperlinks e animações. A escolha da fonte deve
corresponder às características do suporte, do tipo de leitor a qual
se destina e ao tema abordado. A tipografia em um leiaute gráfico, analógico ou virtual envolve a seleção de tipos, a escolha do
formato da página e a composição das fontes (letras) de um texto.
Tudo isso, com o objetivo de transmitir uma mensagem de modo
mais eficaz possível, gerando no leitor destinatário significações
pretendidas pelo destinador (NIEMEYER, 2003).
A aplicação de famílias tipográficas em monitores de computador sofre a influência direta da existência dos pixels (menor
unidade ou ponto em um monitor de vídeo cuja cor ou brilho
pode ser controlado), já que a composição da imagem da tela é
responsável pela deformação das serifas dos tipos, quando estas
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são aplicadas em tamanhos reduzidos (menor que corpo três nos
editores HTML e doze em editores de texto convencionais). Assim “B” ou “R” passam a ser lidos como “P”; “M” torna-se “N” e
“Q” é visto como “O” (BURGOS, 2006).
Nielsen (1995) afirma que, para ser bem visualizado pelo leitor, o hipertexto virtual deve ser aplicado em corpo de 10 a 12
pontos, ou 40 a 60 caracteres por linha, para monitores com resolução de 800x600 pontos por polegada, em no máximo duas
famílias tipográficas, como Verdana, Arial ou Tahoma, aplicadas
com a variação entre caixas alta e baixa, com o itálico apenas para
citações e destaque no corpo do texto. Essas fontes são indicadas
porque não possuem serifas e estão integradas aos sistemas operacionais mais populares.
O autor também afirma que devem ser evitados hipertextos
virtuais com efeito intermitentes de brilho e luminosidade, uso do
hífen e de alinhamentos à direita, já que este se apresenta oposto
ao sentido de leitura ocidental. Para Radfahrer (1995), os grupos
de hipertextos devem ser pequenos, independentes entre si, mas
com elementos semânticos e gráficos comuns. Sua legibilidade é
atingida com a utilização de sentenças compostas por no máximo vinte linhas, sendo cada uma delas composta por quarenta
a setenta caracteres. Caso o desenho da página não permita essa
possibilidade, os grupos de hipertextos deverão ser separados por
parágrafos compostos por cinco linhas.
Na aplicação dos hipertextos virtuais como hiperlinks, devemos utilizar os mesmos desenhos gráficos para todos que mar-
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carem conexões para outras páginas ou seções. O padrão gráfico
soma ao hipertexto virtual os gráficos vetoriais, as cores e os mapas de conexões que, quando aplicados aos modelos breadcrumbs
e às abas, permitem ao leitor uma melhor usabilidade.
Para promovermos uma leitura eficiente em hipertextos virtuais, torna-se primordial a construção de interfaces que reduzam
o esforço visual e cognitivo do leitor, para que possamos, assim,
estabelecer relações, levantar hipóteses, adquirir novos conceitos
e apresentar soluções às indagações que surgirem diante de si.

As cores
A cor influencia na navegabilidade e na estética da página
virtual devido às suas qualidades comunicativas e sinestésicas.
Seu uso está associado aos planos de fundo, aos gráficos vetoriais,
aos ícones, aos hipertextos virtuais e aos hiperlinks.
Como elemento comunicativo na interface de hipermídia,
a cor tem como função realçar itens que devam atrair a atenção
do leitor, indicar áreas ativas ou já acessadas em hiperlinks e demarcar grupos temáticos. Farina (2002) afirma que, para facilitar
o emprego das cores, é imprescindível conhecer suas associações
positivas e negativas, pois, quando usada sem correlação temática
com o assunto tratado no leiaute, ou fora dos padrões de marcação
para hiperlinks, a cor pode gerar um sentido negativo ou distrair o
leitor. Essa importância é enfatizada também pela cor ser, depois
da aplicação do hipertexto virtual, o elemento mais utilizado e o
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que mais gera conflito de usabilidade, já que em muitas ocasiões a
empiria e o gosto pessoal prevalecem em oposição ao uso dos atributos de usabilidade, e isso reduz a interatividade com a interface,
confunde significados, dispersa ou irrita o leitor.
De acordo com Parizotto (1997), a utilização de elementos
cromáticos em páginas de hipermídia deve evidenciar o significado de cada cor no seu contexto cultural, comunicativo e funcional, assim como a sua relação de equilíbrio e contraste em diferentes gradações. Assim, na relação entre hipertexto virtual e cor,
devemos atentar para a utilização de no máximo duas cores nas
famílias tipográficas, uma para o título e outra para o corpo do
texto. Nas interfaces com maior volume de hipertexto virtual, nas
áreas de postagem de arquivos, de preenchimento de formulários,
nas seções de informações ou de instruções e de adição de login e
senha, devemos aplicar parágrafos na cor preta e reservar as cores
quentes, como vermelho e amarelo, apenas para os marcadores.
A redução da incidência de brilho e contraste torna-se essencial
para evitar que o leitor fique ofuscado.
Já no leiaute, devemos evitar substituir a função de um elemento de hipermídia por uma cor, como aplicar um hiperlink somente adicionando cor a um hipertexto virtual sem a adição do
gráfico vetorial, em forma de linha, para sublinhá-lo e do retângulo como botão. Nos hiperlinks, o uso da cor está relacionado ao
atributo de acessibilidade (aplicação do efeito rollover, que corresponde à mudança cromática de um hiperlink ao ser acessado:
azul para a marcação de áreas ativas, que se torna vermelho ao
primeiro clique do mouse e roxo para as já acessadas).
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Para os planos de fundo, devemos utilizar cores neutras,
como o cinza-claro ou pérola, que reduzem a incidência do brilho
na interface. Em planos escuros, devemos aplicar hipertextos virtuais na cor verde para facilitar a percepção dos demais conjuntos
cromáticos, já que os tons escuros produzem a sensação de redução do tamanho da página, enquanto os claros induzem a amplitude de superfícies. A cor, ao ser reunida aos hipertextos e aos
elementos gráficos como item de demarcação de áreas temáticas e
boxes, deve ser empregada em apenas um tom e seu conjunto de
gradações. Para essa mesma função, devemos evitar o uso do azul
ou a sua proximidade com o vermelho, pois essa combinação gera
fadiga para o leitor. De forma concordante, o uso de contrastes
entre vermelho-verde, azul-amarelo, verde-azul e vermelho-azul
geram vibrações, ilusões de sombras e de imagens sobrepostas.

Os ícones
Na interface de hipermídia, o uso dos ícones não representa
apenas um adorno gráfico, mas a reunião de elementos verbais e
não verbais como um guia estético e funcional, já que um ícone
pode representar um hiperlink, um conceito, hierarquizar títulos
ou seções e demarcar áreas temáticas. Utilizá-los representa ultrapassar a limitação idiomática de um hipertexto virtual, uma vez
que o seu desenho ajuda a estabelecer outros elos semânticos. Eles
devem ser facilmente diferenciados entre si, estar adequadamente
rotulados, ser aplicados apenas com a função de recurso redun-
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dante à barra de menu. Por representarem metáforas do mundo
real, é comum identificarmos a utilização de ícones como uma
opção para a redução da poluição visual da página e para indicar
objetos ou tarefas (DIAS, 2007).
O projeto de criação de ícones deve ser iniciado a partir da
seleção dos temas nos quais a página virtual abordará, para, em
seguida, haver a seleção de cores, gráficos vetoriais, imagens ou
animações que representem esses temas. De acordo com Robertson (2003), devemos projetar as ações de navegação e ícones como
substantivos para que seja mais fácil representá-los em gráficos vetoriais, cores, imagens e animações de modo minimalista. Seu desenho deve utilizar signos comuns aos leitores da interface, ou seja,
o ícone deve ser associado a um objeto do mundo real, para assim
facilitar o seu reconhecimento e a identificação da sua função.
Assim, os ícones em interfaces de hipermídia devem apresentar o mesmo padrão de estilo gráfico e cromático, possuir aparência simplificada, medir três centímetros de tamanho mínimo
para garantir a sua legibilidade, ser gráfico vetorial para se tornar
mais leve que imagens e acompanhar marcador ALT.

Os hiperlinks
Os hiperlinks são ligações entre hipertextos virtuais, de
mesma correlação semântica ou funcional, que são ativados por
meio de um ponto âncora/barra de menu (BURGOS, 2006). São
elementos físicos e lógicos que interligam os computadores em
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rede com os endereços de páginas, ponteiros (vínculo ou link) de
hipertexto ou palavras-chave destacadas em um texto, que, quando clicadas, nos levam para o assunto desejado, mesmo que este
esteja em outro arquivo ou servidor.
Quando um hiperlink é selecionado, o cursor do periférico
de entrada externo, popularmente conhecido como mouse, muda
seu formato de seta para mão (hand hyperlink), e um salto é feito
para o endereço associado à ligação. Esse pode ser uma palavra,
ícone, frase ou nó do mesmo documento ou de outro endereço de
domínio, que traduz uma relação de elo temático entre dois sítios
virtuais. Além dessa associação, o hipertexto virtual como hiperlink deve acompanhar marcações cromáticas, gráficos vetoriais e
itálico, ou negrito, para as ligações no corpo do texto.
Em relação ao tipo de ligação um hiperlink pode ser:
- Unidirecional: ligação de navegação linear que leva à passagem para um único destino e /ou retorno ao ponto inicial de
acesso. Como exemplo temos o modelo “migalhas de pão” ou
breadcrumbs e o “avançar” e “retroceder”.
- Bidirecional: indica a característica mais comum dos links
hipertextuais, pois permite ao leitor navegar de forma não linear
no mesmo documento, área de conteúdo ou nó.
Quanto aos seus tipos, podemos classificar os hiperlinks
como:
a) Grupo de palavras para um destino: hiperlink formado
por um grupo de palavras que leva a uma identificação semântica
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mais precisa entre o seu conteúdo, a sua origem e o destino da
navegação, já que o leitor conta com o auxílio de um conjunto de
palavras que o descrevem. Exemplo: título de matéria jornalística
de um webjornal;
b) Âncora: hiperlink que abriga outras ligações internamente.
Eles se unem a partir de uma correlação temática direta entre dois
ou mais assuntos. É um tipo de hiperlink elaborado, que exige um
maior planejamento em sua arquitetura, já que, para o leitor identificar suas ligações internas, deve primeiro compreender o que se
apresenta como âncora. Exemplo: menu de uma seção dos portais
de notícias;
c) Um link para múltiplos links: disponibiliza o acesso a vários conteúdos, subdivididos em seções temáticas ou em hiperlinks indexados. Exemplo: área de login, menu de portal de comércio eletrônico;
d) Múltiplos links para um link: hiperlinks localizados em
diferentes páginas do sítio virtual que direcionam o leitor para
um único ponto específico. Exemplo: os hiperlinks dos produtos
de um sítio de comércio eletrônico que direcionam para página
comprar;
e) Plurissemântico: corresponde a uma ou às várias palavras-chave digitadas nos campos de busca. Elas ligam a outros
hiperlinks, em que a correlação temática depende da especificidade semântica da palavra digitada pelo leitor. Exemplo: caixas
de busca.
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Outro recurso, que mencionamos aqui para facilitar a compreensão, refere-se à utilização dos marcadores ALT em cada
hiperlink. Este recurso permite que o leitor obtenha mais pistas
sobre o conteúdo do respectivo hiperlink no momento em que
aproxima o cursor do item desejado. Esse modelo pode ser perfeitamente integrado a todos os hiperlinks das interfaces comerciais,
noticiosas e dos ambientes virtuais de aprendizagem.

As animações, os sons e os vídeos
As animações assumem diferentes papéis em uma interface
de hipermídia. Elas podem orientar a comunicabilidade ao indicar as áreas de navegação, ao destacar os infográficos, ao assinalar
o início ou término de uma seção e ao acompanhar os hiperlinks.
A sua aplicação ganhou popularidade nas interfaces da Internet, na década de 1990, com o software Macromedia Flash. Suas
ferramentas facilitaram o desenho de animações para barras de
menu, hiperlinks, hipertextos, gráficos e suas convergências com o
som, mas, por outro lado, o software exigiu, e exige, que seus usuários tenham instalados em seus computadores diferentes plugins
para que seja possível a visualização das animações.
O uso de sons e vídeos também são componentes recentes
nas interfaces virtuais, já que a tecnologia streaming facilitou o
acesso aos conteúdos sonoros, permitindo, assim, que o som fosse
reproduzido simultaneamente com o seu download. Sem essa tecnologia, era necessário que o arquivo de áudio fosse inteiramente
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transferido para o computador do leitor, para depois ser incorporado a um player e ouvido. Os podcasts também auxiliaram tanto
na difusão e no armazenamento dos arquivos de áudio e vídeo
como no seu uso em diversas áreas, inclusive na educação.
O emprego de animações e de sons não envolve somente o
seu sentido e a sua funcionalidade, pois, no ambiente virtual, a
largura de banda disponível impedirá ou facilitará a reprodução
dos arquivos de áudio e de vídeo. O mesmo sentido se aplica às interfaces offline, nas quais a velocidade de processamento do computador e a qualidade dos hardwares de som e vídeo interferem na
sua qualidade e reprodução.
As animações, os sons e os vídeos devem estar diretamente
relacionados ao conceito criativo e à navegabilidade do sítio, já
que o excesso desses itens deve ser evitado para abstrairmos as
distrações, irritações e demora no carregamento da página.
Na interface de hipermídia, a aplicação de animações obedece aos seguintes atributos: não inserir animações semelhantes
a anúncios; utilizar barra de carregamento progressiva, acompanhada de contagem numérica de zero a cem para as páginas que
exigem mais de dez segundos para o download da sua barra de
menu; fixar as animações de maior tamanho nas páginas internas do sítio; utilizar versões de softwares anteriores às mais atuais
para garantir o acesso a plugins já popularizados; evitar animações
intermitentes, já que elas distraem e causam monotonia. As
animações com mais de cinco segundos devem ser reproduzidas
apenas uma vez e a sua repetição deve ser acionada em um hiper-
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link à parte. Quando elas integrarem minissítios, splash pages ou
páginas iniciais da interface, devem ser aplicadas com um hiperlink para a sua reprodução ou não. Logotipo, slogan ou o título
principal não devem ser animados (SAUCIER, 2000).
Ao observarmos a utilização do som nas interfaces de hipermídia, identificamos que a sua aplicação vai além do intercâmbio
de arquivos de música e que, também, se materializa nas veiculações das interações em tempo real vistas em salas de bate-papo,
videoconferências, podcasts, matérias jornalísticas, catálogos de
produtos online, e-books, jogos, efeitos de som conceituais em interfaces, web rádios, web telefonia e tutoriais educacionais.
A aplicação de arquivos sonoros na Internet está associada
ao uso de players, como Windows Media Player, Real Player, Quick Time Player, Itunes, Winamp, e ao popular formato MP3. O
MPEG-1/2 Audio Layer 3 ou MP3 que corresponde ao formato de
compressão de áudio de alta densidade utilizado com o padrão na
Internet. Seu método de compressão de áudio consiste em retirar
da vibração sonora todos os níveis de som que o ouvido humano
não consegue perceber, e, desse modo, o tamanho do arquivo de
áudio é reduzido em torno de 90% do seu tamanho. Outros formatos de áudio podem ser incorporados às interfaces, tais como:
wav, .sam, .aif, .vox, .au, .smp, .mp1, .mp2, .asf, .svx, .iff, .v8, .voc,
.pat, .ivc, .snd, .sds, .sfr, .dig, e .sd. Estes possuem qualidade de
som distinta e podem ser reproduzidos em diferentes players ou
integrados a softwares, como Macromedia Flash, Adobe Photoshop, Adobe Premiere e Adobe Director.
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O uso de atributos de usabilidade é primordial para as aplicações sonoras, pois um arquivo de som, mesmo com curta duração, pode levar a distração, erros ou abandono da interface. Os
atributos de usabilidade para aplicação sonora em hipermídia
descrevem os sinais sonoros como marcadores de erro e de ações
de sistema, para solicitar permissões ao leitor; para acompanhar
e confirmar a digitação de senhas; para realizar ou finalizar uma
tarefa; para formalizar o início ou encerramento de softwares e
sistemas operacionais; para marcar a abertura, a maximização, a
minimização e o fechamento de janelas; para acompanhar o acionamento de hiperlinks, de botões e de downloads. Sons agudos
são para informar erros e alertas e os graves para as demais ações
(NIELSEN, 2005).
Para os sons aplicados como plano de fundo da interface, devemos adicionar botões para que os leitores definam seus padrões
de controle, intensidade e gênero, tais como: a adição de botão
para ligar e desligar o áudio, para aumentar e reduzir o volume e
para selecionar diferentes gêneros musicais.
As aplicações sonoras não devem integrar ferramentas de interação ou de interatividade como os únicos elementos comunicativos, já que podem ou não ser ouvidas, caso o volume de saída estiver baixo, os alto-falantes estiverem desligados ou desinstalados
ou se houver poluição sonora no ambiente. O som não direciona a
atenção do cursista para um ponto específico da tela, mas assume
sua excelência quando acompanha a execução de ações conjugadas entre teclado, mouse e áreas de login (ROBERTSON, 2003).
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Na última década, o aumento do acesso via banda larga e a
convergência de câmeras de vídeo em aparelhos de telefonia celular contribuíram para a criação e popularização dos sítios de
compartilhamento de vídeos. A tecnologia para a distribuição de
arquivos de vídeo online, a stream, está madura, mas as técnicas
para a produção, edição e rotulação de vídeos, específicas para os
suportes web, ainda estão em processo de desenvolvimento. Novas
soluções tecnológicas procuram incluir o espectador no processo
de criação das peças de vídeo, o que gera novas possibilidades de
interlocução com o conteúdo (NIELSEN, 2005).
Os atributos para o uso de vídeos envolvem: a adequação do
vídeo ao conceito veiculado na interface; a adição de recursos interativos para webcam; informações sobre o formato e o tamanho
do arquivo antes do download; a criação e a edição de conteúdo de
vídeo com linguagem e técnicas exclusivas para a sua publicação
na web; players com controles de avanço e regresso e que reproduzam arquivos com diversas codificações e resoluções.
O uso de vídeos na web está diretamente relacionado ao seu
áudio, já que aqueles são reproduzidos em telas pequenas. Assim,
é importante que o áudio explique a imagem veiculada por meio
de legendas ou texto em sinopse.
Os vídeos produzidos para a Internet devem iniciar sua
reprodução um segundo depois do acionamento do botão play
(tocar) e no caso do seu carregamento (buffer) deve ocorrer no
início da exibição do vídeo. Para os vídeos com mais de cinco
minutos de duração, é mais apropriado substituí-los por sequên-
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cias de imagens animadas (slide show) ou dividi-los em diversos
segmentos, com legendas, para identificar o assunto principal de
cada sequência.
No tocante às suas tecnologias de composição visual, o vídeo
passa a ter características peculiares que determinam o seu ritmo,
enquadramento, conceito e a sua duração, tais como: pouca variação dos movimentos e mudanças nos ângulos de câmera; máximo
de cinco minutos de duração; uso do enquadramento em close-up
com luz natural ou laterais suaves; ambiente silencioso e uso de
microfone externo; planos de fundo monocromáticos; cortes secos
com encadeamento dinâmico, com menos de cinco segundos, e
menor frequência de áudio, 11.025 KHz/8-bit mono, para reduzir o
tamanho dos arquivos. Devem ser evitadas imagens pixelizadas ou
com outros meios de compactação que interfiram na leitura (LYNCH; HORTON, 2002; ÁVILA, 2004; LINDSTROM, 1995).

As imagens
As imagens compõem um dos elementos de maior destaque
em uma interface de hipermídia, isso graças às características do
suporte web e de sua instantânea comunicabilidade. Tais imagens
ampliam a usabilidade da interface em relação à concatenação semântica entre hipertextos, hiperlinks e ícones, e a aplicação dos
atributos de usabilidade auxilia em sua ergonomia.
Em relação à convenção dos seus formatos, podemos empregar o Graphic Interchance Format – GIF (ideal para publicação
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de fontes, gráficos e imagens animadas, com no máximo 256 cores, e que preserva a sua transparência quando em formato indexado), o Joint Photographic Experts Group – JPEG (permite
a alta compressão de imagens sem o comprometimento de sua
qualidade, mas é inadequada para gráficos, pois destaca ruídos
nas superfícies de tom contínuo ou chapado), o Portable Network
Graphics – PNG (maior gama de profundidade de cores, alta
compressão e plano de fundo transparente) e o Tagged Image File
Format – TIFF (formato flexível para edição vetorial e em mapa
de bits, escalas CMYK, RGB e LAB e cores indexadas em gradação e transparência) (MCCLURG-GENEVESE, 2009; NIELSEN;
LORANGER, 2007).
O número de imagens, seu tamanho e o seu posicionamento diante do parágrafo de hipertexto determina sua concatenação
semântica e o tempo de carregamento da página. Assim, devemos
evitar imagens de adorno, ou de plano de fundo, e posicioná-las à
esquerda dos parágrafos de hipertexto. Manter o equilíbrio entre
o contraste das imagens em primeiro plano e a cor do leiaute gera
profundidade, valoriza a informação mais importante e os ícones
que acompanham hipertextos virtuais (CARRION, 2008).
Para os leiautes que necessitam da publicação de um número
elevado de imagens devemos empregá-las como thumbnails, que
são miniaturas de grupos de imagens. Elas devem possuir resolução entre 72dpi a 100dpi, ser fixadas após a página inicial do sítio
e, quando acessadas, permitir a sua visualização na mesma página
(MCCLURG-GENEVESE, 2005).
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As imagens como ícones de um hiperlink devem ser acompanhadas por marcadores ALT, e quando em players de vídeo ser
descritas por legendas ou sinopses.

Os gráficos vetoriais e o leiaute
Na interface de hipermídia, os gráficos vetoriais demarcam a
arquitetura da informação de todos os elementos que irão compor
o leiaute. Eles representam as formas geométricas (círculos, quadrados, poligonos, linhas etc.) que são criadas a partir da união
de pontos (nós) definidos por objetos matemáticos, os quais são
manipuláveis, enquanto forma gráfica, pelas Curvas de Bézier.
Os leiautes compostos por gráficos vetoriais são mais leves do
que os de mapa de bits, já que o código vetorial repete o padrão
descrito em seus nós e não armazena dados em pixel. Essa particularidade justifica a sua facilidade de redimensionamento, pois é
a resolução do monitor que determina o número de pixels usados
para a veiculação de um vetor. Sua função na interface envolve
a demarcação de áreas temáticas, de hipertextos, de hiperlinks e
a criação de ícones. A forma com que se organiza a informação
em gráficos vetoriais pode contribuir para a transmissão de uma
mensagem ou deixar o leitor confuso e sobrecarregado, como afirma Dondis (1997, p. 63):
As formas gráficas possuem características específicas, e a
cada uma se atribui uma grande quantidade de significados, alguns por associação, outros por vinculação arbitrá-
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ria, e outros, ainda, através de nossas próprias percepções
psicológicas e fisiológicas. Ao quadrado se associam enfado, honestidade, retidão, esmero e masculino; ao triângulo, ação, conflito e tensão; ao círculo, infinitude, calidez,
proteção e feminino. A partir de combinações e variações
infinitas dessas três formas básicas, derivamos todas as
formas físicas da natureza e da imaginação humana.

Dentre os gráficos vetoriais, o ponto é a mais simples e mínima
unidade de comunicação visual. Na natureza esse é o elemento mais
observado, ao contrário da reta ou do quadrado, que constituem
uma raridade. Quando utilizados unicamente, servem para marcar
ou destacar itens, mas, ao serem aplicados em continuidade a outro ponto, dirigem o olhar e podem gerar uma linha. Já em grande
número e justapostos, criam a ilusão de tom ou de cor (DONDIS,
1997).
As linhas são consideradas pontos em movimento, que quando horizontalizadas promovem a sensação de espaço e amplitude,
sendo assim aplicadas entre os parágrafos de hipertexto ou em
seções da interface para organizar grande quantidade de conteúdo. De forma oposta estão as linhas verticais, que diminuem e
preenchem os espaços, sendo utilizadas nos planos de fundo para
gerar continuidade à barra de rolagem vertical em interfaces com
mais de duas dobras. A junção das linhas horizontais e verticais
gera uma atmosfera rude ou inflexível (CARRION, 2008).
Na Internet, os formatos vetoriais mais comuns são: o SVG,
padrão vetorial recomendado pela W3C, o CDR (Corel Draw), o
EPS e o AI (Adobe Illustrator).
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Por fim, apresentamos o leiaute. Ele representa o espaço no
qual se convergem os elementos de hipermídia em um determinado suporte. Segundo Mullet e Sano (1995), para organização e
composição dos elementos visuais em um leiaute de hipermídia,
devem ser aplicados os seguintes atributos:
a) Hierarquia da informação: disposição da informação baseada em sua importância relativa com os outros elementos visuais. O
resultado dessa relação afeta todos os outros princípios de organização e composição de um leiaute e determina qual informação o
leitor verá e qual tarefa ele será encorajado a realizar primeiro. Para
utilizar este princípio, é importante que se pense em qual informação é mais importante para o leitor ou quais são as suas prioridades
em um sítio, como também qual tipo de conteúdo ele deseja ou é
levado a ver em primeiro, segundo e terceiro lugar.
b) Foco e ênfase: auxilia o designer na demarcação de itens
prioritários. Para determinar o foco devemos identificar a ideia
central e o ponto focal do sítio. Determina-se a ênfase escolhendo
os elementos que devam ser proeminentes no foco, isolando-os de
outros ou destacando-os.
c) Estrutura e equilíbrio: representa um dos atributos mais
importantes em um projeto visual, já que a ausência de uma arquitetura equilibrada leva à falta de ordem e de legibilidade, além
de comprometer todas as outras partes do projeto visual.
d) Relação de elementos: a adição de um elemento visual estabelece uma relação/conexão específica entre os sítios ou entre os
itens que compõem o leiaute.
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e) Unidade de integração: promove a navegabilidade e a
comunicabilidade entre os sítios ou os elementos de hipermídia,
já que uma unidade integrativa leva à socialização de um mesmo
conceito gráfico e funcional.
Como vimos, os atributos de usabilidade fundamentam a
aplicação e a concatenação dos elementos de hipermídia em um
leiaute gráfico, como são fundamentais para às relações de interatividade e interação entre hipermídia, suporte e leitor.

Considerações finais
A aplicação de atributos de usabilidade em uma interface de
hipermídia representa a evolução tecnológica e a convergência de
mídias no leiaute web, já que promove a ampliação do diálogo
interativo entre os sujeitos e as interfaces. Nesse sentido, buscamos mostrar nas linhas acima como se organiza a comunicação
gráfica em um leiaute de hipermídia, a partir de explicitação dos
seus atributos de usabilidade, das características funcionais e comunicativas específicas, quando aplicados isoladamente ou em
conjunto. Nessa relação, os atributos de usabilidade colaboram,
na interface, para a facilidade de leitura, execução de tarefas, postagem de arquivos, comunicação instantânea e navegação entre os
conteúdos, que podem estar dispostos em um ou diferentes suportes e propor diferentes usos e objetivos. Dessa forma, torna-se
imprescindível que tenhamos a ciência desses atributos, de como
concatená-los no leiaute gráfico das interfaces de hipermídia, para
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que, assim, possamos selecionar e distribuir os conteúdos verbais
e não verbais, de maneira ergonômica, para diferentes fins comunicativos e educativos.
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O DISCURSO MIDIÁTICO
E SUAS INTERFACES
COM A MÚSICA

PROF. MS. TOBIAS QUEIROZ
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Introdução
Ao analisarmos os recortes do editorial do endereço www.
dosol.com.br – objeto da nossa pesquisa, a qual se encontra ainda em fase embrionária –, nos deparamos com uma nova configuração da música. Um fenômeno que tem passado ao largo dos
grandes conglomerados midiáticos, mas, não por isso, menos
importante. São festivais que se proliferam pelo país a centenas,
são espaços para shows de pequeno e médio porte se multiplicando e um mercado consumidor e produtor cada vez mais sedento por novidades e expressões.
Se nos referirmos somente a números, teremos dados impressionantes. São centenas de shows ao ano, como afirmamos
anteriormente, milhões de reais investidos anualmente, participação de/em políticas públicas culturais, sejam como proponentes
das várias leis de incentivo à cultura ou como militantes culturais,
e um público que também ultrapassa a centena de milhares. Mas
o que devemos também destacar aqui é o desdobramento da força
das novas mídias e a nova configuração das práticas musicais potencializando as apresentações ao vivo.
Ou seja, temos no cenário atual uma profusão de festivais de
música independente em que se cria um espaço privilegiado para
as experiências únicas dos atores sociais. Com a Internet ocupando um espaço cada vez maior, que antes era do rádio e da televisão, como principal meio de divulgação da música, surge, assim,
uma das principais funções dos novos festivais: testar quem se sai
bem no palco.
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Este cenário é totalmente oposto ao que ocorreu nos festivais
da década de 60, quando se flertava com outras expressões musicais não brasileiras. Para o pesquisador da UFRJ, o professor Micael Herschmann, esta representação a partir dos festivais, em que
75% das atrações são da região, resulta, assim, numa relevância
dos códigos sociais, por reafirmar uma identidade nacional-local
e fortalecer os processos de agregação de valor. O Goiânia Noise,
por exemplo, é um evento criado em 1995 e que se estabeleceu
e se tornou referência quando optou pelo formato utilizado em
praticamente todos os eventos congêneres: seus shows acontecem
em locais de médio porte, com dois palcos, 75% das atrações são
independentes, muitas delas originadas na própria região.
A constatação desta, digamos, nova realidade pode ser aferida
com a criação da ABRAFIN (Associação Brasileira de Festivais Independentes), que atualmente congrega mais de 40 eventos, fortalecendo e potencializando um circuito focado nas novas mídias. Uma
das características convergentes nestes eventos é a utilização de forma considerável das redes sociais. Por um lado, temos os artistas,
músicos e bandas que utilizam com certa frequência algumas redes tais como o myspace e blogs, por outro, temos os organizadores
de festivais que, no nosso caso específico, o festival Dosol, utilizam
para divulgar todas as suas ações, o www.dosol.com.br, um endereço com perfil de blog que, no entanto, agrega podcast, webtv, matérias, opiniões, informações de shows e de bandas, twitter e ainda
consegue interagir com o seu público por meio do espaço destinado
aos comentários dos textos veiculados por parte dos internautas.
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A era do festival
Quando nos referimos a festival de música possivelmente o
primeiro que vem à mente é o mitológico Woodstock, realizado
em 15 de agosto de 1969. Porém, quando nos referimos ao Brasil,
temos o início da década de 60, com os festivais televisionados,
como marco. Além da importância na criação de condições técnicas de produção, “esses festivais foram importantes para o desenvolvimento de um espírito comunitário e de espaços de partilha
de sentidos” (JANOTTI, 2003, p. 46). Como foi afirmado anteriormente, a tecnologia, além de impulsionar a disseminação da
música na história da sociedade e de reconfigurar os modos auditivos e cognitivos com as atuais e novas formas de reprodução
eletrônica, também foi responsável pelo impulsionamento dos
grandes festivais.
Em A era dos festivais, Mello (2003, p. 13) detalha o festival
e explica que “no Brasil [...] é um evento com duas concepções
diferentes”. A primeira é um formato sem competitividade, caracterizando-se mais como uma feira de mostras e como forma
de exibição artística, tendo como manifestação predominante a
música, a partir de um gênero, como, por exemplo, o samba. “Seu
objetivo é oferecer, em curto espaço de tempo, a oportunidade
de acesso a novas tendências, a novas obras [...]” (MELLO, 2003,
p. 13). O outro modelo de festival, ainda conforme Mello, tem
a competividade como característica. Ele cita como exemplo os
festivais de cinema de Veneza e de Cannes, sem excluir eventos
musicais deste contexto.
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No Brasil a era de ouro dos festivais surge para o grande público com os eventos televisionados e organizados pelas redes de
TV, como o I Festival da Record em 1960, marcado pela competividade. No entanto, o embrião deste formato de sucesso televisivo
teve como característica o perfil de mostras, sem competição. “O
I Festival da Velha Guarda, que o cantor e radialista Almirante
promoveu pela Rádio Record em 1954, trazendo a São Paulo Pixinguinha, João da Baiana e Donga” (MELLO, 2003, p. 13), é considerado pelo autor como pioneiro neste modelo.
Vale salientar também que esse conceito de festival de música
popular ou de canções, que ganhou corpo durante os anos 1960,
já existia no Brasil com outro título: concursos de músicas carnavalescas, promovidos em 1919 e com uma maior repercussão
na década de 30. Anos mais tarde, o crescente aumento de novas
composições instigou a Casa Edison, do Rio de Janeiro, a promover um certame (MELLO, 2003).
Como se pode observar, historicamente o autor associa o aumento de novas composições ao surgimento de festivais. Esta tendência pode ser verificada atualmente e corrobora a hipótese aqui
levantada: considerável aumento das formas de reprodução acarreta mais possibilidades de audição que culmina no mercado produtor mais intenso. Resultado: há, no Brasil, um universo de mais de
700 festivais de músicas em diversos gêneros musicais e formatos,
destes, 45 são festivais independentes afiliados à ABRAFIN.
Esse número pode ser lido de várias maneiras: 1) Os eventos foram descentralizados do eixo Sul-Sudeste, acarretando uma
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maior demanda; 2) As grandes e médias cidades do país têm, em
algumas ocasiões, vários festivais durante o ano; 3) Ocorreu barateamento e melhoria no acesso às tecnologias de produção por
parte dos produtores; e 4) Houve o aumento de produção fonográfica e do mercado consumidor, juntamente com o das formas
de reprodução.
Dentro do contexto até aqui explicitado, ou seja, o de festival
de mostra e festival de competitividade, deteremo-nos, mesmo
que de forma breve, a conceituar o festival independente, que, em
outras palavras, é um evento em que se reúnem, em um curto espaço de tempo, inúmeras bandas, com várias influências musicais
e origens, e que se apresenta com objetivo de mostra.
Embora apresente o mesmo formato dos seus congêneres da
década de 1960, o conteúdo exibido nesses festivais e a sua proliferação no país tomou outro corpo impulsionado pelas tecnologias
de comunicação. Os festivais independentes tornaram-se espelho
e vitrine do crescimento da produção independente, não somente
brasileira, mas de todo o globo. Todavia, dentro de qual contexto podemos considerar a configuração do termo “independente”?
Para Pablo Capilé, da ABRAFIN, são os eventos que “trabalham de
forma autônoma a sua curadoria, gestão, circulação de bandas, gestão de recursos dos editais, construção de autonomia diferenciada
para autoprodução e construção de estruturas para debater políticas
públicas”. Outras características do termo são a distribuição de seus
produtos, que passam a ser mais bem gerenciados e controlados, e a
criação de plataformas de circulação com o objetivo de proporcionar um melhor intercâmbio e trocas de possibilidades.
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Características do Festival Dosol
Atualmente, na cidade de Natal, podemos mencionar dois
eventos com destaque no cenário nacional com um perfil “independente”: O Música Alimento da Alma, mais conhecido como
Mada, e o recente Festival Dosol. O Mada surgiu em 1998. Já o
Festival Dosol surgiu em 2001, com o objetivo de divulgar as bandas do selo homônimo. Como fenômenos de público e de crítica,
os dois festivais gozam de prestígio junto à mídia especializada e
são apoiados pela Lei de Incentivo à Cultura Câmara Cascudo e,
consequentemente, têm patrocinadores exclusivos.
Hoje, há, incorporado à gestão do selo Dosol, um pool de iniciativas sob a mesma marca: Centro Cultural, Rock Bar, Festival,
estúdio de gravação, site (principal meio de comunicação do grupo), produtora e, recentemente, TV, em que apresenta, na TV a
Cabo de Natal/RN, Canal 27, um programa semanal com duração
de uma hora.
Organizado por um jornalista, Anderson Foca, e por Ana
Morena, também jornalista e produtora, o Festival Dosol apresenta mais semelhanças do que diferenças à maioria dos festivais independentes no país. Trabalha com leis de incentivo à cultura, este
ano, por exemplo, tem o patrocínio da Petrobras por meio da Lei
estadual Câmara Cascudo; divulga suas ações – que independente
do Festival ocorrem periodicamente no Centro Cultural – somente por meio da Internet (site e redes sociais); e está, quando possível, sempre presente nas discussões de política pública cultural da
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cidade. A diferença encontra-se somente nos organizadores, que,
ao invés de ser um grupo, como ocorre em boa parte dos eventos
no país, é uma dupla.

Tecnologia
Observando a trajetória da música e de seus suportes midiáticos, deparamo-nos com o “novo” formato apresentado em
diversas regiões do país: os festivais independentes. No artigo A
angústia do formato: uma história dos formatos fonográficos, De
Marchi (2005, p. 2) afirma que “a ‘angústia do formato’ é o contínuo consumo de um mesmo conteúdo em diferentes tecnologias
da informação”. O seu ensaio analisa a história dos suportes de
reprodução sonora que vai do LP ao MP3. Em teoria, ele disserta
sobre quais os efeitos de diferentes tecnologias da comunicação
no desenvolvimento da indústria fonográfica. Este pensamento,
ou seja, a influência da tecnologia e sua indissociabilidade com a
música, também é compartilhado com outros autores como Tatit
(2004), Janotti (2003) e Sá e De Marchi (2003).
Antes do long play (LP), outros suportes midiáticos, conforme Sá e De Marchi (2003), a partir de Tatit (2004), em O século da
canção, deram sua contribuição para a música, como o disco de 78
rpm que, durante a década de 20, cunhou no nosso inconsciente o
tempo “padrão” de 3 minutos para cada canção, pois era o limite
de armazenamento suportado. Já com o surgimento do “long play
– disco de vinil de 12 polegadas e 33 1/3 rpm, com maior capaci-
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dade de armazenamento, lançado pela Columbia em 1948” (SÁ,
2006, p. 8) –, durante a década de 50 e a de 60, com o apoio da
música clássica e do rock, respectivamente, atingiu-se o principal
formato voltado para o público adulto.
Porém, antes de chegarmos à “era das tecnologias digitais”,
a música ainda transitou na década de 60, mais precisamente em
1963, com as gravações e fitas magnéticas (K-7), possibilitando
cópias baratas e imediatas. Já durante a década de 70, o transistor
incorporado a gravadores que, por sua vez, podiam ser acoplados
em aparelhos estéreos portáteis, permitiu uma nova identificação
entre os afrodescendentes e nova-iorquinos e ajudou a expandir
e a difundir o rap. As décadas de 80 e 90, momento em que surge
a world music, foram impulsionadas pela venda de fitas cassetes
como o principal veículo para consumo de música. Ela irriga a
cultura pop. E, finalmente, em 1983, a contínua democratização
do acesso dos músicos às tecnologias de gravação possibilitou a
associação de sintetizadores digitais, samplers, baterias eletrônicas e computadores, trabalhando conectados em rede (SÁ, 2006).
Não podemos deixar de citar também o surgimento do CD (Compact Disc) que marcou em definitivo a digitalização do acervo musical, revolucionando os meios de reprodução, armazenamento e
audição (JANOTTI, 2004).
A configuração atual dos meios de transmissão e de reprodução de música está exponencialmente ampliada (e continua a
ser ampliada) e facilmente acessível. Enquanto durante a década
de 80 reinavam em absoluto as fitas cassetes – hoje em processo
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de extinção – localizamos, atualmente, MP3, iPod, celular, CDs,
transmissão de dados via bluetooth, laptop, myspace, pendrives,
p2p etc. Dessa forma, aumentando consideravelmente os meios
de transmissão, têm-se, automaticamente, maiores probabilidades
de se aumentar o mercado consumidor, este, por sua vez, fomenta os meios de produção (e vice-versa), permitindo no contexto
atual um espaço para todos os atores e um aumento de forma sistemática de produtos como bem simbólico de consumo.
Esse recorte também atua na mudança de significação auditiva até culminar no que observamos atualmente como o “fenômeno dos independentes”. A partir desta perspectiva é latente a mudança de paradigma no processo de produção-consumo-recepção.
Hoje, o artista tem uma maior possibilidade de gerir sua carreira,
graças ao aparato tecnológico de divulgação disponível, emancipando-se, dessa forma, de meios centralizadores, tais como, as
grandes gravadoras e meios de comunicação de massa. Por outro
lado, temos um incentivo de ampliação do mercado consumidor,
que tende cada vez mais a se fragmentar e a se especializar devido
à demanda de produtos à sua disposição.
O processo de reprodução e de transmissão em alta escala
possibilitou à humanidade ter em suas mãos (literalmente) um
acervo de centenas de álbuns e de milhares de músicas (vide
iPod). Ao constarmos que, em um computador pessoal, atualmente, há mais tecnologia e possibilidades do que os Beatles tiveram
em toda a sua carreira, por exemplo, podemos deduzir que esta
configuração, que não deixa de ser um modelo de “facilidade de
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uso”, potencializa os modos de ouvir, de produzir e de receber a
produção musical.
O que a revolução tecnológica introduz em nossas sociedades não é tanto uma quantidade inusitada de novas
máquinas, mas, sim, um novo modo de relação entre os
processos simbólicos – que constituem o cultural – e as
formas de produção e distribuição dos bens e serviços:
um novo modo de produzir, confusamente associado a
um novo modo de comunicar, transforma o conhecimento numa força produtiva direta (MARTIN-BARBERO,
2006, p. 54).

A pulverização e a fragmentação da música em âmbito global
já podem ser sentidas em várias regiões do país dentro da narrativa artística. “A ‘globalização’ apresenta-se como um conjunto de
processos de homogeneização e, ao mesmo tempo, de fragmentação articulada do mundo que reordenam as diferenças e as desigualdades sem suprimi-las” (CANCLINI, 2007, p. 44). O autor não
pretende, contudo, afirmar que haverá uma “única cultura” global,
mas que há a tendência de uma padronização no formato das ações
artísticas, tendo determinadas peculiaridades regionais surgindo,
fazendo-as distinguir-se dentre as demais. Esta tensão também é
apontada pelo autor como uma “necessidade de designar a interdependência e interpenetração entre o global e local” (BECK, 1998
apud CANCLINI, 2007, p. 47), e que ele designou com o neologismo de “glocalização”. “Existem razões socioeconômicas pelas quais
o global não pode prescindir do local, nem o local ou nacional pode
se expandir, ou até sobreviver, desligado dos movimentos globali-
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zadores” (CANCLINI, 2007, p. 47 apud ROBERTSON, 1996). Para
outro pensador do tema, Stuart Hall, esse fenômeno é conhecido
como “homogeneização cultural”. Tendo o cuidado para não ser titulado de simplista, o mesmo autor concorda com a ideia de Canclini (2007), em que ao invés de se “pensar no global ‘substituindo’ o local seria mais acurado pensar numa nova articulação entre
‘o global’ e ‘o local’” (HALL, 2002, p. 76-77). De qualquer forma,
acreditamos que o termo “homogeneização cultural” não reflete em
sua estrutura um retrato mais fiel deste fenômeno. Ele traz em sua
definição várias críticas em que demonstra não uma homogeneização mundial, mas uma tendência de similaridade impactada pelas
manifestações locais, as quais também variam de região para região
devido às diferenças de intensidades da presença da globalização
nos vários pontos do globo.

Considerações finais
Analisar o discurso contido nos editoriais veiculados no site
www.dosol.com.br é uma forma, também, de refletir sobre o possível efeito produzido nos seus leitores. Optamos em estudar o editorial por acreditar que o seu conteúdo, mais do que as matérias
informativas em formato de release, por exemplo, contém elementos desta nova reconfiguração das práticas musicais, bem como
o posicionamento de um atuante no mercado da música urbana
da cidade de Natal, o também jornalista Anderson Foca. O nosso
recorte girará em torno de 13 editoriais, publicados somente no
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ano de 2010. Pretendemos, assim, investigar como se caracteriza
o papel das novas mídias na formatação de um festival independente e suas interfaces com a indústria fonográfica.
Quadro 1 – Editoriais publicados durante o ano de 2010 no
www.dosol.com.br

Fonte: Elaborado pelo autor

Observem que o Dosol é um estudo de caso, é um evento
“pontual” dentro da vasta diversidade de eventos independentes
no país. No entanto, acreditamos estar analisando o papel das novas mídias e do fluxo de interação postado no endereço virtual do
festival e, dessa forma, a partir da Análise de Discurso Francesa,
contribuindo para os estudos que envolvam a mídia e a música.
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A lógica empreendedora dos festivais independentes parte
do seguinte princípio: unir para atingir, ou seja, cria-se uma rede
de eventos em todo o país, em que há um intenso intercâmbio de
informações, troca de experiências e autogerenciamento da carreira e das finanças, o que, por consequência, resulta numa maior
abertura de possibilidades em shows, contatos e visibilidade, inclusive na mídia e em outros países.
Até alguns anos, era praticamente impossível uma banda em
início de carreira, desconhecida e fora do eixo midiático massificado atingir em um show um público de alguns milhares. Essa
lógica empreendedora que tem a intenção de se tornar “tradicional”, do ponto de vista da presença constante nos calendários de
eventos em diversas cidades, é uma iniciativa de cunho político,
social e econômico que tem a finalidade de criar público e consequentemente “fidelizá-lo”.
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