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Dinter em Comunicação Social

A Universidade Federal de Mato Grosso, com o auxílio da CAPES, tem 
implementado uma política de qualificação docente em nível de doutorado 
por intermédio dos Programas DINTER – doutorados interinstitucionais. 
Nesse Programa, um curso de doutorado reconhecido pelo MEC/CNE e já 
consolidado, oferece seu curso a um grupo ou turma de alunos de outra IES, 
sob condições especiais. Isso implica em que parte das atividades de formação 
desses alunos são desenvolvidas no campus da instituição receptora. Desse 
modo, por atenderem a uma necessidade institucional, não há necessidade 
do afastamento dos servidores docentes, à exceção do período de estágio 
obrigatório junto ao programa promotor. Nos últimos quatro anos foram 
qualificados na UFMT, via Programa DINTER, 40 novos doutores.

Fez parte deste quadro o DINTER em Comunicação Social, uma 
parceria estabelecida entre a UFMT e a UFMG. Iniciado em 2010 e concluído 
em 2014, este DINTER formou sete novos doutores em Comunicação: seis 
atuam no campus de Cuiabá e um no campus do Araguaia. Este resultado 
é muito importante por qualificar doutores em uma área de conhecimento 
que envolve diferentes públicos, tanto na recepção quanto na produção de 
conteúdos próprios do campo da comunicação.
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Apresentação
Apresentação

Este livro é um dos resultados do longo e profícuo processo que reuniu 
professores do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFMG e 
do Instituto de Linguagens da UFMT em torno do Doutorado Interinstitucional 
(Dinter) iniciado em 2010 e finalizado em 2014. Para muito além de uma parceria 
institucional, um Dinter é uma construção acadêmico-pedagógica, baseada no 
encontro entre expectativas e perspectivas locais, cujo resultado convoca o 
estado da arte do campo em um esforço de compreensão e análise de realidades 
singulares. Envolve ainda descobertas, imprevistos, reciprocidade e afeto.

 Organizar e sistematizar toda a diversidade que daí resulta não é tarefa 
fácil: foi o que tentamos fazer inicialmente por meio do Seminário Pragmáticas, 
narrativas e dispositivos comunicacionais, que reuniu professores e alunos 
do Dinter em torno de conceitos, a nosso ver, nucleadores e definidores das 
pesquisas em fase de finalização (oito pesquisas ao todo). Ali, se reiterou a 
visada relacional da comunicação – desde o princípio, definidora da “episteme” 
de nosso Programa de Pós – a partir de sua materialização e atualização em 
imagens, textos e práticas específicos. Ao repertório teórico e metodológico 
construído neste percurso de 20 anos do PPGCOM somaram-se, como desafio, 
experiências empíricas de enorme riqueza, propostas pelas pesquisas dos 
alunos do Dinter.

 Como desdobramento – acrescido de artigos de convidados da 
Universidade Federal do Mato Grosso e de outras instituições – temos agora a 
publicação desta coletânea, ao mesmo tempo, diagnóstico e sintoma de certo 
estado da pesquisa, a partir da produção dos pesquisadores da UFMT.  Trata-
se de um conjunto de 11 artigos, dos quais 6 são de recém-doutores do Dinter, 
3 de colegas da UFMT e dois de convidados de outras instituições. É inegável 
a heterogeneidade de temas, conceitos e aportes metodológicos – algo que, 
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sabemos bem, caracteriza e desafia historicamente a constituição do campo 
da comunicação.  No caso da presente publicação, se ainda é possível uma 
composição que ressalte transversalidades e afinidades, ela se deve, a nosso 
ver, a dois gestos que parecem atravessar a maior parte dos textos.

 De um lado, ainda que amparado por repertórios teóricos tão diversos, o 
trabalho metodológico e empírico é, quase sempre, atravessado por uma visada 
– explícita ou implicitamente – pragmática, em recusa a tratar textos e imagens 
de modo desvinculado da experiência de sua produção e de sua recepção. Do 
ponto de vista da produção, trata-se, antes de tudo, de não amputar da dimensão 
formal de imagens e textos a contingência particular de sua feitura: esta não faz 
contexto unicamente, mas constitui, por dentro, a elaboração e a inscrição formais 
de uma experiência, esteja ela materializada em um programa televisivo, em uma 
campanha publicitária, em um conjunto de filmes, em interfaces e hipertextos. Da 
mesma maneira, quando se trata de nos aproximar dos estudos de recepção, a 
experiência dos sujeitos não pode ser alijada dos aspectos culturais ou sócio-
políticos, que não apenas caracterizam o “entorno” da recepção, mas a modulam 
em seu interior. É assim que imagens e textos são atravessados – de um lado 
a outro – pelas territorialidades, pelos espaços domésticos e institucionais e 
pelas performances dos corpos. Tudo isso, exige certa invenção metodológica, 
na medida em que o agenciamento – a mútua ou ainda, a pluri-determinação 
– entre as dinâmicas culturais e sócio-políticas e as materialidades midiáticas 
não é apreensível senão por meio de composições metodológicas atentas às 
particularidades dos objetos pesquisados. 

  Ressaltemos que – em um segundo gesto comum à maioria dos artigos -  
trata-se de resultados de pesquisas cuja dedicação a empirias bem circunscritas 
garante aplicabilidade e relevância analítica, permitindo diagnósticos parciais, 
em relação estreita com as realidades às quais se vinculam. Numa sociedade em 
crescente e dinâmico processo de midiatização, a proposição de pesquisas em 
torno de “interfaces sociais” diz dessa dupla dimensão das pesquisas em curso: 
de um lado, uma compreensão, em novos termos, da natureza pragmática, 
experiencialmente situada, das imagens e dos textos que circulam em mídias dos 
mais diversos matizes.  De outro, a consciência da pesquisa como exercício de 
diagnóstico e intervenção, direta ou indireta, nas realidades às quais se dedica.

Bruno Souza Leal e André Brasil
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Signos sensíveis e percepção estética: das visualidades e 
sinestesias à percepção oceânica em textos verbovisuais

       

Aclyse de Mattos1

 
Introdução

Este trabalho busca evidenciar possibilidades de percepções a partir da 
semiose em textos verbovisuais. Abordaremos um recorte da tese apresentada à 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) (MATTOS, 2014), especificamente 
no que tange ao comparativo dos aportes teóricos quanto à evidenciação das 
possibilidades perceptivas.

A partir do que aponta Abril (2007) sobre as dimensões textuais, busca-
se neste trabalho a dimensão estética dos textos. Abril explicita as dimensões 
semântica e pragmática dos textos. As práticas sociodiscursivas conformam uma 
dimensão pragmática ao texto (seus usos, condições de produção e recepção, sua 
função comunicativa, distribuição etc.).  Abril assinala também que um universo 
semântico-simbólico constitui uma dimensão semântica do texto. Para ressaltar 
a dimensão estética dos textos foi utilizada uma abordagem semiótica como 
matriz de compreensão. A semiótica proporcionou um enquadre mais amplo de 
sentidos não restritivos ao primado do lógico-simbólico. Para tanto, os conceitos 
de texto verbovisual, de semiose e de signo sensível foram fundamentais para 
expandir a abordagem. A partir de anúncios das marcas “Natura” e “O Boticário” 
publicados na revista “Cláudia” no biênio 2010-2011 buscou-se uma amostra 
que representasse possibilidades de semioses estéticas. Assim, sendo os 
anúncios mistos de linguagem verbal e visual, pode-se estabelecer conexões 
semióticas que transitassem entre linguagens e permitissem a evidenciação de 
possibilidades estéticas. Desse percurso, afloraram alguns operadores estéticos 
que serão apresentados neste trabalho, quais sejam as possibilidades estéticas 
das visualidades, das sinestesias e da percepção oceânica.

1  Aclyse de Mattos, professor adjunto do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Mato 
Grosso – UFMT, tem mestrado em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo e doutorado em 
Comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
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1- Textos verbovisuais e signos sensíveis

Um texto vai além do objeto fixo e delimitado que se entendia em sua 
noção clássica. O texto compreende uma rede de relações em torno desse 
objeto. O texto se expande por suas leituras, usos, produção e consumo e acaba 
por conformar uma teia de práticas textuais interligadas a outros e muitos textos e 
vivências. Abril (2007) analisa as diferentes relações em torno do texto e propõe 
duas dimensões textuais: a dimensão pragmática e a dimensão semântica. As 
práticas sociodiscursivas conformam uma dimensão pragmática ao texto (seus 
usos, condições de produção e recepção, sua função comunicativa, distribuição 
etc.).  Abril assinala também que um universo semântico-simbólico constitui uma 
dimensão semântica do texto apresentando um quadro matriz de significação (p. 
88) a que nomeou “mapa geral das dimensões textuais”.

Nesse trabalho entendemos que para além da dimensão pragmática 
e da dimensão semântica, os textos portam também uma dimensão estética. 
Essa dimensão estética não estaria contemplada nas duas outras dimensões, 
mas formaria de fato outra dimensão textual. Quanto à dimensão pragmática, 
mesmo entendendo que as práticas conformam os efeitos estéticos dentre de 
uma lógica de uso, produção e consumo, a afetação estética em si prescinde de 
um valor de uso e de uma lógica funcional. A condição estética se estabelece 
antes da condição pragmática, previamente aos vínculos socioculturais, ou até 
contraditoriamente a eles.

Quanto à dimensão semântica, a ideia de que o poético resiste a uma 
redução significativa, se mostra como um instigante caminho para se pensar 
no estético, suas vinculações ou relações com o poético e os desdobramentos 
para se perceber uma dimensão estética nos textos que escapa - ou resiste - ao 
processo de significação que tende à institucionalização e ao fechamento das 
possibilidades de sentido.

Assim sendo, para além da práxis ou da eficácia simbólica, esse estudo 
trata da possível relação com os textos de modo estético. Se os efeitos de 
sentido são mais abertos que a significação, então a abordagem se iniciará por 
esses efeitos.

Como os efeitos ou afetações estéticas não se reduzem nem a um valor 
de uso nem a uma significação instituída, a busca pela dimensão sensível 
acontece sob um percurso semiótico que enfatiza o signo sensível ou signo 
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de comunicação (SODRÉ, 2006). O signo de comunicação é o que permite a 
polissemia, a reversibilidade poética e outras operações trabalhadas na semiose 
poética. A força da estesia não se reduz à fixação da significação. Portanto, a 
dimensão estética do texto guarda diferenças com relação à dimensão semântica.

O signo sensível é também chamado de signo de comunicação ou de 
passagem porque nele operam processos semióticos que ligam campos de 
sentidos aparentemente díspares. Dicotomias aparentes como visível e invisível 
são possíveis nos textos visuais (ABRIL, 2007) justamente pelos signos sensíveis 
que no texto permitem essa passagem entre campos díspares.

Assim, caem as aparentes oposições entre o Poético e o Estético; o Logos 
e o Pathos; a Razão e a Sensibilidade; o Verbal e o Visual; em favor de uma 
relação dialógica e dinâmica de sentidos.

A concepção clássica de texto derivava do latim textum (tecido) em analogia 
com a ação de tecer fios ou linhas e formar planos. Do linear ao bidimensional, 
a noção de texto já nascia com a imbricação de uma atividade manual, gestual 
e não apenas verbal ou visual.  O tecido pode encobrir ou proteger o corpo 
(dimensão pragmática), indicar o status e o papel social do corpo que o veste 
(vestes cerimoniais, uniformes – a passagem da pragmática para a dimensão 
semântica), mas também pode embelezar ou realçar esse corpo (a moda e o 
primado da dimensão estética). Assim também o texto. Fruto de uma situação 
e de uma construção sociocultural; cria, institui e modifica sentidos; nos afeta, 
emociona e consolida percepções e sensações em sentimentos.

Se, aparentemente, é tão claro assim que além das dimensões 
pragmáticas e semânticas um texto pode portar essa dimensão estética, por que 
ela não aparece destacada, como uma categoria textual própria? Uma suposição 
que se desenvolve nesse estudo é a de que essa dimensão estética mobiliza 
um aparato subjetivo bastante primitivo, em que as dimensões pragmáticas e 
semânticas não haviam se constituído ainda. A trilha aberta por Pierce com a 
noção do qualisigno, da primeiridade e da sinestesia permitiriam avançar nessa 
compreensão à luz da semiótica sem apelar a projeções de fundo psicológico.

Avançando com Abril (2007) que os textos existem numa ecologia 
(sincrônica) e numa genealogia (diacrônica) os diferentes modos de fruição do 
leitor frente a cada texto caracterizariam processos semióticos distintos. Um texto 
verbovisual imbrica de início dois modos de percepção, ou dois sistemas básicos 
de signos: os visuais e os verbais. Mas a própria formação das imagens (visões) 
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e da linguagem verbal vem sedimentada numa protossemântica – quando as 
visões e verbalizações não se estabilizaram num quadro de significação instituído.

Assim, um texto verbo visual aciona aparatos que vão além dos visuais 
e dos verbais. Por se tratarem de textos heteróclitos, os textos verbovisuais são 
propícios ao exercício semiótico a que nos propomos: observar os processos 
intersemióticos entre dois ou mais modos de acionamento sobrepostos, 
simultâneos, sinestésicos, polissêmicos. Em resumo: observar a dimensão 
estética dos textos privilegiando a premissa de que a semiose estética opera nos 
elementos reversíveis (poéticos?). Ou no dizer de Barthes (1986) na projeção 
significativa dos “insignificantes”. Os signos estéticos seriam signos de passagem 
ou de comunicação. Sodré (2006) sintetiza muito apropriadamente essa questão 
do signo estético:

...a particularidade do signo estético é a pluralidade do senti-
do, a polissemia, que justifica tanto a abertura do sentido (a 
possibilidade de a obra mudar de significação ao longo do 
tempo) como a relação mutável com o mundo externo. Nesta 
relação, o signo estético funciona como signo de “comunica-
ção”, abrindo-se para uma semântica do imaginário coletivo, 
presente na ordem das aparências fortes ou formas sensíveis 
que investem as relações intersubjetivas no espaço social. O 
estético – melhor ainda, o “estésico”, para se desembaraçar a 
estética da tradição filosófica de julgamento de obras de arte 
ou mesmo industriais – aparece aí, então, como o conteúdo 
afetivo da vivência cotidiana. (SODRÉ, 2006, p. 90)

A mediação com relação a esses signos é uma complexa operação 
semiótica – também chamada de semiose – em que se articulam relações de 
determinação e representação. (PIERCE, apud SODRÉ, 2006, p. 92).

1.1- Percepção estética

Na busca pelos elementos textuais que propiciam a semiose estética a 
questão do signo estético é fundamental. Anúncios são textos verbovisuais e 
os signos visuais que os compõem podem ser entendidos como signos puros 
(Barthes, 1986). Os signos puros prescindem de elevadas compreensões de 
código para que sejam apreendidos. A comunicabilidade das imagens permite 
uma flutuação semiótica que não se limita à redução ao significado. Estamos 
na seara do signo sensível e nos processos de reversibilidade poética. Tratando 
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da relação dos signos visuais com os signos verbais, Barthes aponta a relação 
de ancoragem e de etapa. Senda a imagem polissêmica, a trama verbal pode 
explicar o que se passa na trama visual: temos aí a relação de ancoragem. 
Quando a trama verbal complementa a trama visual temos a relação de etapa 
entre visual e verbal. (BARTHES, apud. PIETROFORTE, 2012, p. 49).

Os limites da linguagem verbal com as linguagens outras (visuais, 
sonoras, sinestésicas, gestuais) marcam os indícios de quando o logos ainda 
está sendo tecido entre associações de phoné – ou seja, quando os ruídos, 
barulhos, sons ainda não estão sedimentados em palavras. Ou – se transpondo 
do plano sonoro para o plano visual - quando as linhas, traços, luzes e cores não 
estão codificados em escrita ou significado. Quando o significante “puro” não é 
redutível a um código outro, sua articulação se dá no limiar do significado.

Pode-se pensar com Barthes (1986) que se chegou ao “insignificante” do 
texto – ou que se pode pensar um “sentido obtuso” (p. 55), não óbvio, quando os 
elementos textuais entram em dialogismo. Tratando de fotogramas de Eisenstein, 
Barthes se pergunta diante das imagens o que nelas provocaria uma espécie de 
escândalo, de suplemento, de desvio de uma representação clássica, codificada 
(no caso de uma expressão de dor de uma anciã) e conclui que essa impressão 
era baseada numa relação tênue entre elementos visuais que não se poderia 
garantir sua intencionalidade. Algo entre a representação e o disfarce, algo que 
se possível transpor para uma fórmula verbal abrangeria uma relação quase de 
oximoro, paradoxal. Pode-se pensar no próprio exemplo que Barthes cita de 
Eisenstein pensando uma distinção entre “as trevas da catedral” e “a catedral em 
trevas” – o que contem o quê?  Provavelmente está-se próximo da primeiridade 
pierciana, ou do regime estético da arte em Rancière (2009) quando o logos e o 
pathos estão numa relação oscilante de indeterminação ou de multideterminação 
(reversibilidade poética). Salienta-se ainda o caráter de indecisão intencional, a 
possibilidade de abertura ao inconsciente, ou pelo menos da não consciência de 
todos os efeitos que essas marcas textuais possam portar.

Prossegue-se a construção dos operadores analíticos então aprofundando 
esses elementos textuais para buscar os traços da inscrição estética. Devido ao 
limite desse trabalho, nos ateremos a três operadores estéticos: as visualidades, 
as sinestesias e a percepção oceânica.
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2- Operadores textuais da dimensão estética

Na seção 2.1 a ênfase se assenta nos signos estéticos da visualidade. 
Para tanto a distinção entre signos visuais plásticos e icônicos, levantada por 
Barthes e trabalhada por Joly (2012) servirá de referência. Ainda na seção 
2.1 será feita uma comparação entre a poética e a estética e em como esses 
percursos tem semelhanças e diferenças.

Na seção 2.2 serão tratadas as símiles sinestésicas: como um texto 
verbovisual aciona possibilidades de sensações não visuais como as do olfato, 
paladar e tato. Os signos de passagem serão mais uma vez fundamentais para 
acionar a semiose que imbrica signos visuais com sensações olfativas como em 
anúncios de perfumes.

Por último, em 2.3 irrompem as delicadas questões da euforia conjuntiva 
tão utilizada na propaganda e da percepção oceânica que remete ao desejo de 
vínculo bastante afeito à estética.

2.1- Mensagem plástica: a estética como poiesis do não verbal 
(poiesis e aisthesis) 

A primeira categoria a ser trabalhada é a da ênfase na mensagem plástica. 
Para tanto iremos diferenciar a poiesis e a aisthesis.

Enquanto a poética busca dar a ver, desvelando as coisas e os afetos 
através de uma expressão nova, ela se faz por uma ação no mundo. Mesmo 
não se restringindo à linguagem verbal, uma ação poética é um fazer, um 
expressar, um articular de linguagens para “dar a ver” algo. Dessa maneira, uma 
poética verbovisual articula elementos verbais e visuais para expressar uma 
visão de mundo. Poiesis – dar a ver algo, não é o mesmo que produzir (do latim 
producere = por algo no caminho). Algo de trabalho subjetivo, de pensamento 
ou de sensibilidade, está implicado na poiesis. Mesmo no caso da arte ready-
made a colheita do material implica uma escolha do autor. Essa ação de 
escolher, organizar, catalogar, contar, nomear estava abrangida pela noção do 
logos grego. Logos não é meramente a palavra (primado da linguagem verbal). 
Logos é toda e qualquer ação do pensamento sobre o mundo (os fenômenos). 
Assim a linguagem visual, matemática, espacial, corporal constituem-se como 
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desdobramentos do logos em linguagens outras que as não verbais. Por isso, a 
possibilidade de uma poética visual, corporal, cinematográfica, plástica e muitas 
outras.

Os ready-mades, a arte aleatória – ou com elementos de abertura ao 
aleatório, não invalidam ou anulam essa ação do logos no poético por alguns 
motivos: a) em primeiro lugar, como foi dito acima, a própria escolha, colheita e 
apresentação sob um contexto de arte já evidenciam um trabalho do pensamento 
no recorte do real e na re-apresentação desse recorte como arte; b) não há que 
se considerar o pensamento (aqui tratado como logos) como apenas racional – o 
racional é apenas uma fração do logos que abrangeria também as visualidades, 
as sensibilidades, as emoções, as memórias e a magia das aberturas ao aleatório, 
místico, religioso ou aos “irracionais”. Gonzalo Abril (2007) já apontou o quanto 
da visualidade configura o pensamento, ou formas de pensar além do verbal, 
antes do verbal e entre verbal.

Esse trabalho de seleção, reconfiguração e apresentação constitui uma 
configuração poética suficiente nas artes. O fazer poético mesmo sem âncora 
verbal ou intencionalidade de princípio (meios ou métodos aleatórios) ou de fins 
(resultados em aberto ao aleatório, arte interativa etc.).

De qualquer modo o poético se exprime como ação, desde Aristóteles até 
hoje. O fazer ver implica um ato, uma fatura. Abril (2007, p. 110-111) menciona 
a fórmula austiniana da performatividade “dizer é fazer” e ainda a extrapola para 
o campo das visualidades sugerindo que “mostrar” ou “dar a ver” é fazer. Ainda 
mais longe: “fazer é chegar a ser”. Eis a actio da poética instaurando visíveis e 
dizíveis. Ao continuar sua reflexão sobre os textos visuais, Abril (2007, p. 104-
116) enfatiza o poder de condensação e polarização que as imagens portam, e 
que permitem que – muito mais do que a abstração dos conceitos destinados 
ao logos– as visualidades atuem como perceptos destinados à emoção e aos 
sentimentos – ao pathos. As alegorias visuais – ou melhor, os processos de 
alegorização em que as imagens são “lidas” e passam a “dizer” – trânsito do 
pathos ao logos – constituem o foco de Abril nesse trabalho sobre os textos 
visuais e que nos parecem ser importantes para se pensar o trânsito entre 
poética e estética que empreendemos agora. Saliente-se o paralelismo com a 
proposição de Rancière sobre os regimes da arte (passagens do ético, ao poético 
e ao estético), ressaltando que para Abril não se constituem como regimes 
encadeados e subsequentes, senão que imbricados e dialógicos – enfoque que 



18

Benedito Dielcio Moreira (org.)

privilegiaremos.
Diferente é a situação da estética, baseada no pathos - muito mais um sofrer 

(ou ser afetado) por uma ação. Interessa-nos aqui desdobrar as possibilidades 
de afetação (os signos estéticos) e as visualidades que se apresentem nos 
anúncios.

2.2- As visualidades (signos plásticos na trama visual)

Abril (2007, p. 125) salienta que há “imagens para ver” e “imagens para 
ler”. As imagens para ver seriam as da arte visual, pictórica, murais. As imagens 
para ler seriam próprias da cultura de massas, e a publicidade é um bom 
exemplo dessas. Mesmo com o alto grau retórico que as imagens da publicidade 
portam, elas não dispensam uma comunicabilidade e empatia, e o fazem 
através de um discurso sensível. Observamos aqui algumas dessas estratégias 
sensíveis através da trama verbovisual de anúncios escolhidos na amostra. Abril 
chama de trama visual ao “conjunto de significantes visuais que conformam o 
plano da expressão textual, constroem sua coerência e preparam o conjunto 
de seus efeitos semióticos” (2007, p. 127). Nesses anúncios, como nos textos 
verbovisuais, essa trama visual se dá por complexas relações sintáticas que a 
constitui como um espaço sinóptico e alegórico, formando uma “tela” legível que 
integra um conjunto de elementos visuais heterogêneos em um mesmo plano de 
consistência ótica, com a consequente contaminação semiótica entre elementos 
icônicos, simbólicos e indiciais. (ABRIL, 2007, p.126).

Recorremos também a Joly (2012, p. 75) que com base nos estudos 
de Barthes distingue dois tipos entre os signos visuais que conformam uma 
mensagem visual: a) signos figurativos ou icônicos, que, de modo codificado 
dão uma impressão de semelhança com a realidade ao jogar com a analogia 
perceptiva e com os códigos de representação de determinada cultura; e b) 
signos plásticos, que seriam os componentes propriamente plásticos da imagem 
como a cor, as formas, a composição, a textura. Tanto os signos icônicos 
(figurativos) quanto os signos plásticos são signos visuais, ao mesmo tempo 
distintos e complementares.

Assim a trama visual com suas relações sígnicas permite percursos 
semióticos em diferentes níveis: olhando os signos plásticos podem-se ver 
signos figurativos e ler essa trama sinóptica visual simbolicamente. Abril (2007, 
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p. 127) inclusive reputa como inadequada essa diferenciação metodológica entre 
signos plásticos ou estéticos por um lado e icônicos figurativos por outro uma vez 
que os signos icônicos também operam como qualidade e sua iconicidade é uma 
função semiótica e não uma propriedade essencial de algum fenômeno.

Acompanhando com Abril (2007, pp. 112-116) os efeitos da polarização 
simbólica apontados por Turner, notaremos que a dimensão estética do texto 
recai sobre uma semiose que retorna ao (ou enfatiza o) polo sensorial, uma 
espécie de repolarização do ideológico ao sensorial.

Observamos que a estética se apresenta como uma poiesis do não verbal. 
Dessa forma uma narrativa visual articula uma percepção que engendra sentidos 
sem passar pelo dispositio de um discurso verbal. São perceptos muito mais 
que conceptos o que a semiose estética deflagra. As imagens fixas, como as 
que analisamos nesse trabalho, não deixam de ser percebidas como instantes 
pontuais de uma narrativa em fluxo contínuo. Abril (2007) assinala a partir de 
Greimas que qualquer imagem fixa pode ser percebida como um aspecto pontual 
de um fluxo contínuo, assim parecendo nas imagens fixas que os actantes estão 
a ponto de fazer algo, ou que acabaram de fazer algo. Assim a imagem fixa é 
percebida como um instante em meio a um fluxo, o que nos leva a reflexão de 
Deleuze (apud ABRIL, 2007, pp. 131-135) sobre as diferenças entre corte e pose. 
Nas artes tradicionais como a pintura e a escultura, o artista representava seus 
modelos em poses estudadas, como que colhendo a imagem em um instante 
privilegiado. Com o advento da fotografia e sua evolução técnica, passou-se a 
obter imagens sem a necessidade de poses evidenciando ainda mais o fluxo 
contínuo e sua interrupção em um momento qualquer.

Essa inter-relação entre “pintura-pose-instante privilegiado” por um lado e 
“fotografia-corte-momento qualquer”, muito proveniente das condições técnicas 
disponíveis, não invalida que as pinturas possam simular um momento qualquer 
dentre um fluxo contínuo emulando ser um corte; nem que as fotografias não 
possam ser colhidas em poses muito bem estudadas para garantir que um 
momento qualquer seja tomado por um instante privilegiado.

Essa reflexão está aqui posta para ressaltar como uma poética da imagem 
(sua fatura, sua elaboração, seu nível discursivo) se apresenta como um percepto 
estético (sua apreensão, sua fruição, sua semiose) no simulacro interlocutivo de 
um texto visual.
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2.3- Sinestesia: a estética e imbricação de sensíveis

Não se pode ver um sabor ou um cheiro. A própria noção de espacialidade 
convoca a dimensão corporal tátil e as experiências sensoriais anteriores. O 
labirinto do ouvido é onde reside o equilíbrio, embora seja comum se sentir mais 
equilibrado com os olhos abertos. Desse modo a percepção visual é auxiliada 
por uma série de percepções dos outros sentidos e da própria memória. Na 
seção anterior foi explorada uma possibilidade de semiose estética a partir das 
visualidades, da parcela visível das percepções. Mas a construção do olhar 
convoca também uma não visualidade. Essa não visualidade transita: a) pela 
incapacidade do sistema óptico em captar estímulos que não estão em seu 
alcance perceptivo; ou b) pela incapacidade da competência simbólica em dar 
um sentido àquilo que vê.

Desse modo, enxergar um aroma é impossível opticamente uma vez que 
os aromas impressionam o sistema olfativo (eis um dado importante para se 
tratar de anúncios de perfumes e colônias em busca de imbricações sensíveis 
uma vez que as imagens devem sugerir – ou traduzir, se é que seja possível – 
percepções olfativas através de estímulos ópticos). Exemplificada assim o tipo 
da não visualidade A.

Mas também todos os signos plásticos que não alcancem uma semiose 
que os disponham como signo também icônico tendem a ser relegados a não 
visíveis. Está diante dos olhos, impressiona o sistema ótico, mas não vemos 
por não decodificarmos como uma informação visível. Na teoria da Gestalt, 
aquilo que a mente entende como significativo salta aos olhos como figura, e 
o que não se coloca como significativo é afastado (ou desprezado pelo logos) 
como fundo. Essa relação figura-fundo será tratada em outro artigo. Os códigos 
e padrões culturais influenciam nessa decodificação. Abril (2007, p. 104-122) 
ressalta esse processo ao tratar das performatividade textuais através das 
relações de interação entre a práxis e a eficácia simbólica. Barthes (1986) atenta 
para os “insignificantes” do texto que buscam significar. Quando se desenha um 
rosto, o espaço entre as sobrancelhas é representado por um espaço como que 
vazio. Ao nomear esse espaço do corpo como glabela (derivado de glabra = 
sem pelos) aquele espaço vazio adquire significado (mundo do logos). Se para 
dermatologistas, maquiadores ou talvez poetas vejam aquele espaço como 
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glabela, para a grande maioria das pessoas essa região continua sendo um 
espaço vazio entre as sobrancelhas. Assim está exemplificado o tipo da não 
visualidade B.

Ainda há o espaço projetivo do oculto: o que não vemos por estar 
escondido, e a mente completa com algo fora do enquadramento.

Temos então que a não visualidade pode ser o invisível, o não discernível 
e o oculto. O não visível por não impressionar o sistema óptico seria o impossível 
de ver (o invisível). A não visualidade que impressiona o sistema óptico, mas que 
não suscita uma significação (o não invisível num quadrado semiótico entre visível 
e invisível como contrários) seriam os não discerníveis (ou os “insignificantes” de 
Barthes). E o que não é visível por não estar no enquadramento apresentado 
seriam os ocultos. Nesse terceiro não visível recaem as ênfases sociais (e 
textuais) do que deve ou não ser mostrado ou ser dado a ver. A questão da 
visibilidade está nessa terceira categoria.

Nessa seção das sinestesias trataremos das não visualidades e em como 
os outros sentidos como olfato, tato, paladar e audição corroboram ou acionam 
possibilidades visuais e estéticas a partir de não visualidades.

Para Abril (2007) os textos visuais comportam tanto uma dimensão de 
visualidade como outra dimensão de não-visualidade, ou seja, entre o que 
nos é dado ver e o que nos é impedido de ver, escondido, escamoteado, ou 
mesmo sugestionado, flutua nossa percepção visual. Ao atentar para essa dupla 
percepção, Abril nos convida a perceber textos visuais como passíveis de serem 
abertos a outras sensações, a outros sentidos na acepção sensorial mesmo do 
termo. Assim, um texto visual pode nos acionar aromas, sabores, sensações 
táteis, sonoras, de movimento, vertigem e mesmo sinestésicas.

O que nos leva ao conceito de sinestesia, de fato muito mais amplo do 
que a figura de linguagem que imbrica conexões de sensações diferentes (como 
o aroma da cor, ou a descrição literária do sabor dos bolinhos na memória de 
Proust). Trata-se aqui de uma “perspectiva sinestésica da estética pierciana, 
(...) nesse contexto imperam conexões fugazes e instáveis que resultam em 
aproximações guiadas por qualidades de sentimento.” (ALZAMORA. 2010 p. 
299). Dizemos, portanto, da sinestesia para além de uma construção verbal 
literária, e sim como condição estética de uma experiência que tende para o 
qualisigno, ou o quase signo, primado do sensível e da primeiridade pierciana. 
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(ALZAMORA. 2010, pp. 299-303).
Para a noção de estranhamento e cotidianidade, também estaremos 

mais sintonizados com a noção das relações estabelecidas no ato da fruição 
comunicativa, mas salientamos que enquanto a cotidianidade cumpre uma 
função apaziguadora (reconciliadora) de estabilizar a experiência, assimilando-a 
ao mundo vivido do leitor-espectador-fruidor, uma sensação de reinserção entre 
o observado (no anúncio, filme, poema etc.) e o experimentado na teia, enredo 
cotidiano da vivência desse destinatário.

Para o estranhamento o efeito desejado é outro: trata-se de deslocar 
(descolar) a fruição do mundo vivido desse fruidor, quebrar a ilusão de 
continuidade e chamar a atenção, o foco, para a imediaticidade, a unicidade 
daquele momento, daquela experiência. O diferente inserido no comum.

Por muito tempo, quando se falava em poiesis, era de praxe ressaltar esse 
caráter do único, do novo, do inaudito e inusitado, em suma, do estranhamento. 
Mas, esse fluxo de cotidianidade também permeia a aisthesis, a face comunicativa, 
da comunicabilidade na relação entre as sensibilidades que con-fruem uma 
experiência estética, conforme aponta Valverde (2010 pp. 60-64).

Esse “ver com os olhos não da mente, mas do coração” que caracteriza 
a sensação estética permeia também os anúncios publicitários que buscam uma 
comunicabilidade e empatia com seus espectadores.

3- Estética, euforia conjuntiva e percepção oceânica

Na seção 2.3 irrompem as delicadas questões da euforia conjuntiva tão 
utilizada na propaganda e da percepção oceânica que remete ao desejo de 
vínculo bastante afeito à estética. Para além de simples convencimento pela 
argumentação racional, a propaganda busca primeiramente estabelecer um 
vínculo com sua audiência. Basicamente, esse vínculo se estabelece por um 
processo de identificação e de congregação. No modelo quadrifásico da retórica 
de Aristóteles estamos na fase de narração em que se busca uma identificação 
com a audiência antes de se entrar nas provas (argumentos). As estratégias 
estéticas prescindem frequentemente do convencimento argumentativo em favor 
da direta identificação e formação de grupos afins. Tanto é que anúncios de 
perfumes, roupas, cosméticos, design enfim, uma série de produtos sensório-
estéticos, elidem os textos explicativos em favor de uma disposição visual 
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esteticamente bela e promotora de sensíveis. Empatia é a palavra-chave.
Essas estratégias sensíveis ancoram sua efetividade no signo sensível, 

ou de comunicação (SODRÉ, 2006) – portanto na dimensão estética dos textos. 
Carrascoza (2004) propõe um modo dionisíaco de articulação da publicidade 
quando os anúncios baseiam seu convencimento não em argumentos claros e 
racionais (modo apolíneo), mas na vontade de união, de satisfação, de prazer 
puramente hedonista. Nesse modo (dionisíaco) a adesão ao produto perfaz o 
caminho da emoção e da sensibilidade. Adesão muito mais que convencimento 
racional. Na semiótica greimasiana encontra-se a valoração da conjunção e 
sua expectativa de realização quando nos deparamos com a oposição euforia-
disforia. A propaganda trabalha com a premissa genérica de que a conjunção do 
consumidor com o produto propicia satisfação e a função do discurso publicitário é 
fomentar o desejo dessa conjunção. Para os produtos sensoriais a articulação do 
discurso publicitário privilegia a direta conexão ancorada no prazer. Transforma-se 
a fórmula funcionalista de “contra fatos não há argumentos” na nova formulação: 
para sensíveis não há necessidade de argumentos. A identificação ou conjunção 
emocional é o caminho das estratégias sensíveis. Perceptos falam mais alto (ou 
mais intimamente, proximamente) que conceitos.

Já foi discorrido nesse trabalho sobre a força estética ancorada na 
articulação de uma poética visual (2.1) e dos apelos à símile sinestésica (2.2). 
Falta convocar mais uma situação de apelo estético que é o tipo de percepção 
denominada de oceânica.

A partir de Ehrenzweig (1969 pp. 282-283) entende-se a percepção 
oceânica como um determinado tipo de percepção característico da fase em 
que a criança não se percebe como separada do entorno. Sem ter acedido à 
linguagem e as relações de pensamento lógico distintivos de ação e reação, 
sujeito e objeto, eu e outro, essa percepção atravessa os sentidos bastante 
semelhantemente ao que acontece com a sinestesia. Mas enquanto a sinestesia 
consiste nessa passagem (trânsito) entre os sentidos ao perceber o mundo, a 
percepção oceânica convoca o corpo como um todo sem prevalência de uma 
separação entre o fruidor e a situação de fruição.

Se na sinestesia há uma imbricação dos sentidos, uma vertigem do 
sensório na indistinção (ou conjunção) entre sons, aromas, paladares, tato e 
visão; na percepção oceânica é a própria corporalidade que não se distingue 
da atmosfera que o envolve, sendo, portanto um tipo de percepção vinculante 
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ainda mais intensa e primitiva no sentido de mais pática. Se se pode qualificar 
de efeitos ainda não verbais na sinestesia, poderíamos avançar para uma 
qualificação de efeitos ainda não de-diferenciados na percepção oceânica, em 
tal medida a situação perceptiva (e, portanto, a experiência) é sentida como um 
acontecimento vinculante sem separação entre fruidor e situação de fruição.

Com o desenvolvimento da mente a criança vai se percebendo como não 
ligada (vinculada) diretamente ao entorno. Esse processo foi denominado de de-
diferenciação = a ir se percebendo diferente (separado) do entorno. A busca 
da conjunção e a sua valoração positiva no estado de euforia restam como 
traços (indícios) da intensa percepção vinculante da subjetividade em formação 
por sucessivos processos de subjetivação. Saber-se sujeito é ir-se sabendo 
separado. Mas nem tudo está perdido: os vínculos batem à porta e solicitam o 
retorno conjuntivo. Esse processo é bastante paralelo ao que Nietzsche (2007) 
descreveu da oscilação entre um modo de arte apolíneo e um modo de arte 
dionisíaco. O modo apolíneo se apresenta estável, luminoso, articulado, portanto 
de-diferenciado. O modo dionisíaco se apresenta instável, obscuro, inarticulado, 
portanto conjuntivo não diferenciado. Mas o próprio Nietzsche alerta que na 
estabilidade apolínea resta um núcleo de caos indiferenciado dionisíaco. Como 
também na indistinção conjuntiva dionisíaca cintila um núcleo de articulação 
singularizante apolíneo.

Ehrenzweig desenvolve dois tipos de percepção para tentar articular 
esses modos em constante luta caos-ordem \ ordem-caos. Esses modos são 
a percepção de superfície e a percepção profunda. A percepção de superfície 
tende a ordem, a distinção, ao feitio apolíneo. A percepção profunda tende ao 
caos, à indistinção, ao feitio dionisíaco. Para Ehrenzweig a percepção estética 
é a que perfaz o caminho da percepção profunda para a de superfície. Então 
a percepção estética tende a estabilizar o caos profundo da indiferenciação. A 
percepção estética ordena o caos: os fantasmas, o medo, a morte, a dor, o terrível 
inominado. Para Ehrenzweig o caminho inverso – da percepção de superfície 
para a percepção profunda – foi denominado de percepção plástica. A percepção 
plástica desestabiliza a ordem superficial da diferenciação. A percepção plástica 
insere o caos na ordem: com isso revitaliza a estabilidade inerte, estável e sem 
graça das situações acabadas e imóveis. De fato, essas articulações estão muito 
paralelas aos conceitos Nietzschianos de arte apolínea e arte dionisíaca. Só 
que o acento recai nos processos perceptivos e não nas obras em si. Como 
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esse trabalho enfoca as dimensões textuais, trata-se de buscar os marcadores 
sígnicos que enfatizam processos de sentido estético: estamos no campo das 
semioses e da ação dos signos sensíveis (ou de comunicação).

Que marcadores incitam semioses de conjunção? Os indícios textuais que 
suscitam percepções oceânicas encontram-se bastante paralelos aos processos 
sinestésicos. A sinestesia que envolve sensações de movimento, tato, textura, 
aconchego, conforto, carinho podem ser consideradas deflagradores de semioses 
oceânicas por convocarem a percepção corporal. Para Ehrenzweig o processo 
estético (que ordena o caos) é um afastar-se das percepções táteis-corporais em 
favorecimento do sentido da visão. O processo inverso (denominado de plástico) 
consistiria num aproximar-se das percepções táteis-corporais desfavorecendo o 
privilegio da visão. 

Anúncios de produtos para o corpo são um bom campo para o apelo às 
sensações táteis e corporais. Mas não apenas isso. Ao se constituírem como 
textos verbovisuais apelam a traços, memórias, lembranças de vínculos corporais 
bem mais antigos e profundos que qualquer articulação lógico-racional. 
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“Essa marca vai ficar de vera!”: a hospitalidade no limiar 
em “A falta que me faz”1

Diego Baraldi de Lima2 

Olhares que se encontram, espaços que se comunicam

Estamos no espaço da casa. Como visitantes que ocupam um novo 
habitat, ouvimos a polifonia de ruídos e burburinhos que compõem uma cena 
doméstica, ainda não tomada pela impessoalidade ou “povoada pela televisão, 
solidão e violência” (LOPES, 2007, p. 116). Alessandra e Paloma se aprontam 
para o “mexe”3. Testam a maquiagem e se olham em espelhos improvisados. Em 
outro quarto da casa, sentada na cama, Valdênia4 também se olha no espelho 
que restou do estojo de maquiagem. Toca5 entra no quarto, o cabelo arrumado. 
Alessandra e Paloma vêm atrás. A câmera observa as moças no mesmo 
enquadramento e sem cortes – Val em primeiro plano, as demais personagens ao 
fundo. Toca diz que Derley está no “mexe” e que aguarda por Val. Val aparenta 
duvidar da informação de que Derley, pai do filho que espera, estaria no bar. 
Alessandra agita-se, provocativa: “Não falei? Não falei?”. Elas riem, estimuladas 
pela situação que imaginam se desenhar. Val também ri, olhando para as moças, 
e depois lança um olhar em direção ao “fora-de-campo mais radical” que Jacques 
Aumont (2004, p. 41) chama de antecampo, esse espaço fora de quadro, mas 
não fora de cena (COMOLLI, 2008, p. 87). Sentimos que há outras pessoas 
do lado de cá da câmera a compartilhar a situação que vemos se desenvolver. 
Guardemos esse olhar (Figura 1).

1 Versões anteriores desse artigo foram apresentadas no XXXVI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 
(LIMA, 2013a) e no XVII Encontro da Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual (LIMA, 2013b).

2  Diego Baraldi de Lima, professor adjunto do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Mato 
Grosso - UFMT, tem mestrado em Estudos de Linguagem e doutorado em Comunicação pela Universidade 
Federal de Minas Gerais - UFMG

3  Modo como as moças se referem ao bar dos arredores, onde dançam e se divertem. Essa palavra, dentre outras 
variações regionais do uso da língua, aponta para as operações criativas realizadas por praticantes (a partir da 
acepção de Michel de Certeau). 

4  Apelido pelo qual a personagem Valdênia é invocada pelas moças do filme.
5  Apelido da personagem Shirlene.
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Enquanto as meninas, eufóricas, incentivam Val a trocar de roupa e ir 
ao “mexe” para se encontrar com Derley, os olhos da personagem encaram a 
câmera e, em seguida, passeiam pelo espaço ao redor. Visivelmente feliz, ela 
controla o sorriso e busca aparentar tranquilidade. “Hoje não!”, responde às 
amigas, procurando demonstrar que a presença de Derley nos arredores não 
seria o suficiente para tirá-la de casa. 

FIGURA 1 – Um olhar que se transforma 
no plano e amplia a cena...

FIGURA 2 – ... busca adesão daqueles que filmam.



29

INTERFACES SOCIAIS E TEXTUALIDADES MIDIÁTICAS

FIGURA 3 – Correspondência entre os olhares.

FIGURA 4 – Alegria!

As garotas deixam o quarto e ficam perto da soleira da casa. Val chama 
por Toca e recomenda à amiga avisar Derley que alguém telefonara pedindo 
que entrasse em contato. Da soleira, sem titubear, Toca retruca: “Você dá a ele 
o recado!”, deixando a casa. Alessandra e Paloma continuam ao pé da porta, 
conversando. Pensativa e sem saber ao certo como proceder, Val procura algo 
para olhar nas paredes, no chão. Subitamente, seus olhos movem-se outra 
vez em direção ao espaço que não vemos, nas contiguidades de onde está 
posicionada a câmera.

Esse olhar, inicialmente sério e distante (Figura 2), se transformará quando 
encontrar o olhar de alguém que está no antecampo (Figura 3). Esse alguém 
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com quem Val cruza um olhar cúmplice e que desencadeará uma explosão de 
risos altos de alegria (Figura 4), acreditamos, trata-se da realizadora do filme, 
Marília Rocha, que, junto com equipe e aparato de filmagem, instala-se por 
algum tempo na casa e em outros espaços em que vivem e por onde transitam as 
personagens. Ao compartilhar provisoriamente (em decorrência das filmagens) 
um mesmo tempo e espaço, nesse e em outros momentos de “A falta que me faz” 
(2010), em maior ou menor intensidade, cineasta (e equipe) e aquelas que são 
filmadas desenvolvem uma relação de hospitalidade no limiar.

A ideia de limiar foi tomada nesse artigo6 a partir da leitura que Jeanne 
Marie Gagnebin faz dos conceitos de limiar e fronteira nas “Passagens” de Walter 
Benjamim. De acordo com Gagnebin (in OTTE, SEDLMAYER & CORNELSEN, 
2010, p. 13-14),

O conceito de fronteira, de limite (Grenze) (...) contém e mantém 
algo, evitando seu transbordar, isto é, define seus limites não 
só como os contornos de um território, mas também como as 
limitações do seu domínio. (...) O conceito de Schwelle, limiar, 
soleira, umbral, seuil (...) se inscreve de antemão num registro 
mais amplo, registro de movimento, registro de ultrapassagem, 
de “passagens”, justamente de transições. 

Assim, “o limiar não faz só separar dois territórios (como a fronteira), 
mas permite a transição, de duração variável, entre esses dois territórios.” 
(GAGNEBIN in OTTE, SEDLMAYER & CORNELSEN, 2010, p. 13-14). No filme, 
cineasta e personagens filmadas travam uma relação de hospitalidade, no limiar 
entre a proximidade e a distância. As diferenças entre elas não desaparecem, 
mas também não impossibilitam o encontro de mundos, a troca de experiências, 
os afetos compartilhados. Sabemos que a noção de limiar tem uma dimensão 
muito peculiar em Walter Benjamin. Isso, contudo, não nos impede de tomar 
a noção com liberdade para nos referirmos a essa variação da cena da 
hospitalidade. Estar no limiar é uma situação intimamente associada à noção 

6  Esse artigo é um desdobramento de nossa pesquisa de doutorado desenvolvida no Programa de Pós-graduação 
em Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), orientada pelo Prof. Dr. César Geraldo 
Guimarães. Nessa pesquisa, problematizamos as relações mediadas pela câmera e instauradas entre cineastas e 
personagens filmados em cenas de documentários brasileiros recentes, nas quais o espaço filmado é o espaço da 
casa (e arredores) desses personagens. Para apreender as variações observáveis nessas relações, recorremos 
à noção de hospitalidade como copresença de hóspede e anfitrião em um espaço que é dominado por esse e 
estranho àquele. A pesquisa fez uso heurístico da noção de hospitalidade para apreender os elementos colocados 
em jogo na cena fílmica, analisada enquanto cena de hospitalidade, e regulada por maior ou menor proximidade, 
maior ou menor afastamento, maior ou menor familiaridade entre cineastas (tomados enquanto hóspedes/
visitantes) e personagens filmados (tomados como anfitriões).
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mesma de hospitalidade, visto que, ao dividir um mesmo espaço, hóspede e 
anfitrião estão implicados em um jogo entre o desejo de integração e o respeito à 
alteridade, entre a absorção e a rejeição do hóspede. Entretanto, nem toda cena 
de hospitalidade inscreve uma relação no limiar.

Acolher o cotidiano

Em “A falta que me faz”, o cotidiano é colocado em cena. Modos de 
habitar, de narrar, de ocupar o espaço, de constituir laços de sociabilidade e 
de afetividade se presentificam na escritura do filme. Aos poucos, o espectador 
adentra alguns espaços da experiência cotidiana de cinco moças, habitantes 
da comunidade de Curralinho, interior mineiro, próxima a Diamantina, região 
da Serra do Espinhaço (que aparecerá, imponente, nos belos e longos planos 
da paisagem). São as histórias e o convívio de Valdênia Ribeiro, Alessandra 
Ribeiro, Priscila Rodrigues, Shirlene Rodrigues (Toca) e Paloma Campos – 
que se encontram entre a juventude e a vida adulta – que guiarão a narrativa. 
O filme faz uma articulação livre entre momentos de escuta e interação com 
as personagens e momentos em que as acompanha e observa em meio aos 
afazeres cotidianos e nos espaços pelos quais circulam. Lembramo-nos das 
considerações de Michel de Certeau (2009, p. 166-167) acerca do caminhar 
como prática do espaço quando assistimos às passagens do filme em que as 
moças trilham caminhos sinuosos entre as rochas que compõem a geografia da 
região em que vivem. Espaço geográfico que, no filme, parece dizer algo sobre 
“o isolamento imposto pela paisagem e a dureza (bela e admirável) do caráter e 
da personalidade das meninas” (DUMANS, 2012, p. 143).

Em relação ao espaço da casa, é admirável o modo como o filme adentra 
aos poucos, e com alguma intimidade, os espaços domésticos. De modo 
discreto, como um visitante que tivesse sido “explícita e livremente convidado 
a entrar” (CERTEAU, GIARD & MAYOL, 2009, p. 203), a câmera se aproxima 
das personagens em ambientes da casa: observa uma das meninas deitada na 
cama ouvindo música no aparelho de som, outra servindo café para homens que 
fazem reparos na cozinha, contempla a sala com a televisão desligada enquanto 
várias delas dançam etc. Esse cotidiano que o filme nos apresenta é marcado 
por uma temporalidade densa, perceptível pela longa duração dos planos e pela 
prolongação do espaço através da construção sonora. Essa partilha de espaços 
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e tempos que se tornam visíveis pelo modo como “A falta que me faz” efetiva uma 
inscrição do cotidiano doméstico e das experiências das personagens permite-
nos pensar em uma poética do cotidiano (LOPES, 2007, p. 24). O interesse do 
filme pelos modos com que as moças ocupam a casa nos leva a pensar na 
atualização de uma “linhagem que retrata a casa marcada pela delicadeza e pela 
leveza” e também “como espaço de resistência, mundo afetivo em oposição ao 
mundo masculino do trabalho, impessoal, capitalista” (LOPES, 2007, p. 116). No 
encontro produzido entre cineasta (e equipe) e as moças de Curralinho, o filme 
exibe a riqueza sensível da vida comum, ao mesmo tempo em que coloca em 
cena uma relação de hospitalidade no limiar entre os mundos das personagens 
e da cineasta (e equipe). 

A hospitalidade no limiar

Como dado extrafílmico que se insinua em diversas passagens do 
filme, sabemos que há, de partida, diferenças entre as experiências daqueles 
que filmam e daquelas que são filmadas: cineasta e equipe vêm da cidade 
grande e pertencem a um universo econômico-cultural bastante diverso do das 
moças do filme, que residem em habitações simples – senão precárias  – na 
pequena comunidade de Curralinho. Intuímos que essas diferenças produzem 
uma distância inevitável entre a cineasta e aquelas que são filmadas. Ambas 
as partes precisam lidar com essa diferença no presente das filmagens, no 
momento mesmo em que o filme vai se fazendo nesses espaços transitoriamente 
partilhados pelas anfitriãs com a equipe que as filma. A regulação entre distância 
e proximidade é que produz essa hospitalidade no limiar, que deixa marcas no 
filme.

Na condição de anfitriãs, as moças de Curralinho oferecem uma bela 
acolhida àqueles que filmam, compartilhando com eles o espaço de suas casas 
e também das redondezas, em que exercitam suas tarefas cotidianas (a colheita 
das sempre-vivas, o corte e cata de lenha para abastecer o fogão, a lavação 
de roupa e da louça), bem como os momentos de distração (os passeios nas 
cercanias da represa, as conversas no entorno de Curralinho, as idas ao “mexe”). 
Além de conceder à cineasta e equipe a entrada nesse espaço doméstico e, 
até certo ponto, íntimo mesmo, essas anfitriãs conquistam, em suas auto-
mise-en-scènes, um espaço em cena, mobilizando cineasta, equipe e também 
espectadores a compartilhar suas invenções, dúvidas e expectativas.
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Na condição de hóspedes/visitantes, gratas à acolhida por parte das 
personagens, cineasta e equipe produzem uma delicada inscrição desse 
cotidiano, combinando passagens mais leves a outras nas quais percebemos as 
dificuldades existentes na vida dessas meninas. Em um movimento recíproco, 
a mise-en-scène do filme retribui a acolhida das personagens, abrindo-se para 
que essas possam se colocar em cena e produzir suas fabulações em torno de 
pequenas, mas potentes aspirações da vida cotidiana. O que é significativo em A 
falta que me faz é que as marcas dessa abertura para aquelas que são filmadas 
são reforçadas justamente nas passagens em que irrompe o espaço ocupado 
por aqueles que filmam (a diretora e sua equipe). Esse espaço, que não vemos, 
é essencial para a constituição da cena que o filme produz.

Retornemos à sequência apresentada na introdução desse texto. Val 
hesita em demonstrar alegria ao saber que Derley, o pai do filho que espera, 
está no “mexe”. Entretanto, quando seus olhos cruzam com os olhos de quem 
está do lado de cá da câmera, há uma faísca que desencadeia a explosão de 
alegria na personagem, que ri alto, a ponto de uma das amigas dizer: “Valdênia 
tá ficando doida!”. Nessa passagem, a discreta incidência do antecampo nega 
os procedimentos que buscam a invisibilidade e a não intervenção da cineasta 
na cena.

Essa incidência do antecampo no campo (e vice-versa) se faz de modo 
contínuo e crescente, desde as primeiras cenas do filme, quando a câmera 
parece se limitar a um olhar exclusivamente observativo, acompanhando a festa 
onde as meninas dançam e o momento em que Priscila tatua a perna. É nessa 
cena que percebemos a primeira aparição da cineasta Marília Rocha, que não 
chega a entrar no quadro. Limita-se ao fora de campo, lançando perguntas 
às personagens ou conversando com elas. A partir daí, e em diversos outros 
momentos do filme, as interações entre as personagens, em campo, e cineasta 
(e equipe) no antecampo, serão constantes.

A presença da cineasta (e também da equipe de filmagem) no fora de 
campo não se limitará ao jogo de estímulo-resposta comumente associado à 
entrevista. Aos poucos, uma relação de proximidade se desenvolve entre a 
cineasta e as personagens do filme, permitindo que a interação se dê de forma 
reversível, trazendo para o dentro de cena a cineasta e sua equipe (mas não 
para dentro do quadro, no caso da cineasta). Tais momentos colocam em cena 
uma relação de hospitalidade no limiar, na qual se explicitam ora aproximações, 
ora distanciamentos, entre aquelas que compõem a cena.
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Essa hospitalidade no limiar vai se fortalecendo em outras passagens do 
filme nas quais cineasta, equipe e personagens filmados (e também o espectador) 
se veem envolvidos em um encontro partilhado. Em uma dessas passagens, 
estamos no quarto de Val. Ela dobra fraldas e outras roupas para o bebê que 
está esperando. Do fora de campo, a cineasta pergunta quantas fraldas ela já 
tinha para o enxoval. “Uma... duas... três!”, responde a personagem. Marília 
pergunta quais roupas do bebê Val mais gostara. Logo depois, enquanto Val 
mostra suas preferências, Marília indaga: “E quem que vai ser a madrinha?”. Val 
responde: “Eu não escolhi ainda não”. Há um corte. A câmera se concentra em 
Val: “Quem sabe você tá na lista?”, diz, olhando na direção de Marília (Figura 
5). Os olhos de Val saem de Marília e procuram aprovação em um ponto, no 
fora de campo: “Não é não?”, questiona, rindo. Não ouvimos qualquer resposta. 
Val continua a dobrar as roupas. “Se ela quiser...”, continua Val, voltando-se 
novamente para Marília: “Né?”. Persiste o silêncio no fora de campo. Val continua 
a organizar o enxoval. Depois de algum tempo, a câmera se detém em um 
pequeno caderno de anotações, onde Val lê nomes prováveis para o bebê. Entre 
os nomes pronunciados, está “Marília”. Ao proferi-lo, Val sorri para a cineasta: 
“Oh, até o seu nome”, exclama (Figura 6). Ao continuar a leitura do caderninho, 
surge o nome de outra pessoa da equipe. Novamente Val demonstra surpresa, 
olhando em direção ao espaço onde estão cineasta e equipe. Marília interrompe 
a leitura, indagando se Val já havia mostrado a lista para Derley. Val diz que não 
e amontoa todas as roupas, rindo.

FIGURA 5 – “Quem sabe você tá na lista?”, 
diz Val para Marília. Silêncio no fora de campo.
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FIGURA 6 – Val ri para Marília ao ler nome da cineasta 
na lista de possíveis nomes para o bebê.

Essa conversa entre Val, Marília e a equipe amplia o espaço da cena, 
trazendo o fora de campo para dentro da cena. A maneira como a fala é distribuída 
na cena (dentro e fora de campo) faz com que os lugares de entrevistador/
entrevistado, tão recorrentes em tantos documentários, sejam modificados. Algo 
novo acontece a partir dessas interações. Val, ao responder que Marília estaria 
entre as pessoas que cogitava para madrinha da criança que espera, manifesta o 
desejo de estreitar a relação com a cineasta e sua equipe. Ainda que só possamos 
inferir as atitudes da cineasta e da equipe pelo que essas desencadeiam em Val, 
notamos que os dois lados buscam a reciprocidade. Ambos os lados negociam 
sua entrada e entrega ao encontro que o filme constrói, pouco a pouco. Como 
assinala André Brasil (2013, p. 8),

entre outras qualidades do filme, destaca-se a opção por 
manter na montagem os movimentos de aproximação, de 
recuo, de hesitação e de desconcerto entre a diretora e as 
personagens. Ali a relação não é exatamente conflituosa, mas 
algo no interior do filme se inquieta. 

Nessa sequência, como há uma relação de hospitalidade no limiar entre 
cineasta e personagens filmadas, mantém-se algum recuo que preserva ambas 
as partes das armadilhas de uma identificação que apagaria as diferenças entre 
quem filma e quem é filmado. O limiar permite que a alteridade se mantenha, 
mas não sob o modo de uma fronteira.  Entre pausas, silêncios, hesitações, 
visitantes e anfitriãs vão, aos poucos, ensaiando uma conversa que, ainda que 
não encontre completa fluidez, é fundamental para criar um avizinhamento entre 
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personagens e cineasta. Esse “estar entre” permite que os participantes do filme 
(cineasta, equipe, filmadas), dentro ou fora do campo, precipitem-se sobre a 
cena, como acontece, de modo memorável, na sequência com Alessandra.

A subversão da cena

Fora do espaço da casa, estamos com Alessandra no alto de um morro, 
lugar para onde ela gosta de ir para “ficar pensando no que a gente faz e no 
que não faz...”. A sequência se inicia com um diálogo em andamento entre 
Alessandra, Marília e outros membros da equipe, entre os quais o técnico de som, 
que participará ativamente do diálogo em questão. Com exceção de Alessandra, 
todas as outras pessoas que ouvimos no decorrer dessa sequência mantêm-se 
fora de quadro. A câmera fixa, posicionada inicialmente em enquadramento mais 
aberto e, no decorrer da sequência, em plano mais aproximado, detém-se em 
Alessandra, sentada, a paisagem rochosa ao fundo. 

FIGURA 7 – A cena reversível: Alessandra questiona Canarinho.

FIGURA 8 – Alessandra e Ivo conversam sobre trabalho 
enquanto vemos planos da paisagem.
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FIGURA 9 – Alessandra surpreende-se com fala de Canarinho 
sobre casamentos.

FIGURA 10 – “Quem sabe, de vera, Marília?”. Alessandra 
pondera sobre sugestões da cineasta.

Se até esse momento a cineasta e os membros da equipe apareciam apenas 
reagindo a gestos ou questões pontuais desencadeados pelas personagens do 
filme, a sequência com Alessandra fará com que, pela primeira vez, sintamos 
a cineasta e membros da equipe serem realmente interpelados por uma das 
personagens, que passa “do registro afirmativo ou negativo, no qual costumam ser 
mantidos os entrevistados, para o interrogativo, prerrogativa dos entrevistadores” 
(BERNARDET, 2003, p. 290). Trata-se do momento em que o operador de som 
diz que não tem tempo para cultivar plantas ou criar um passarinho em casa. 
“Eu trabalho mais do que você, menina!”, assevera Canarinho. Imediatamente, 
o corpo de Alessandra responde, com um gestual que parece discordar da 
afirmação que ouvira. “Trabalha? Será? O que que ocê faz?” (Figura 7). “Eu 
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faço som pra filme”, replica o homem. Os gestos de Alessandra indicam que 
ela desconhece aquele tipo de trabalho. Sem pestanejar, ela pergunta o que é 
som para filme e questiona se teria a ver com “montar”, fazendo sinais com o 
braço que remetem, imaginamos, a uma fita rodando. Procurando não prolongar 
a situação, o técnico tenta explicar seu trabalho, utilizando o exemplo do filme a 
que todos haviam assistido na noite anterior. “Não tinha som no filme?”, pergunta, 
enquanto Alessandra assente. “Eu faço esse som!”. Há uma breve hesitação da 
parte de Alessandra, que continua a questionar Canarinho: “Mas você faz, assim, 
em casa... ou fora?”. Ele responde: “Na casa da minha mãe eu montei um lugar”. 
“Ah...”, diz, pensativa. “Ah, então você já tem um lugar próprio?”, pergunta mais 
uma vez. “Tenho”, pontua o técnico. A menção ao “próprio” parece satisfazer o 
interesse de Alessandra. 

Depois Alessandra dirige questões para Ivo, o diretor de fotografia do 
filme. Conversam sobre o trabalho de ambos. Enquanto ouvimos a conversa, 
vemos planos que mostram a paisagem da região, o céu nublado, as nuvens 
em movimento (Figura 8). Após essas imagens, Canarinho volta a questionar 
Alessandra sobre um suposto admirador, Nacípio, com quem ela faz questão de 
dizer que “seu anjo da guarda não bate7”. Marília entra na conversa e pergunta 
sobre o pai de Ingrid, filha de Alessandra. Depois indaga se Alessandra deseja 
ficar junto do pai do menino que espera (Alessandra, como Val, está grávida). 
Ela argumenta que “ele não sabe o que ele quer da vida dele, eu já falei isso 
pra ele”. Depois conserta: “Eu também não devia falar que ele não sabe o que 
ele quer da vida, porque eu também nem eu não sei”. Há um longo silêncio, 
quebrado por Marília: “A gente vai ver, né... quem sabe a próxima vez quando a 
gente voltar...”. Alessandra demonstra contentamento: “É... quem sabe nós dois 
tá junto, quem sabe que não... Vamos ver o que é que o destino reservou pra 
nós...”, referindo-se ao rapaz. Novamente Alessandra conversa com o técnico 
de som, surpreendendo-se com o fato de ele ter se casado três vezes (Figura 
9). Depois de se divertir com as histórias de Canarinho, Alessandra retorna à 
cineasta, dessa vez referindo-se à possibilidade de um reencontro futuro com 

7  Expressões como essas apontam para as artes de dizer cotidianas. No filme, são vários os momentos em que 
as personagens fazem uso inventivo da língua, donas de falas astuciosas. Optamos por transcrever literalmente, 
e do modo como pensamos ouvi-las, as falas das personagens, sem explicitar, com o uso de marcações como 
itálico ou (sic), eventuais desvios às prescrições normativas da língua portuguesa. Como em qualquer processo 
de transcrição, é inevitável não simplificar a sonoridade e riqueza dessas falas apanhadas pelo filme no momento 
mesmo em que são elaboradas/proferidas.
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a equipe do filme, com Marília: “Quem sabe, de vera, Marília? O ano que vem 
nós estar junto... E se nós mudar? Aí não tem como, né?”, fala com pesar. “A 
gente vai lá visitar você, uai!”, responde prontamente a cineasta. “Ah, mas não 
acredito não...”, lamenta Alessandra, sorrindo com certa incredulidade. Faz uma 
breve pausa e finaliza: “Vamos ver o que é que o destino reservou...”, baixando 
a cabeça, pensativa (Figura 10).

Essa sequência mostra como a relação entre cineasta e personagens 
(cujas entregas, disponibilidades, afetos nunca estão garantidos a priori) está 
marcada pela hospitalidade no limiar. Nessas cenas no limiar, é possível ao filme

(...) constituir um território afetivo (um espaço de falta, de 
espera e de indefinição), do qual participam as personagens, e 
no qual a diretora explicita as próprias dúvidas (que se referem, 
reiteramos, à forma de “comparecimento” e aos limites que 
distinguiriam protocolos fílmicos e relações intersubjetivas). 
(BRASIL, 2013, p. 9)

Se em alguns momentos Alessandra e os membros da equipe parecem 
estar efetivamente próximos, contando causos e divertindo-se, em outras ocasiões 
o distanciamento se estabelece: aqueles que filmam e os que são filmados não 
habitam um mundo comum. Como apontou João Dumans, o filme de Marília “tem 
essa capacidade notável de retratar os limites e constrangimentos que a vida 
impõe às pessoas, mas sem com isso privá-las de sua liberdade” (DUMANS, 
2012, p. 144).

No final, uma saudade 

Do enlace afetuoso (mas que não elimina as diferenças entre a personagem, 
a cineasta e sua equipe) que se desenha na sequência com Alessandra, somos 
levados para a estrada. Vemos alguns planos da paisagem ao longe, o barulho 
de veículos em movimento. Há um corte e vemos Toca, amiga de Alessandra, 
na garupa de uma motocicleta, próxima ao corpo do condutor. Ela inclina o rosto 
sobre as costas do rapaz, que segue concentrado em seu percurso. A câmera 
trêmula observa-os como se estivesse no interior de um veículo que se desloca 
na rodovia ao lado dos personagens (Figura 11). Outro corte: Toca enlaça o corpo 
do rapaz, os rostos contra o vento, o som da moto cortando a estrada. Novo corte 
e dessa vez passamos a ver o casal frontalmente (Figura 12). Uma das mãos de 
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Toca está sobre os ombros do rapaz. Lentamente, a câmera desce e mostra a 
região do peito e abdome do condutor. Nesse percurso, captura o instante no qual 
a outra mão8 de Toca faz um carinho sutil no rapaz, envolvendo-o com delicadeza 
(Figura 13). Esse discreto mover das mãos de Toca pelo corpo do rapaz introduz 
a canção Je reve de toi, de Arthur H. Somos separados das personagens do 
filme pela canção. Nesse breve interlúdio, a câmera, posicionada no interior de 
um veículo em deslocamento pela rodovia, contempla, da estrada, em uma série 
de planos longos, a paisagem montanhosa da Serra do Espinhaço (Figura 14). 

Se até então o desenrolar do filme colocara em relação os mundos da 
cineasta (e equipe) e os mundos das meninas de Curralinho, de modo a construir 
um encontro marcado pela hospitalidade no limiar, os momentos finais enfatizam 
a separação e a distância entre esses universos. A combinação das imagens da 
paisagem com a voz grave e terna que entoa a canção que conduz aos créditos 
finais chama atenção, com alguma saudade, para essa separação. 

FIGURA 11 – Toca na garupa da moto.
 

8  Conforme observação atenta de Guimarães, Lima & Guimarães (2013, p. 13): “Em sua mão, vemos o anel que 
comprara de Valdênia – que é enfeite, mas que bem poderia ser um anel de compromisso.” 
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FIGURA 12 – Vento no rosto, o som da moto a cortar a estrada.

FIGURA 13 – Sutil carinho.

FIGURA 14 – À paisagem, vista a distância.
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Como demonstramos nesse artigo, ao adentrar a casa e o cotidiano das 
personagens filmadas, a cineasta opta por manter certo recuo e discrição na 
relação que estabelece com as moças. Esse recuo, acreditamos, é eticamente 
justificável se levarmos em consideração o fato de a cineasta ser uma estrangeira 
na comunidade a qual o filme é realizado e de ter conhecido as meninas de 
Curralinho em função do projeto do filme (que inicialmente se deteria no registro 
das atividades das catadoras de sempre-vivas da região da Serra do Espinhaço). 
Do mesmo modo, é possível pensar que as personagens filmadas também 
mantiveram algum recuo na relação desenvolvida com a cineasta e equipe, 
cientes de que o encontro promovido pelas filmagens, cedo ou tarde, acabaria. A 
proximidade que vai se construindo entre anfitriãs e hóspedes permite entrever 
uma relação de hospitalidade no limiar, que não elimina as diferenças entre os 
envolvidos na cena, nem produz o desaparecimento da relação de alteridade 
entre aquela que filma e aquelas que são filmadas. Como é próprio do regime 
da hospitalidade, “o respeito que implica deferência e consideração mantém 
o outro à distância para preservá-lo em sua identidade, sua originalidade, sua 
singularidade, sua especificidade” (MONTANDON, 2011, p. 34).

Como a disposição da mise-en-scène de “A falta que me faz” permite 
que os espaços ocupados por aquelas que filmam e aquelas que são filmadas 
se comuniquem, é possível sentir que experiências foram compartilhadas, que 
mundos diferentes se tocaram. Pensando nas considerações de Certeau & 
Giard sobre os diferentes habitats que ocupamos no desenrolar de nossas vidas, 
inferimos que cineasta e equipe (e por que também não nós, que assistimos ao 
filme?) habitaram aqueles espaços que ficam, ao final do filme, à distância. Algo 
enigmático se produz nesse desfecho, fazendo-nos sentir que, mesmo distantes, 
“nossos habitats sucessivos jamais desaparecem totalmente, nós os deixamos 
sem deixá-los, pois eles habitam, por sua vez, invisíveis e presentes, nas nossas 
memórias e nos nossos sonhos. Eles viajam conosco” (CERTEAU, GIARD & 
MAYOL, 2009, p. 207).

Do mesmo modo que as marcas precariamente tatuadas na pele da 
personagem Priscila revelam o desejo9 de perpetuar no corpo lembranças de 
histórias afetivas, intuímos que o encontro entre cineasta e personagens deixará 
suas marcas a partir das imagens e sons que o filme constrói. Uma frase que 

9  As figuras do desejo e da falta em “A falta que me faz” foram inspiradamente abordadas no ensaio “A presença 
de uma ausência”, de Cláudia Mesquita (2011).



43

INTERFACES SOCIAIS E TEXTUALIDADES MIDIÁTICAS

Alessandra diz enquanto Priscila fere a pele para garantir a permanência de uma 
tatuagem improvisada, sintetiza essa inscrição que o filme também produz em 
nós: “Essa marca vai ficar de vera!”.
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Cinema de Entornos: o dentro e o fora na cena Mbyá-Guarani

Moacir Francisco Barros1 

Introdução 

Nesse artigo retomamos aspectos presentes em análises2 sobre certo 
cinema inventivo contemporâneo, sobretudo em experiências no campo do 
documentário produzido por indígenas e com indígenas. Essas práticas de 
dimensões profundas e complexas conferem visibilidade a um pensamento 
nativo, reelaborando a imagem do indígena por meio de “autoetnografias 
fílmicas”, que não apenas registram traços culturais e cosmológicos específicos, 
mas também se endereçam ao diálogo interétnico, ampliando conceitos e 
imaginários metropolitanos.

A questão que nos interessa mais especificamente relaciona-se ao próprio 
cinema. Ela envolve as dimensões da imagem entre o que se coloca em cena 
dentro do quadro cinematográfico, o que está fora de campo, porém constituindo 
o espaço diegético, e na presença do antecampo como espaço atrás da câmera, 
no qual se encontra a equipe de filmagem. Essa muitas vezes adentra a cena, 
alternando-se entre o fora e o dentro, participando fortemente da constituição da 
mise-en-scène, entendida aqui como uma ocupação do espaço cinematográfico 
(BRASIL, 2011).

Desse modo, a mise-en-scène é tomada, principalmente, como a relação 
construída entre sujeito que filma e sujeito filmado, sem a qual a cena não se 
constitui. Ela envolve as maneiras como essa relação aparece nos filmes, seja 
pela duração dos planos, seja por um desnudamento do antecampo, espaço 
de permeabilidade entre o real e a representação (BRASIL, 2013). Trata-se do 

1  Moacir Francisco Barros, professor adjunto do curso de Radialismo da Universidade Federal de Mato Grosso 
(UFMT) e doutor em Comunicação Social pelo Programa de Capacitação Interinstitucional da Capes – Dinter 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)/UFMT.

2  Essas análises têm sido enfatizadas no grupo de pesquisa Pragmáticas da Imagem, do Programa de Pós-
Graduação em Comunicação da UFMG, em especial as pesquisas do professor André Brasil, a quem agradeço 
as orientações, e aos professores César Guimarães e Luciana Oliveira pelas observações que enriqueceram o 
texto.
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espaço atrás da câmera, no qual permanecem, tradicionalmente, o cineasta e 
a equipe de filmagem, fora do mundo da representação diante da câmera, em 
posição de recuo e ocultamento. Isso é, na tradição do cinema, principalmente do 
cinema de ficção, o antecampo mantém uma relação de heterogeneidade com 
o campo, pois é um espaço no qual a ficção não penetra, como aponta Aumont 
(2011). 

Assim, o campo diz respeito àquilo que está colocado em cena, ou seja, a 
representação diante da câmera. A princípio, ele se constitui em sistema fechado, 
limitado pelas bordas do quadro e preenchido com muita ou pouca informação 
sonora e visual: trata-se do que Deleuze (2009) definiu como tendências à 
saturação ou à rarefação do quadro, no sentido de um congestionamento de 
elementos no campo visual ou, de forma inversa, de uma composição em 
poucos elementos. Ambas, porém, não limitam a imagem àquilo que se dá a ver, 
mas envolvem também a leitura que se faz do visível. No campo, registram-se 
informações sonoras e visuais que tomamos aqui como uma construção dinâmica 
“que depende estritamente da cena, da imagem, das personagens e dos objetos 
que o preenchem” (DELEUZE, 2009, p.30). Todo campo, por sua vez, conecta-
se a um fora de campo que, em um nível elementar, define-se como o espaço 
pertencente à representação (diegese), porém, fora do enquadramento.

Existe, contudo, um outro fora de campo mais radical que “manifesta uma 
presença inquietante” fora do espaço homogêneo do filme. Um fora de campo 
que realiza outra função “que é introduzir o trans-espacial e o espiritual no sistema 
que nunca está perfeitamente fechado” (DELEUZE, 2009, p.37). Tomamos aqui 
essa noção como extracampo, aos moldes de Brasil (2012), mesmo sabendo 
que tal ideia não é consenso na literatura cinematográfica3. Desse modo, o 
extracampo relaciona-se ao fora de campo imediato – o espaço homogêneo –, 
mas será empregado por nós, com maior ênfase, para dizer da dimensão mítica e 
cosmológica presentes nos filmes indígenas e que não se dá a ver plenamente – 
senão pelos seus traços – na imagem como algo coextensivo ao campo (BRASIL 
2012). Sua percepção dá-se por indícios que vão sendo apanhados na imagem 
pela presença de objetos, gestos, práticas do dia a dia da aldeia e, sobretudo, 
por meio da palavra. Palavra que narra acontecimentos do cotidiano, mas que 
também narra mitos e convicções espirituais do povo Guarani em tons proféticos 
e também poéticos em sua dimensão cosmológica.

3  Autores como Ismail Xavier (2005), Noel Burch (1992) também discutem a relação dos espaços constituintes da 
cena cinematográfica. 
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Nesse artigo destacamos a relação do antecampo com o campo para a 
constituição da mise-en-scène. Se, historicamente, em um regime clássico de 
enunciação, a mise-en-scène foi construída como o lugar da presença soberana 
do diretor, ela parece sofrer uma inflexão quando observamos em determinados 
documentários a exposição do antecampo. Como aponta Comolli (2008), 
existem filmes que se fazem por um processo de compartilhamento no instante 
da tomada daquilo que o sujeito que filma e o sujeito filmado levam juntos para 
esse encontro e que abre a cena documental para as imprevisibilidades do 
mundo vivido. Parece-nos haver uma intensificação dessa ideia em “Bicicletas 
de Nhanderú” (VNA, 2011), reconfigurando a partilha entre os sujeitos envolvidos 
na tomada. Nesse sentido, a mise-en-scène não seria o lugar da mestria de um 
diretor, mas um espaço de constituição relacional, atravessado e afetado pela 
interpelação do outro, como afirma Brasil (2013).

Desse modo, essa produção indígena vai na contramão da tradição do 
cinema, na qual o ato de dirigir um filme pressupõe o controle do sujeito que filma 
sobre todo o processo de filmagem, estabelecendo os limites da encenação – o 
que pôr em cena e que relações estabelecer entre o sujeito filmado, o diretor 
e a câmera. Essa construção fílmica fechada, fortemente expressa nos filmes 
ficcionais, ganha outra dimensão no cinema documentário, na medida em que esse 
buscou, historicamente4, modos de fazer que possibilitassem a representação de 
acontecimentos/fatos do mundo vivido, que estivessem próximos das pessoas e 
de suas falas.

Nos filmes indígenas Mbyá-Guarani, o antecampo ganha outra dimensão, 
a partir do momento em que o sujeito que filma é convocado a participar da cena. 
Ele se constitui, então, como um espaço, tornado visível, que incide na relação 
de quem filma com quem é filmado. De acordo com Brasil (2013), a exposição 
do antecampo em cena tem o efeito de tornar aquele que filma, personagem, 
que diante da câmera realiza também sua auto-mise-en-scène. Por outro lado, 
faz da representação um lugar de atravessamento, abrigando, processualmente, 
a “relação de mútua implicação e alteração entre quem filma e quem é filmado, 
entre mundo vivido (extradiegético) e mundo fílmico (diegético)” (Brasil, 2013, 
p.02). A mise-en-scène e a montagem oferecem, assim, a opção ao diretor de se 

4  Ver os diferentes modos como o cinema direto relacionou-se com os que são filmados entre as vertentes norte-
americana, canadense e francesa, entre outras. 
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manter em recuo, em total ocultamento da cena, ou, de outro modo, posicionar-
se em cena, expondo-se à relação com aquele que é filmado. Nesse sentido, o 
antecampo é ao mesmo tempo um recurso estilístico e um espaço ético, pois 
abriga e efetivamente explicita uma relação. Os modos como esse “estar dentro 
ou fora” se expressam no filme podem variar, já que, muitas vezes, aquele que 
se encontra no antecampo é somente audível – e ainda não visível – em cena. 
De outra forma, sua presença pode ser denunciada pelo olhar daquele que é 
filmado em direção à equipe de filmagem, sugerindo sua participação pelo que é 
sensível, vizinho, mesmo que não visível na imagem.

O Cinema Mbyá-Guarani

Aventamos que o cinema Mbyá-Guarani caracteriza-se pela caminhada, 
pelo canto e pela conversação, elementos que ganham modulações diferentes 
entre um filme e outro e que conduzem a narrativa por meio das categorias do 
campo, antecampo e extracampo. Nesse sentido, nos propomos a analisar como 
a exposição do antecampo faz incidir uma relação entre os sujeitos filmados e 
aquele que filma, em “Bicicletas de Nhanderú”, do Coletivo Mbyá-Guarani de 
Cinema, que vem realizando filmes com indígenas e sobre indígenas, desde 
2007.  Essa produção origina-se do trabalho desenvolvido pelo Vídeo nas Aldeias 
(VNA)5, a partir de oficinas nas quais são formados realizadores indígenas que, 
junto a instrutores não índios, gestam a ideia e discutem a produção, de forma 
compartilhada, e que resultam nos filmes. Essa produção avoluma-se a cada ano 
que passa, trazendo também elementos instigantes para a discussão acadêmica.

Mesmo recente, a filmografia6 Mbyá-Guarani, aponta para uma 
característica centrífuga, para fora da cultura desse povo. São filmes que 
instauram um diálogo e um embate com certas concepções do senso comum 
sobre o processo histórico da colonização sul-americana. Dessa forma, ao 
mesmo tempo em que elabora traços de uma cultura Guarani, esse cinema abre-

5  O cinema entrou nas aldeias Guarani a partir de 2007, no Rio Grande do Sul, com a participação de colaboradores 
do VNA entre os quais destacam-se Amandine Goisbault, Tiago Torres e Ernesto de Carvalho e Vicent Carelli. O 
trabalho vem sendo feito em duas aldeias no RS: Anhetenguá – periferia de Porto Alegre – e a aldeia Koenju, em 
São Miguel das Missões.

6  A filmografia do coletivo Mbyá-Guarani com produção do VNA inclui os seguintes filmes: Duas Aldeias, Uma 
Caminhada (2008), Bicicletas de Nhanderú (2011), Desterro Guarani (2011), Tava, a casa de Pedra (2012) e os 
curtas metragens Nós e a Cidade (2009) e Mibyá Mirim (2013).

.
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se para a relação com o “outro”. Sua singularidade poderia, assim, vincular-se a 
uma ideia de reversibilidade nos termos propostos por Roy Wagner (2010). Se 
historicamente, em maior ou menor grau, o cinema abordou a cultura e a relação 
com indígenas do ponto de vista do branco, nesses filmes são os Guarani que 
falam sobre o cotidiano das aldeias em contato com o mundo do “outro”, o não 
índio, pelo ponto de vista dos indígenas, reivindicando, em sua prática discursiva, 
o reconhecimento do pensamento Guarani como relevante.

Em “Bicicletas de Nhanderú”, a mise-en-scène se faz no cotidiano de 
Koenju e nos entornos da aldeia. Mas, mesmo voltada para dentro do mundo 
indígena, as relações com o mundo urbano vão aparecer por meio do que se 
coloca em cena dentro do quadro cinematográfico e o que está fora do campo 
visível da câmera (o extracampo). A constituição da mise-en-scène do filme 
é caracterizada também pela exposição do antecampo – espaço atrás da 
câmera que adentra a cena, alternando-se entre o dentro e o fora, marcando 
profundamente as relações dos que filmam com os que são filmados.

Em linhas gerais, a proposta de “Bicicletas de Nhanderú” é, em uma 
perspectiva atenta ao cotidiano da aldeia, sublinhar traços da espiritualidade 
dos Mbyá-Guarani. A história se divide, principalmente, entre a escuta de 
Ariel – realizador e personagem – aos ensinamentos do karaí Solano e as 
perambulações de dois irmãos, Neneco e Palermo, pelas adjacências da aldeia. 
Ao mesmo tempo, todos estão envolvidos na construção da casa de reza (opý), 
local sagrado para os Guarani. Desse modo, o filme volta-se, predominantemente, 
para as relações intraétnicas, quando expressa a experiência dos Mbyá em 
relação a suas crenças. Por outro lado, abre-se para as relações interétnicas, 
principalmente, quando os dois meninos trazem para a cena aspectos do mundo 
vizinho à aldeia e quando o filme põe em questão a manifestação de costumes 
das cidades na vida dos Mbyá.

A direção do filme é assinada por Ariel Ortega e Patrícia Ferreira, ambos da 
etnia Mbyá-Guarani. A captura de imagens também envolve outros realizadores 
indígenas, além de imagens complementares da equipe de instrutores não 
índios.  Ariel tem a função de conduzir a narrativa, não só como sujeito que 
filma, mas também como personagem, em postura assumida de interferência 
e participação no mundo vivido. O realizador provoca a maioria das ações e 
diálogos com parentes e outros integrantes do grupo, tanto pela presença em 
cena como abrigado pelo antecampo. Essa condução dos encontros com seus 



50

Benedito Dielcio Moreira (org.)

personagens registra momentos do cotidiano da aldeia Koenju, precipitando uma 
busca pela espiritualidade dos Mbyá, quando já não é mais possível separar 
os traços étnicos que os unem da entrada na aldeia de traços desagregadores 
vindos do mundo dos brancos, como é o caso das festas. Na narrativa, Ariel não 
se vale das entrevistas em moldes tradicionais, mas conduz conversas informais 
com outros índios com os quais possui afinidades étnicas e afetivas.

                            

FIGURAS 1 e 2 - Ariel no antecampo, exposto em cena, 
e na condução das conversas na Aldeia Koenju.

Fonte: fotogramas do filme “Bicicletas de Nhanderú”

Guardada as devidas proporções, arriscaríamos a dizer, em uma 
comparação fortuita, que, se nos filmes de Eduardo Coutinho7 a força da 
tomada vem do encontro entre o cineasta e o sujeito filmado, resultante de um 
acontecimento único, na qual a interação é constituída para o filme, sem que haja 
um antes ou depois, outra lógica de encontro e interação acontece em “Bicicletas 

7  O método de filmagem de Coutinho incluía, além de pesquisa com possíveis entrevistados feita pela equipe 
de produção, o não contato prévio do diretor com seus personagens, pois acreditava que o frescor do primeiro 
encontro era a possibilidade de ouvir uma boa história (LINS, 2004, p.103).
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de Nhanderú”, na medida em que o filme se constitui na familiaridade do contato 
entre quem filma e quem é filmado – traço também presente em outros trabalhos 
do “Vídeo nas Aldeias”. A equipe do filme já estaria, assim, envolvida em relações 
pró-fílmicas, não mais como aquela que é dirigida por alguém que observa, que 
enquadra, que olha, mas ela própria como parte desse vínculo entre os sujeitos. 
Essa relação implica um deslocamento da mise-en-scène, que seria menos 
constituída pela presença da câmera – ainda que esta seja importante e notável 
–, atentando-se para a incidência dessa relação na imagem. Nesse sentido, 
a exposição do antecampo seria o que nos leva a identificar tal ocorrência no 
espaço diegético.

“Bicicletas de Nhanderú” se faz nessa presença/ausência que envolve a 
imagem e seus entornos, solicitando reações dos sujeitos filmados e daquele 
que filma. Para efeito desse artigo, nos concentramos em sequências nas quais 
a exposição do antecampo estreita as relações entre os envolvidos na imagem, 
a ponto de solicitar daquele que conduz a câmera outra postura, deslocada 
daquela que se identifica com a soberania do diretor. 

As perambulações em torno da aldeia

Em “Bicicletas de Nhanderú”, o sentido da caminhada se organiza pelas 
perambulações próximas da aldeia, principalmente àquelas realizadas por 
dois personagens mirins, os irmãos Palermo e Neneco. As sequências com os 
dois revelam a segunda dimensão do extracampo no filme. Se num primeiro 
momento, por meio da conversação, a relação do campo com o extracampo 
implica sua dimensão mítica ou cosmológica, ou seja, voltada para as relações 
intraétnicas dos Mbyá, as perambulações das crianças revelam também a 
dimensão geopolítica e interétnica, voltada para o fora da aldeia. As crianças 
são as protagonistas que atravessam as fronteiras geográficas e culturais: 
atravessam cercas, os limites entre o tradicional e o massivo, assim como os 
limites entre o filme e o vivido.

Na primeira andança dos dois no filme, a câmera acompanha os meninos 
até a mata para buscar lenha. Bem próxima, a câmera os segue, ao mesmo tempo 
em que é tomada por Palermo como um companheiro de caminhada com quem 
dialoga. Assim, ele conta da dificuldade em caçar passarinhos nas redondezas 
pelo temor à reação violenta de fazendeiros da região. “(...) os brancos podem 
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atirar na gente e não seria bom que isso acontecesse”, diz Palermo, que na 
mata volta a se referir à vizinhança branca, quando vê sua armadilha vazia: “os 
brancos desmataram tudo”, lembra o menino. A câmera permanece sempre 
próxima das duas crianças enquadradas em planos intermediários, nos quais os 
corpos se destacam envoltos pela mata, de modo a valorizar a ação dos corpos 
e seus movimentos no corte dos galhos e no manejo do facão. Na mata, suas 
palavras evocam também o lado mítico Guarani, ao lembrar-se do espírito das 
árvores derrubadas pelos brancos a quem atribuem o motivo da mudança dos 
pássaros “para outro mundo”, já que esses são impossíveis de serem apanhados 
com armadilhas. Ao mesmo tempo, estas são palavras que revelam a relação 
nem sempre amistosa com a vizinhança dos fazendeiros.

Nessa sequência, ao mostrar os meninos atravessando a fronteira física 
que separa a aldeia da fazenda, o filme sugere também as passagens entre 
o mundo vivido enquadrado pela câmera e o extracampo cultural e mítico. 
Mundos que também se avizinham e que fazem o “fora” atravessar as bordas 
do quadro, penetrando o “dentro”. Seguir os meninos em suas perambulações 
não se faz aqui sem que se instaure certa tensão ao campo em sua relação 
com o extracampo. Palermo relembra, em tom de aventura, quando tiros foram 
disparados na direção dos índios que por ali estavam, provocando medo, pavor 
e fuga. 

                                                                                
                           

FIGURA 3 - Fronteira do mundo vivido pelos meninos.   
Fonte: fotograma do filme Bicicletas de Nhanderú
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Nas perambulações pelos arredores da aldeia, a câmera – e, por 
conseguinte, aquele que filma – é constantemente convocado pelos sujeitos 
filmados a participar da cena. Dessa maneira, as sequências com os meninos 
estreitam as relações entre os envolvidos na tomada, a ponto de solicitar daquele 
que conduz a câmera outra postura, deslocada daquela que se identifica com a 
soberania do diretor. Abrigado no antecampo, o diretor seria responsável pela 
condução segura e o controle da cena, o que parece sofrer inflexões aqui.

Em outra andança dos dois meninos, Palermo e Neneco seguem em 
direção à casa da fazenda vizinha à aldeia, com o intuito de comprar sabão. A 
câmera na mão do operador os segue, como na sequência da mata. O antecampo, 
mesmo oculto, se faz presente pela convocação dos meninos ao diálogo com 
quem filma, revelando a presença (provavelmente) de Ariel, audível em cena. 
Ao cruzarem mais uma vez a fronteira com a fazenda, ultrapassando a divisa 
de arame, Neneco pergunta ao câmera se ele vai acompanhá-los. Mais adiante, 
outra vez, volta-se para aquele que filma, indagando-o sobre a possibilidade 
de assistir às imagens. Essas situações expressas em cena reforçam o caráter 
relacional fortemente presente na mise-en-scène do filme, em que o sujeito que 
filma é apanhado na relação, envolvido pela potência da tomada. Como em outro 
gesto metafórico do filme, atravessar a fronteira entre aldeia e fazenda pode ser 
estendido também ao ato de Ariel de estar entre o dentro e o permanecer fora do 
campo visual da câmera.

   

FIGURA 4 - A convocação do antecampo a participar do
 filme nas palavras de Neneco

Fonte: fotograma do filme Bicicletas de Nhanderú
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O antecampo, nesse caso, não seria constituído apenas do que permanece 
escondido atrás da frontalidade da imagem, mas constitui-se como um “entorno”, 
uma espécie de volta que desloca o diretor e o põe em cena. Mas estar em 
cena com os meninos implica incorporar o mundo vivido ao mundo filmado, 
assumindo-se os riscos que daí decorrem. Ainda na sequência até a casa da 
fazenda, Palermo se aproxima do irmão. Os dois brincam enquanto caminham, 
agarram-se no chão. A voz de Ariel adentra o quadro, alertando os meninos sobre 
a presença de um cão nos arredores. A câmera os acompanha até o momento em 
que Palermo agarra o calção de Neneco. Antes que a ação termine, há um corte. 
Priva-se o espectador de algo prestes a acontecer. Talvez por sua insignificância 
na cena tenha sido banida na edição, mas aquilo que permanece invisível acaba 
por revelar que a função de Ariel não era só filmar os meninos, mas envolve 
cuidados e proteção aos sujeitos filmados nessa aventura até à fazenda. Nesse 
sentido, o filme revela um deslocamento dos pressupostos da mise-en-scène, 
ao distanciar-se do controle de quem filma sobre quem é filmado, resultando em 
uma mise-en-scène menos manejada pela direção, aberta ao que vem do vivido 
e mais efetivamente construída no encontro dos corpos em presença da câmera.

A sequência continua no espaço aberto que os conduz até à casa vizinha. 
Os dois meninos performam para a câmera, imitando, inesperadamente, Michael 
Jackson. A câmera se limita a mantê-los no quadro em plano aberto, enquanto 
dançam, gesticulam e cantam. Na cena, Ariel não guia as crianças: guiar seria o 
trabalho do diretor, estabelecendo os limites da encenação. Ele opta por deixar 
o espaço cênico ser constituído pelo desenvolvimento da performance das duas 
crianças. Ariel as segue, deixando as personagens sozinhas “se encarregarem 
da organização de suas aparições”, como diz Comolli (2008, p.54). Nesse 
ponto, quem domina a câmera aceita o jogo e responde às proposições das 
duas crianças, em um gesto de apagar a fronteira entre a cena e a vida, entre 
situação vivida e encenada, entre momento e plano. A câmera mostra-se para 
o espectador ao se impor na cena como parte da mise-en-scène e ao alcance 
daqueles que ela filma. Perto dos corpos, quase tátil, no dizer de Comolli.

Na chegada à casa da fazenda, os meninos são seguidos de perto pelo 
travelling, a câmera na mão, que se desloca lentamente diante do território do 
“outro”. Ariel parece retrair-se, como se evitasse uma exposição desnecessária 
num espaço desconhecido. Todos observam com cuidado o ambiente que 
extrapola os limites da aldeia e a câmera torna-se um pouco instável. Os dois 
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meninos assumem a interlocução com os vizinhos, às vezes fazendo comentários 
engraçados sobre os costumes dos brancos. Enquadrados sempre próximos da 
câmera, Palermo e Neneco comentam a presença de uma criança na varanda, 
pedindo ao cinegrafista que mude de lugar para capturar a imagem do menino 
branco, que tenta se esconder da câmera. “Ele não quer aparecer”, diz Palermo, 
e logo completa “mas vai aparecer no nosso filme”. Ouvimos a voz em off de 
Ariel, apreensivo com a situação: “comprem logo”. Dessa forma, por estar entre o 
dentro e o fora de campo, Ariel deixa transparecer oscilações entre a intervenção 
e não intervenção na tomada, quanto à conduta dos meninos.

Nota-se que o fotógrafo não está à vontade na cena. Sabe que aquele 
território guarda tensões: a relação nem sempre pacífica entre brancos e índios, 
como o próprio Palermo, em cena anterior, já havia acenado.

Podemos afirmar que a sequência é construída como um experimento. 
Ariel filma as crianças porque elas vão até à casa da fazenda ou ele as leva até 
lá para poder filmá-las? Trata-se de uma questão sobre a qual não há certeza: 
porque nesse momento parece haver uma reciprocidade entre o acontecimento 
e o seu registro, entre o gesto de mise-en-scène e seu atravessamento pelo 
mundo. A câmera participa, estimula e faz precipitar uma expressão, mas o que 
acontece a ultrapassa e a conduz. 

          

  
 FIGURAS 5 e 6 - Território de tensões expressas no jogo entre o campo e o fora de campo.

 Fonte: fotograma do filme Bicicletas de Nhanderú

Se os meninos, anteriormente, pareciam performar, é porque foram 
estimulados pela presença da câmera. É nesse momento que o filme estimula 
uma expressão dos sujeitos, ao provocar certa emergência de acontecimentos 
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que faz precipitar uma ação. Não só o filme nele mesmo, mas o filme tomado 
pela relação. A mise-en-scène não partiria, assim, autonomamente, daquele 
que está atrás da câmera, mas sua peculiaridade está na incidência da relação 
mais fortemente constitutiva da própria cena, a ponto de deslocar o diretor como 
aquele que está atrás da câmera para o interior da cena, fazendo-se, então, a 
mise-en-scène. 

Se algo do mundo está chegando até ao antecampo, é possível afirmar 
que a noção de mise-en-scène também está sendo reconfigurada. O antecampo 
– que a rigor se esconde atrás do quadro da imagem – não permanece escondido, 
mas revela-se como um entorno atravessado por diversas forças que abrigam a 
relação de quem filma com aqueles que são filmados. Desse modo, “Bicicletas de 
Nhanderú” sugere uma reconfiguração da mise-en-scène, que supera a categoria 
do fora e do dentro como instâncias separadas, heterogêneas, redefinindo o 
antecampo (em cena) como espaço profundamente marcado pela incidência da 
relação.
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O “telespectador presumido” no programa “De Frente 
com Gabi”1

Silvia Lopes do Amaral2

Inquietações 

Nesse artigo evidenciamos alguns pontos de reflexão advindos de nosso 
trabalho de pesquisa em torno das marcas discursivo-textuais reveladoras da 
presença do “telespectador presumido”3 no programa “De Frente com Gabi” – sob 
o comando de Marília Gabriela, às quartas-feiras (às 00h15m) e aos domingos 
(às 00h00m) e veiculado pelo Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). Os estudos 
foram motivados por alguns fatores e várias inquietações: (1) inicialmente, 
ao propormos o problema-gerador em torno de como tal atração constrói a 
prefiguração de um “telespectador presumido”, que se encontra “embutido” 
nas teias de seu texto televisivo, pensamos, é claro, em questões relativas à 
televisão brasileira e à interação com o seu espectador; (2) depois, ao refletirmos 
sobre essa relação, um dos objetivos recaiu sobre a necessidade de verificar se 
as estratégias de “contato” entre o interlocutores são configuradas do mesmo 
modo no evento, pois cremos que o texto televisivo é uma tessitura que postula 
internamente um destinatário, o qual, por sua vez, é condição indispensável para 
a comunicação e para a própria potencialidade significativa.

Com isso, a avaliação dos processos de construção do “contrato 
comunicacional” do “De Frente com Gabi” e a discussão acerca da articulação 
entre “contato” e “contrato” na dinâmica comunicacional da TV atual tornaram-se 
ações indispensáveis. E, por último, caracterizar esse “telespectador presumido” 

1  Palavras-chave: televisão – texto televisivo – telespectador presumido – contato – contrato
2  Silvia Lopes do Amaral é professora adjunta do Departamento de Letras da Universidade Federal de Mato Grosso 

– UFMT, tem mestrado em Letras pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e doutorado em 
Comunicação pela Universidade federal de Minas Gerais - UFMG

3  O conceito ora utilizado é distinto do de receptor real e/ou concreto, ressaltando que esse último também recebe 
as denominações de receptor televisivo e/ou sujeito receptor e que, ao ser visto pela ótica da teoria da narrativa, 
corresponde ao leitor empírico que, conforme Eco (1994:14), “somos todos nós (de ‘carne e osso’): você e eu, 
quando lemos um texto”.  
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e explicar o funcionamento da dinâmica entre os participantes (apresentadora, 
entrevistados, telespectadores) dessa atração midiática, também, foram nossas 
metas. Até porque o programa, de um lado, apresenta características que 
combinam o entretenimento, talkshow e informação, e constitui-se, às vezes, 
em verdadeiro cenário de debate e/ou de diálogo ameno, que ganha o estatuto 
de “conversas conversadas”4 com o telespectador; de outro, o espectador é 
observado – a exemplo do que é feito em textos literários – a partir de como o 
próprio texto se constrói, deixando em sua composição lacunas, que possibilitam 
tanto o “encaixe” de um “receptor concreto” quanto sugerem caminhos de leitura 
de um “receptor presumido”, que não está em outro lugar senão na própria 
materialidade textual.

A escolha do “De Frente com Gabi” (SBT) justifica-se à medida que o 
evento e sua apresentadora, que o representa, têm como uma de suas metas 
principais engajar emocionalmente seus telespectadores, com o intuito de manter 
seu interesse, promovendo, por meio de seu discurso, formas de identificação 
e reconhecimento com os acontecimentos narrados. E, ainda, a jornalista, por 
ser uma profissional respeitada no cenário televisivo, confere ao seu discurso 
efeitos de credibilidade, atualidade, imediatismo e ineditismo às emissões da 
atração, de forma a manter cativos esses mesmos espectadores. Somado ao 
fato de que – além de ser referência como programa de entrevista na TV e ter a 
peculiaridade de ser ancorado por uma mulher – agrega dados novos sobre os 
acontecimentos, fatos, detalhando, esclarecendo, descrevendo e apresentando 
elementos confiáveis para o seu público. Isto pode ser referendado pelas próprias 
palavras de Marília Gabriela: “as notícias veiculadas tanto pela emissora quanto 
pela entrevistadora são críveis e relevantes, pois, para a esfera de produção, é 
fundamental angariar a atenção do público do “De Frente com Gabi”” (cf. site 
oficial do SBT).

O programa, desde que foi ao ar pela primeira vez em 1º. de março de 
1998, passou por várias adequações e reformulações. Sua proposta inicial 
estendeu-se até o final de março de 2000, aos domingos à noite; sua segunda 
versão foi exibida no dia 06 de junho de 2002 e se efetivou na programação da 
emissora até fevereiro de 2003, de segunda a sexta-feira; sua terceira fase, aos 
domingos, à noite, foi transmitida no dia 03 de agosto de 2003 até meados de 
2004, quando Marília Gabriela saiu da do SBT; somente, em 06 de junho de 

4  Metáfora tomada por empréstimo de Bettetini, 1984. In: Lacalle, 2001:11-12.
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2010, após seis anos de hiato, retornou à grade, à meia-noite; e, a partir de 21 
de setembro de 2011, além dos domingos, passou para as quartas-feiras, às 
00h15m.

O “De Frente com Gabi”, voltado para assuntos de interesse nacional 
(política, economia, saúde, cultura, eutanásia, bioética, entre outros) tem, de 
acordo com Marília Gabriela (cf. site oficial do SBT), um forte compromisso com o 
seu “espectador”, visto que até o seu cenário foi pensado em termos de angariar 
um público específico, o qual tem a seu dispor um espaço composto por um fundo 
preto, no qual há duas cadeiras e uma bancada de acrílico: “a fim de que apenas 
o entrevistado e a entrevistadora possam prender a atenção do telespectador 
durante uma hora de informação e entretenimento da melhor qualidade”.

A entrevistadora enquanto âncora da atração garante legitimidade ao que 
está sendo transmitido e tem a prerrogativa de interrogar de forma direta seus 
convidados, assumindo, portanto, uma dupla função “em cena”: a de “condutora/
mediadora” entre as instâncias de enunciação e recepção, constituindo-se assim 
uma “espécie de gerente do contato”.

Nesse sentido, Leal & Valle (2008, p. 9), em seus estudos, observam que 
“os jornalistas ao se configurarem como uma ‘espécie de gerente do contato’ 
são aqueles que também interpelam os telespectadores e os convidam a 
experimentar a televisão”. Agora, para Duarte & Curvello (2009, p.67-68), o(a) 
âncora, em geral, centraliza e capitaliza para si a tarefa de regulação dos valores 
e de manifestação do ponto de vista a partir do qual a atração quer ser lida, 
indicando a forma como o telespectador deve interagir com o evento: “ele(a) é 
o(a) responsável pela materialização dos valores investidos e pela combinatória 
tonal que deve identificar o programa”.

Ademais, é possível afirmar que: (1) Marília Gabriela, ao acumular os 
dois papéis, faz um decalque dela própria enquanto “atriz social” (DUARTE & 
CURVELLO, 2009, p.67-69), e acaba protagonizando, na mise-en-scène, uma 
caricatura de si mesma, uma vez que suas estratégias discursivas são permeadas 
pelo seu tom enfático, incisivo e lhe possibilitam utilizar, em sua performance, 
categorias de tratamento; (2) ela transita entre a formalidade e a informalidade 
pelo fato de ela empregar um ritmo regular ou irregular em suas entrevistas e/
ou posicionar-se ora com neutralidade, ora com certo distanciamento, ora com 
certa proximidade no trato com os seus entrevistados e em relação aos fatos 
apresentados ao longo de suas entrevistas.
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A personalidade marcante de Marília Gabriela e sua subjetividade 
são elementos pontuais na configuração do “De Frente com Gabi”, dado 
que, ao construir sua imagem durante toda sua carreira, ela caminha entre a 
descontração, ironia, alegria, sagacidade – inclusive, a apresentadora ganhou 
notoriedade, desde os anos de 1980, ao comandar a TV “Mulher”, uma atração 
da Rede Globo; em 1996, ainda, se destacou com “Marília Gabriela Entrevista” 
(GNT); e, atualmente, ao regressar para o SBT, sua maneira de conduzir não é 
diferente, visto que, ao manter a característica performática do início de sua vida 
profissional, ela confere à atração ares de um talkshow jornalístico, que se volta 
mais para o entretenimento, a intimidade e o sentimentalismo. Lembrando, aqui, 
que um de seus objetivos no ar é o de obter informações pertinentes para a vida 
cotidiana a partir de testemunhos pessoais de seus célebres convidados.

Marília Gabriela, ao agir dessa maneira, não só busca o contato “face a 
face” com seu entrevistado, no estúdio, como estabelece um jogo conversacional 
com seu público, à medida que ela utiliza estratégias da entrevista televisiva, 
a fim de extrair o máximo de informações para o seu telespectador, pois, ao 
conduzir a entrevista televisiva, habilmente faz com que seus entrevistados falem 
abertamente, francamente, emitindo juízos de valor, opinando, transmitindo 
detalhes sobre suas vidas, enfim. Até porque a TV atual fez emergir um novo 
sujeito receptor, provocando, assim, uma modificação do próprio “contrato 
comunicativo” que une o espectador e a televisão, sendo o primeiro, de fato, 
elevado à categoria de ator e/ou “protagonista do jogo televisivo”, e não sendo 
mais visto como mero recebedor de mensagens (LACALLE, 2001, p.12).

Esse “sujeito televisivo” surge em meio à necessidade de a TV de hoje 
ser marcada por sua relação com as novas tecnologias da informação e da 
comunicação. Autores como Bettetini (1984) e Lacalle (2001) têm se movido, 
principalmente, pelo objetivo de determinar o lugar do “espectador” nos programas 
de entretenimento da televisão, porque creem que 

esses eventos se estruturam em torno de uma conversação 
textual, a qual é estabelecida, em cena, com o destinatário do 
texto que tem transformado os formatos e os gêneros televisi-
vos em um verdadeiro carnaval de palavras, já que boa parte 
deles se organiza ao redor de uma verdadeira conversação 
conversada com o espectador, que se transmuta, desse modo, 
em um ator (BETTETINI, 1984. In: LACALLE, 2001, p. 11-12). 
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Agora, para Charon, o estúdio da televisão, espaço cênico no qual os 
atores se põem a tagarelar, se transforma num “balão de oxigênio” inesperado, 
conveniente tanto a diretores, jornalistas quanto a celebridades, devido à 
satisfação dos protagonistas e dos interessados: “a do apresentador que gosta 
de interrogar; a do entrevistado que gosta de responder – inclusive, fugindo à 
questão..., e a do telespectador que, do outro lado da TV, se põe a observar, 
ouvir...” (CHARON, 1995, p.7-8).

Nessa direção, observamos que o “De Frente com Gabi” compõe um 
conjunto textual, o qual concentra, em si, marcas reveladoras da presença de um 
“telespectador presumido”, que emana de seu interior. Ou seja, ao utilizarmos, 
por empréstimo, a metáfora “conversação conversada com o espectador”, cremos 
que o evento em estudo privilegia a figura do telespectador. Embora, a atração 
seja “tradicional”, conservadora, em termos da evolução da linguagem da TV e 
se mantenha a mesma há muito tempo, até hoje, é considerada importante no 
cenário televisivo brasileiro – em especial, quando leva ao ar reflexões sobre 
assuntos de interesse comum para a maioria dos cidadãos e oferta entretenimento 
para as pessoas que a assistem.

O “De Frente com Gabi” tem conseguido relativamente altos índices 
de audiência ao longo de sua história no SBT. Em 2011, a entrevista com a 
cantora Sandy – que falou sobre sua carreira, sua ousadia em fazer propaganda 
para uma marca de cerveja e sobre drogas –, conforme o Instituto Brasileiro de 
Opinião e Estatística (Ibope), levou o SBT ao primeiro lugar na preferência do 
telespectador. Marília Gabriela e Sandy, ainda, foram para o topo dos “Tópicos 
de Tendência” no twitter com a tag “#sandynagabi”, sendo um dos assuntos mais 
comentados em todo Brasil. Elas, mais uma vez, ficaram 2min em primeiro lugar, 
com a marca pico de 11 pontos, registrando, assim, um novo recorde. Desde a 
estreia na emissora, o percentual do evento no Ibope é, geralmente, de 5 (cinco) 
pontos com picos de 8 (oito). Na média geral, com essa mesma entrevistada, 
fechou na vice-liderança isolada com 7 (sete) pontos de média e 19% de share; 
a Rede Globo foi líder com 10.7 pontos; a Rede Record registrou o terceiro lugar 
com 5 (cinco) pontos e a Redetv fechou em quarto com 2 (dois) pontos.

A atração, também, continuou a apresentar bons índices de público e 
sua permanência no ar tem colocado o SBT em destaque. Um exemplo disto 
foi a conversa com José Ferreira Neto, ex-jogador de futebol e comentarista da 
Band, em fevereiro de 2012, que levou o programa a ocupar a vice-liderança 
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com registro de 6 (seis) pontos de média. Na mesma faixa horária, a TV Globo 
liderou, com 13 pontos, e a TV Record ficou na terceira colocação, com 5 (cinco) 
pontos de média na Grande São Paulo. Relembrando que, na região, cada ponto 
equivale a 58 mil domicílios. Neto, paulista, de 45 anos, que marcou a história do 
“Timão” (após sua curta passagem pelo time com 184 gols marcados), discorreu 
sobre sua história, suas polêmicas dentro e fora de campo, sua carreira como 
atleta e comentarista e suas opiniões sobre o atual futebol brasileiro e mundial.

A dupla Banda Calypso, em abril de 2012, fez com que o programa 
alcançasse a segunda posição isolada no Ibope, chegando a repercutir 
nacionalmente nas redes sociais. “A Calypso”, conforme dados do DataFolha, “é 
a segunda banda mais popular do país”. Entre outras presenças marcantes, que 
lhe renderam bons índices de assistência, estiveram Aécio Neves, José Dirceu, 
Hebe Camargo, Padre Fábio de Melo, Ronaldo - o “Fenômeno”, a culinarista 
Palmirinha, o jogador Neymar, o piloto Cacá Bueno, Thammy & Gretchen, Silvio 
Luis e Rafinha Bastos.

Vale dizer, aqui, que, conforme a formatação do “De Frente com Gabi”, 
em todas as dez (10) edições em estudo, constatamos que os entrevistados, 
principalmente as celebridades midiáticas, expuseram seus mundos, suas 
experiências, seus desejos, suas angústias etc. de forma espontânea, 
descontraída, porque assim foram conduzidos pelas mãos de outra notoriedade 
televisiva, que “há muito tempo é consagrada pela mídia brasileira: Marília 
Gabriela” (cf. trechos da entrevista com Hebe Camargo, em 2010, e reprise em 
30/09/2012, com destaque para a fala da convidada, no início do 1º. Bloco: “... 
primeiro, eu queria falar que estou muito feliz por você estar no SBT e poder 
dizer que sou colega da melhor entrevistadora da televisão... isso... não canso 
de repetir isso...”).

Em relação às particularidades da entrevista de tevê, lembramos que, 
do ponto de vista estrutural, ela é, antes de qualquer coisa, um processo 
comunicativo. Nessa direção, é preciso referendar que: (1) todo esse processo 
é um acontecimento particular de caráter persuasivo, o qual sempre busca 
convencer outrem; (2) se inscreve em um sistema de múltiplas coerções: o 
“contrato comunicativo”; (3) pode se constituir em diferentes atos de fala; (4) 
todo ato de fala: (a) sob o ponto de vista do dizer, é um “fazer-saber”, e (b) sob 
o prisma da ação, é um “fazer-fazer”, o que compreende, concomitantemente, 
informação, construção de realidade e persuasão (EMERIM, 200l, p. 160).



65

INTERFACES SOCIAIS E TEXTUALIDADES MIDIÁTICAS

Ainda, ressaltamos que no processo comunicativo: (1.1.) a entrevista 
televisiva é um simulacro discursivo de caráter dialógico, interativo, o qual envolve 
a atuação de pelo menos dois interlocutores; (1.2.) no tocante à interação, ela 
tem as seguintes peculiaridades: (a) pode ocorrer de forma direta entre os atores 
discursivos envolvidos, isto é, no interior do próprio evento; (b) já, entre emissora 
e espectador televisivo, tal diálogo direto não se efetiva; (c) e, enfim, entre 
entrevistador e entrevistado, em TV, sofre a interferência do fato de eles terem 
ciência de que aquele processo comunicativo particular não é privado, porque o 
programa está sendo visto por muitas pessoas, as quais se encontram fora da 
tela ou, melhor dizendo, se localizam num espaço contíguo ao da televisão.

Dessa maneira, há como argumentar que na gênese da entrevista televisiva 
está embutida a noção de exposição pública, porque mesmo sendo uma espécie 
de simulacro discursivo do diálogo direto, “cara a cara”, ela é subsumida pelos 
processos comunicativos mais abrangentes que se dão em outros patamares: 
entrevistador(a)/entrevistado(s), entre esses e os “telespectadores presumidos”, 
e entre a emissora e seus espectadores. Além do fato de que o(a) entrevistador(a) 
e entrevistado(s) podem se reportar, concomitantemente, a outros interlocutores.

Aliás, como se vem pontuando e a análise constatou, a entrevista 
televisiva é um material complexo pelo fato de ela condensar em si processos 
comunicativos variados e, consequentemente, agregar ações de diferentes 
interlocutores (sociais e discursivo-textuais). A situação de interação social 
e discursivo-textual do próprio formato entrevista televisiva, de fato, ocorre na 
relação que ora envolve esses mesmos participantes. Até porque, o lugar de fala 
dos principais enunciadores implica necessariamente a determinação, também, 
de um lugar para aquele a quem se destina essa fala. Por exemplo, o contato 
entre o enunciador e o “telespectador presumido” do “De Frente com Gabi” 
ficou evidente em dois momentos: primeiro por parte do enunciador (instância 
de produção), houve uma proposta de performance e de linguagem, que pode 
congregar os interesses do espectador. Segundo, do lado do interlocutor (instância 
da recepção), houve uma busca de certo grau de compartilhamento de sentidos 
entre o conteúdo produzido e aquele que consome esse tipo de informação, uma 
vez que é premente a necessidade de se estabelecer uma comunicação mínima 
entre enunciador e telespectador, através dos elementos que confirmam o 
possível “contrato de leitura” celebrado entre as partes envolvidas nessa relação 
comunicacional, em especial na elaboração de uma atração televisiva.
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No tocante aos participantes da interação no âmbito da TV (leia-se gênero 
entrevista televisiva), é pertinente dizer que eles ocupam lugares diferenciados: o 
de quem pergunta (entrevistador); o de quem responde (entrevistado); o de quem 
edita o programa (produção) e o de quem lê a entrevista (aqui, concebemos o 
“telespectador presumido” do programa enquanto leitor5). Porém, essa simples 
definição de papéis não equaciona a complexidade envolvida na configuração 
desse auditório social, principalmente diante da afirmação corrente de que na 
interação face a face os interlocutores são constituídos somente pelo entrevistador 
e pelo entrevistado. Tanto é que o corpus, ora estudado por nós, tem deixado 
patente que o “telespectador presumido” é o “epicentro” da atração “De Frente 
com Gabi”, visto que ele, menos que uma audiência, é um “acompanhante” da 
própria entrevista televisiva.

Além disto, é fundamental dizer que essa perspectiva altera, transmuta 
sensivelmente a noção de auditório social do gênero discursivo entrevista 
televisiva em questão. Isto é, esse gênero cria um efeito de sentido e deixa 
transparecer vestígios dos participantes da interação da entrevista “face a face” 
(entrevistador/entrevistado), mas o “tu” (a quem o apresentador representa) 
não é mais o entrevistado, e sim o “telespectador presumido” do programa ora 
analisado por nós.

Agora, com referência ao caráter informativo e à relação que um evento 
televisivo estabelece com o mundo, pontuamos que o “De Frente com Gabi” 
efetivamente mantém um “contrato comunicacional” com seus “telespectadores 
presumidos”, na medida em que o que é dito nele congrega um grupo específico 
de pessoas, as quais, por sua vez, se identificam e aceitam os fatos ali narrados. 
Afinal, estão “frente a frente” à tela da TV por sua livre escolha. Senão de outro 
modo, poderiam utilizar-se do recurso do zapping6 a qualquer hora.

O telespectador presumido, então, passa a ser parte integrante do “De 
Frente com Gabi”, porque a entrevista televisiva, ao se realizar no estúdio 
de TV, é destinada a ele e como consequência as perguntas ali elaboradas 
são direcionadas a ele com o objetivo de emular suas “curiosidades”, suas 

5  A esse respeito ver Umberto Eco (2002:35), uma vez que, ao empregamos o termo leitor, estamos nos referindo 
ao próprio destinatário, ao leitor empírico. Isto é, conforme Eco (1994:14), esse leitor “somos todos nós (de ‘carne 
e osso’): você e eu, quando lemos um texto”. E, mais, para o autor (2002:35), “toda mensagem postula uma 
competência gramatical da parte do destinatário (no caso, o leitor) mesmo que seja proferida em uma língua 
conhecida só pelo emitente”. Ressaltando, aqui, que concebemos a entrevista televisiva enquanto texto.

6  Uma espécie de procura de imagens.
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“inquietações” – inclusive, as respostas, também, são dirigidas a ele. Isto tudo 
revela que a interação entre eles passa a ser encenada “ao vivo”, por meio 
da construção e edição das imagens e sons, os quais, simultaneamente, se 
insurgem na tela da TV e simulam esse “ao vivo”. E, ao contrário, é importante 
dizer que a interação direta entre apresentador e convidado se dá “ao vivo” e a 
reprodução de uma sequência de perguntas e repostas cria uma atmosfera de 
efeito de sentido que remete à impressão de fidelidade do entrevistado.

A atração, ao deixar transparecer tal grau de fidelidade e respeito para 
com seu “telespectador presumido”, nos faz concluir que a escolha dela, por seu 
formato e longevidade, sugere um diálogo forte não só com as conformações 
históricas da neotevê, mas também com essa nova realidade televisiva, à medida 
que, ao fim e ao cabo, é essa a investigação proposta por nós desde o início de 
nossa pesquisa.  Até porque, ao voltarmos nosso olhar sobre esse “receptor 
televisivo”, o qual surge em meio à necessidade de a TV de hoje ser marcada 
por sua relação com as novas tecnologias da informação e da comunicação, 
evidenciamos que, primeiro, a retomada dos textos seminais sobre televisão 
paleo e neotevê foi fundamental para nossa análise, dado que, ao partimos 
da proposta inicial de Umberto Eco (1984) e, a posteriori, da proposição de 
Francesco Casetti & Roger Odin (1990), percorremos um caminho que tratou 
das mudanças históricas da própria TV.

Segundo, fizemos uma (re)leitura distinta, provocando seu deslocamento 
para a tevê, em seu estágio atual. Terceiro resgatamos sua definição em períodos 
de tempo, nos quais ocorreram variações na poética televisiva, tratando-os 
como posturas, modos de atenção distintos do telespectador com relação à 
TV, em virtude de os diferentes ciclos conviverem no mesmo espaço, apesar 
das evoluções ocorridas na contemporaneidade, visto que algo da TV moderna 
conserva pelo menos parte do que é observado e configurado em termos de 
paleo e neotevê e evidenciam algumas características de sua textualidade.

Tudo isto se materializou no exato momento em que buscamos comprovar 
como o “De Frente com Gabi”: , uma atração midiática histórica e tradicional, 
dialoga, sem sombra de dúvida, com um “telespectador contemporâneo”, dado 
que, ao apresentar algo de antigo e ao combinar elementos das posturas 
paleotevê e neotevê, lança concomitantemente mão das modernidades 
tecnológicas (a exemplo da internet: twitter, facebook, blogs; e outras mídias), as 
quais têm influenciado a TV atualmente. 
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De Frente com Gabi: o telespectador em movimento

Nas (10) dez edições, percebemos que na estrutura interna do “De Frente 
com Gabi” há simetria tanto em relação às vinhetas de intervalo quanto ao 
número de blocos por programa e tempo de cada um deles. Em média, os quatro 
blocos respeitam uma aproximação temática entre eles, com tempo suficiente 
para perguntas, respostas, comentários e para o tradicional “bate-bola” (ou “jogo 
rápido”), que vem complementar o último excerto de todas as amostras.

Agora, em relação ao tempo de cada um, há uma tendência à 
uniformidade. Os três primeiros são maiores – pouco mais de 15 (quinze) 
minutos, respectivamente, considerando-se que, neles, pelo menos 02 (dois) 
minutos são gastos com a abertura e apresentação de uma síntese sobre a vida 
do(a) entrevistado(a). Entretanto, o último é o menor de todos – em torno de 05 
(cinco) minutos.

O equilíbrio perceptível no conjunto reflete um cuidado em adequar 
o volume de informações ao tempo disponível por bloco, considerando-se a 
inexorável exigência econômica de veiculação de comerciais entre cada parte 
do programa e a necessidade de, a todo instante, manter o telespectador frente 
à tela da tevê. Para isso, os eventos televisivos valem-se das chamadas de 
passagem de bloco, as quais cumprem esse papel de despertar a curiosidade do 
público para o que vem na sequência, principalmente no “De Frente com Gabi”, 
que traz celebridades midiáticas.

Ainda, dentre as estratégias de endereçamento da atração destacam-
se algumas peculiaridades da vinheta e do cenário. Por exemplo, a vinheta de 
abertura: (1) funciona como um prenúncio daquilo que o sujeito receptor vai 
encontrar e a do “De Frente com Gabi” tem duração de pelo 2 segundos e trilha; (2) 
é composta pelo apelido de Marília Gabriela: GABI, que é escrito em caixa-alta e 
projetado com matizes coloridas; (3) traz, também, o nome do próprio programa, 
que aparece ao final da primeira sequência e emerge em tela na cor branca; (4) 
e, por fim, surge o logotipo da emissora: SBT, em caixa-baixa, na cor branca, 
localizada abaixo, no canto, à esquerda. O pouco tempo da vinheta justifica-se 
pela estrutura de abertura do programa, tendo em vista que ele é composto por 
04 (quatro) blocos, os quais são intercalados com intervalos comerciais.

Além do mais, a vinheta – com 1(um) segundo e trilha – é usada, ao 
final de cada bloco, como elemento-chave para que o espectador fique ligado ao 
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evento televisivo, dado que, por meio da imagem e do som, a produção marca 
para ele o fim e o início de uma sequência da entrevista. Recordando que tais 
elementos funcionam como uma espécie de aviso, já que é preciso renovar a 
atenção do interlocutor para o tema que virá a seguir.

O cenário, por sua vez, funciona como um atrativo na composição do 
“De Frente com Gabi”, pelo fato de prenunciar um convite feito e pensado para 
alguém que se põe diante da televisão. Ou, melhor dizendo, os enquadramentos 
e os movimentos de câmera (a exemplo, do zoom) causam a sensação de que 
o espectador faz parte do conjunto, já que ele parece mover-se no interior do 
ambiente como se Marília Gabriela e seus convidados estivessem próximos dele, 
em uma extensão de sua casa.

Somado a isto tudo, as roupas e os acessórios da apresentadora 
completam a mise-en-scène, especialmente os óculos usados por Marília 
Gabriela em todos os eventos. Isto porque, nas 10 (dez) edições em análise, 
encontramos a entrevistadora colocando o objeto em diferentes momentos: (1) 
um deles sempre ocorre na abertura da entrevista, quando ela traz à tona a 
trajetória particular e profissional de seus convidados (cf. configurações do 1º. 
Bloco); (2) em outros, ela aparece com eles em meio aos blocos, e ainda surge 
com a peça no início e fim dos segundo, terceiro e quarto blocos da atração.

Assim o fazendo, podemos afiançar que: (1.1.) os óculos de Marília 
funcionam como uma espécie de “senha” no contato que ela estabelece com 
seu “telespectador presumido”; (1.2.) eles são fundamentais em sua vestimenta; 
(1.3.) e, também, todas às vezes que ela olha fixamente para a câmera, parece 
conversar cara a cara com alguém que precisa ficar a par do que é dito ali. 
Recordando que: (1) em seu espaço cênico, transitam diversos atores sociais 
que, além de se posicionarem sobre atualidades (esporte, música, teatro, 
televisão, drogas, sexo, política, carreira etc.), revelam suas vivências, crenças; 
(2) nesses eventos sempre vêm à baila tópicos que, por serem amplos, ricos, 
possibilitam à âncora caminhar por entre o cotidiano desses entrevistados e o da 
maioria das pessoas.

Para mais, a atuação performática de Marília Gabriela, em toda mise-
en-scène, nos induz a reafirmar que, realmente, ela convoca o telespectador a 
interagir com ela e seus convidados. Fato que pode ser comprovado na entrevista 
com Hebe Camargo, à época de seu retorno, no SBT, em 2010, e, na reprise, 
em 30/09/2012, após o falecimento da segunda. Logo, na abertura do primeiro 
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bloco, com gestos enfáticos (braços e mãos em movimento), a entrevistadora 
projeta seu corpo sobre a mesa de acrílico (cf. objeto estrategicamente posto 
em cena), direciona seu olhar para a câmera, veste seus óculos e apresenta sua 
convidada da noite, atribuindo-lhe várias qualidades e evidenciando o seu grau 
de importância: “... a grande ‘Dama da televisão brasileira’, a mais querida, a mais 
falada, a grande inspiração de todos nós que, em algum momento, trabalhamos 
em televisão... qualquer profissional que trabalhe na TV tem Hebe Camargo 
como referência, já que ela representa a própria televisão”.

Na sequência, é possível ver que Marília Gabriela, ainda, gesticula muito, 
balança a cabeça com vigor, fala de forma contundente, gira sua cadeira e 
sempre olha fixamente para a câmera. Ações que nos levam a observar que ela 
deixa transparecer que o telespectador está ali presente. Ou seja, ao simular um 
contato direto com o seu público, parece que se põe “cara a cara” com outrem – 
inclusive, a entrevistadora o convida e o conclama a participar da “conversação 
conversada”, ora estabelecida no estúdio: “televisão é um dos assuntos dessa 
nossa conversa, mas vamos falar de paixão, de amores, de coisas que a vida 
ensina e coisas que a gente prefere esquecer”. Enquanto isso, as imagens, por 
duas vezes, recaem sobre Hebe Camargo, que se mostra surpresa com tantas 
deferências: “... nossa!”, balbucia. E, logo em seguida, Marília Gabriela gira 
levemente seu corpo, retira seus óculos e se volta para a convidada, pois, até 
aquele momento, sua atenção estava centrada no sujeito receptor.

É mister dizer que, do ponto de vista do entrevistador, uma de suas funções, 
durante a entrevista televisiva, é engajar emocionalmente o telespectador, de 
forma a manter seu interesse, promovendo, através de seu discurso, formas de 
identificação e reconhecimento dos fatos até então relatados. Até porque, ele 
necessita apresentar argumentos que justifiquem a presença desse ou daquele 
convidado, visto que o programa e o(s) apresentador(es), que o representam, 
têm de agregar fatos pertinentes, detalhando, contextualizando, esclarecendo 
etc., a fim de disponibilizar um resumo das informações dadas ao espectador já 
cativo da emissão e chamar para si novas adesões.

Marília Gabriela, por exemplo, faz isto com propriedade, especialmente 
nessa entrevista com Hebe Camargo, visto que a jornalista expõe, em seu 
discurso, a notoriedade de sua entrevistada, conferindo ao evento um tom de 
leveza e até de dramaticidade quando “desfia” um rosário de elogios à “Dama 
da televisão brasileira” (cf. a própria afirmação de Marília) e quando narra fatos 
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da vida pessoal e profissional de sua convidada. Ousamos afirmar que, Marília 
assim se “performando”, atinge seu alvo, isto é, ao evidenciar as particularidades 
de Hebe Camargo, parece chamar para si, além de seu telespectador, os de sua 
célebre entrevistada.

Em síntese, as apreciações levadas a efeito e a antecipação de alguns 
elementos acerca da atuação de Marília Gabriela no “De Frente com Gabi” 
tiveram como finalidade: (1) apresentar uma pequena mostra dos motivos que 
nos levaram a escolhê-lo como corpus; (2) esclarecer que o que nos move é 
a busca pelas particularidades do programa e de seu público; (3) referendar 
que estamos cientes da necessidade de se completar as ideias aqui expostas 
e buscar mais elementos comprovadores da existência de um “telespectador 
presumido” em meio à sua estrutura do evento.

Sendo assim, afiançamos que os programas de TV cada vez mais são 
pensados a partir de seu telespectador. O “De Frente com Gabi”, embora 
não tenha plateia, é (1) singular em sua composição e vem marcado pela 
forte presença de sua âncora Marília Gabriela, que leva seus convidados 
à descontração e à informalidade; (2) é, ainda, pautado pela veiculação de 
entrevistas com celebridades midiáticas ou políticos de renome nacional ou 
especialistas de várias áreas; (3) contempla, também, personagens comuns, 
mas que têm algo a dizer ao seu “telespectador presumido” e que vêm para 
relatar sua experiência de vida, expressar opiniões, pois o tratamento dado pela 
entrevistadora prima pela proximidade com todos (famosos ou não). O que fica 
evidente na conformação do programa é a busca de uma relação centrada no 
inter-relacionamento humano, que vai além da simples troca de informações, 
possibilitando um diálogo em que os actantes da entrevista televisiva interagem, 
se modificam, se revelam e crescem no conhecimento do mundo e deles próprios.

O De Frente com Gabi se configura, então, em espaço de “conversação 
conversada” e consegue romper com o formato e a linguagem padrão de alguns 
programas de entrevistas brasileiros. Ou, melhor dizendo, ao voltarmos os olhos 
para a relação que os espectadores mantêm com a atração, cremos que: (1) é 
através dele que se processa a construção de um lugar para o “telespectador 
presumido”, e (2) isto tudo se materializa e se concretiza na própria superfície 
textual televisiva.

Atrelado a tudo isto, Marília Gabriela, por meio de sua expressão facial 
(“caras e bocas”, olhar compenetrado) e de gestos com as mãos, deixa-nos 
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a sensação de que ela é a ponte, o elo entre os interlocutores do evento (no 
caso, espectador/entrevistada), em virtude de ocorrer, nesse exato momento, o 
fenômeno da “transposição” do papel do “telespectador presumido” na própria 
imagem da apresentadora, que interroga seus convidados para “tirar” deles todas 
as informações possíveis. Até porque, a entrevistadora, que representa o próprio 
programa (leia-se: emissora, patrocinadores, produção), exerce papel importante 
na construção de sentidos do evento sociocomunicativo, ora coordenado por ela.

Assim posto, queremos deixar claro que nesse artigo nos pautamos 
a apresentar uma breve exposição do corpus, reiterando que é preciso dar 
continuidade à análise minuciosa do “De Frente com Gabi” em busca de mais 
elementos que deem destaque ao “telespectador presumido”, o qual emana 
em meio à sua formatação. Reforçando que, ao nos propormos esse viés de 
análise, cremos que, de um lado, o contexto da comunicação deve ser visto 
como uma dimensão plural, viva; de outro, porque a TV atual confere elevado 
grau de atenção ao seu telespectador, constituindo-o, sem sombra de dúvida, 
como o “centro nevrálgico”, uma figura indispensável dos eventos voltados para 
o entretenimento. 
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Contribuições do pragmatismo e da fenomenologia social 
para um roteiro de análise da globalidade do processo 

comunicativo midiatizado

Pedro P. de Oliveira1

Introdução

O presente artigo trata de uma proposta de construção do conhecimento 
dos fenômenos da comunicação na sociedade midiatizada a partir da contribuição 
da filosofia. Para tanto, partimos da apresentação e aproximação de alguns 
conceitos de duas correntes filosóficas: o pragmatismo de William James e John 
Dewey e a fenomenologia social de Alfred Schütz.

No primeiro segmento do texto, traçamos um breve panorama das relações 
do pragmatismo e da fenomenologia social, considerando as possibilidades que 
ambas as correntes trazem para a construção e análise de objetos de estudo do 
campo da pesquisa em comunicação.

Em desdobramento, situamos a noção central da ação, termo que 
aproxima as duas filosofias e serve de eixo para a formulação dos conceitos 
operadores da nossa proposta de um roteiro analítico aplicado à comunicação. 

Entre esses possíveis conceitos operadores para a análise da globalidade 
do processo comunicativo midiatizado, tratamos dos sistemas de tipificação e 
relevância, da fenomenologia, e a noção de valores, do pragmatismo. 

Por último, fazemos algumas considerações pontuais sobre as 
possibilidades de problematização e reflexão dos fenômenos da comunicação – 
vistos na situação interativa e no âmbito da sociedade midiatizada – que podem 
ser abertas pelo trabalho do pesquisador por meio desse instrumental teórico em 
diálogo com a filosofia.

1  Pedro P. de Oliveira, professor adjunto do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Mato 
Grosso – UFMT, tem mestrado em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo e doutorado em 
Comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
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Pragmatismo e Fenomenologia social 

Os estudos da comunicação passam, certamente, pelo método, pela 
aplicação, mas são devedores de pressupostos filosóficos. Tais pressupostos, 
mesmo que dados, devem ser tanto objeto de uma reflexão constante por parte 
dos pesquisadores da comunicação quanto avaliados na operação de escolha 
da grade analítica. Ser tributário do lugar em que se fala no campo da pesquisa, 
portanto, inclui também, a nosso ver, a discussão sobre critérios e valores desse 
lugar teórico escolhido.

Devemos deixar claro que nossa intenção aqui não é fazer uma descrição 
e uma comparação amplas do pragmatismo e da fenomenologia social. 
Pretendemos somente ressaltar, pontualmente, algumas noções em aproximação 
dessas duas correntes e, a partir daí, formularmos uma ideia de roteiro de análise 
que combine alguns conceitos operadores apreendidos dessas duas filosofias.

Nesse breve panorama inicial, vamos das filosofias com seus filósofos: 
Rizo (2010) aponta que William James, do pragmatismo, e Alfred Schütz, da 
fenomenologia, compartilham a ênfase no concreto. Para o primeiro, toda a 
originalidade do pragmatismo é seu uso do modo concreto de ver as coisas. 
Para a autora, a concreção real à qual se refere James é um traço característico 
do mundo da vida, cenário central de todas as reflexões de Schütz.

Tanto em James como em Schütz, o objeto da reflexão é o sujeito 
mundano, o homem “normal”, na vida cotidiana. Nos dois autores, conforme a 
autora, essas reflexões filosóficas são importantes contribuições conceituais 
sobre o ato concreto da comunicação: a interação.

Ainda que o conceito de comunicação, ao contrário de Dewey,2 não 
tenha sido uma noção central em suas obras, tanto James quanto Schütz deram 
atenção às relações intersubjetivas e às interações cotidianas como lugar onde 
se constroem os significados verdadeiros por parte dos sujeitos, segundo aponta 
Rizo:

2  Em sua obra, o filósofo pragmatista John Dewey deu ênfase ao conceito de comunicação enquanto interação 
e ação entre sujeitos. Em uma passagem do seu escrito Experiência e Natureza, ele ressalta essa relação. É a 
comunicação, o estabelecimento de cooperação em uma atividade na qual há parceiros, e na qual a atividade de 
cada um é modificada e regulada pela relação de parceria. Não conseguir entender é não alcançar acordo quanto 
à ação; equivocar-se é estabelecer a ação com objetivos divergentes. Dewey aponta, ainda, que a comunicação 
é relevante na medida em que ela permite que a experiência seja permanente, e continuamente ampliada e 
alargada na interação.
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Schütz se perguntava como era possível o entendimento e a 
comunicação, em quais estruturas da consciência se achavam 
os significados que outorgamos a nossas ações ou qual era a 
origem da relação entre os sujeitos e a sociabilidade. A vida 
cotidiana, o aqui e o agora, o concreto, é o espaço onde tem 
lugar a interação entre os sujeitos. Do mesmo modo, James 
se preocupa em como os sujeitos singulares, os concretos, 
constroem significados úteis para conduzir suas ações neste 
mundo. Nenhum dos dois se interessou pelos conhecimentos 
transcendentais, mas pelo o que os humanos comuns pensam 
e fazem no mundo da vida (RIZO, 2010, p. 233).

Vimos, portanto, que conceitos do pragmatismo e da fenomenologia 
social como ação, interação e intersubjetividade são úteis para pensarmos tanto 
a comunicação como fundamento da vida social, quanto, em consequência, 
podem ser úteis também na construção de um referencial teórico-metodológico 
para pesquisas em comunicação.

Ressaltamos que a noção da ação é um dos temas que atravessam o 
pragmatismo e a fenomenologia – nesse caso específico também a sociologia 
compreensiva de Weber – e apontam para possíveis relações entre essas 
filosofias e o conhecimento em comunicação. 

A noção de ação valorada aqui é o comportamento que está “relacionado 
ao sentido subjetivo daquele que age com referência ao comportamento de 
outros” (WEBER, 1992, p. 315), abrindo para o pesquisador a compreensão dos 
motivos e crenças que mobilizam as ações dos sujeitos em interação.

Tipificação e relevância

Nessa formulação de um roteiro analítico que apreenda a globalidade 
do processo comunicativo midiatizado, trabalhamos com dois conceitos da 
fenomenologia social de Schütz: os sistemas de tipificação e relevância que 
permeiam as interações sociais. Entendemos que a midiatização3 incide e 

3  Braga (2007) define que a midiatização, no nível macrossocial, relaciona-se com a conformação da sociedade 
pela mídia, com a força da mídia para interferir e modular nossas interações (com e fora da mídia). Ele situa a 
midiatização como um processo “em vias de se tornar” referência nas sociedades contemporâneas. Só podemos 
dar conta de alargar a nossa compreensão sobre os fenômenos que ocorrem com e na midiatização, atentando 
para a globalidade desse processo comunicativo. É daí que resulta o esforço da construção de operadores 
analíticos que possam apontar para o reconhecimento das forças diversas que estão em jogo. Diversidade 
significando aqui, especificamente, a divisão entre dois lados e seu conflito mútuo. Portanto, nossa reflexão 
deve incidir sobre o espaço da tensão entre as duas forças operativas da midiatização, ou seja, a participação 
dos sujeitos e as intervenções das mídias. E só podemos dar conta disso no exame das práticas, na ação dos 
indivíduos e na situação de padronização que supõe uma sintonia com as expectativas do público, tal como ocorre 
com os gêneros – tipificações dos produtos midiáticos.
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repercute nas dinâmicas sociais de tipificar e atribuir relevâncias. Assim, 
incorporamos nesse percurso a articulação de uma teoria da comunicação 
que inclui os conceitos de relevância e tipificação. A relevância é a importância 
atribuída por um indivíduo a aspectos selecionados na sua ação inteligente de 
situações específicas de seus planos e atividades. 

Na medida em que as relevâncias brotam dos seus próprios 
interesses e motivações das pessoas, elas são volitivas. 
Quando elas decorrem de condições situacionais ou de imposi-
ções sociais, elas são impostas. Portanto, sistemas sociais 
de relevâncias são impostos. Relevâncias comuns ocorrem 
em um envolvimento interpessoal indireto (relações-nós) 
(SCHUTZ, 2012, p. 349-350).

A relevância é um universo complexo, e esse, mesmo pragmaticamente 
motivado por considerações de interesse, não é fixo nem linear. Essas 
instabilidades se apresentam, na essência da imprevisibilidade, de maneira 
evidente no âmbito da midiatização, o qual os embates entre os grupos se dão 
de maneira não ordenada, dependentes do curso da ação, da situação e do 
desempenho dos atores sociais envolvidos em seus papéis. 

Na dimensão do processo comunicativo midiatizado, podemos avançar 
na reflexão da relevância que constitui no fundo um dispositivo pelo qual se 
elege o que é importante para um ator ou para um grupo ou sistema social, 
incorporando a reflexão sobre o papel da mídia no estabelecimento desses 
sistemas de relevâncias. A mídia (reproduzindo o que é aceitável e previsível) 
atuaria, desse modo, instituindo liames, materializando formas, modos de relação 
e conformando e sustentando relevâncias costumeiras vistas como naturais no 
mundo da vida – e aqui, em consequência, podemos pensar, por exemplo, nas 
dificuldades de uma competição de quadros de relevâncias entre diferentes 
grupos sociais e entre alguns desses grupos e o governo.

A outra contribuição da fenomenologia social para a análise dos quadros 
da experiência é o conceito de tipificação. 

O papel do ator, as expectativas em relação ao papel, são experiências 
vividas pelo ator individual na cena social em termos de uma rede de tipificações, 
dos seres humanos, dos padrões de seus cursos de ação, de seus motivos e 
objetivos ou dos produtos socioculturais que surgem a partir de suas ações. 
As interações estão, portanto, além do aspecto dos movimentos e mudanças 
constantes, submetidas a princípios ordenadores tipificados de natureza social.
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As tipificações emergem na experiência cotidiana do mundo como algo 
evidente, sem qualquer formulação de juízos ou proposições claras, com sujeitos 
e predicados lógicos, expressas naquilo que Dewey (1964) nomeia como moral 
costumeira, que coloca o padrão e as regras de conduta nos hábitos ancestrais, 
gerando, por sua vez, preceitos definidos, regras, injunções definitivas e 
proibições. Essa noção é incorporada por Goffman (2007):

Os indivíduos tendem então a tratar os outros, a partir dessa 
moral costumeira tipificada enquanto princípios ordenadores 
da interação, com base na impressão que dão agora a respeito 
do passado e do futuro. “É aqui onde os atos comunicativos 
se traduzem em atos morais. As impressões que os outros 
tendem a ser tratadas como reivindicações e promessas que 
implicitamente fizeram a estas tendem a adquirir um caráter 
moral” (GOFFMAN, 2007, p. 228).

Tais tipificações podem ser nomeadas, no caso do ordenamento conjunto 
das ações entre os sujeitos em interação, de categorias identificatórias que os 
indivíduos usam também para situar determinado lugar social. 

A mídia atua, institucionalmente, construindo tipificações de senso comum 
que fazem parte das formas de ações sociais intersubjetivamente realizadas, com 
modos de classificação de valores partilhados e imagens de fácil reconhecimento. 
Uma ordenação de padronização que supõe uma sintonia com as expectativas do 
público, tal como ocorre com os gêneros – tipificações dos produtos midiáticos. 

Nesse quadro tipificado existe, ainda, de outro lado, a tensão da relação, 
o outro, a dimensão política e reflexiva, que implicam a estranheza e o embate 
com os indivíduos e grupos que não partilham o mesmo mundo da vida nem se 
organizam em torno de um idêntico sistema de relevâncias e tipificações.

Distinções e pertencimentos são relacionados aos sistemas de relevâncias 
e tipificações no mundo da vida cotidiana – a esfera total das experiências que 
um indivíduo encontra ao realizar os seus objetivos pragmáticos da vida (sejam 
objetos, eventos ou pessoas). A relevância destaca a importância atribuída por 
um indivíduo a aspectos selecionados de situações específicas de seus intentos 
e ações. A tipificação nos remete para uma rede de papéis assumidos pelo 
indivíduo, as expectativas em relação a esses papéis e suas relações com os 
outros indivíduos dentro de cada grupo social.

Na definição que o próprio indivíduo faz de sua situação priva-
da, os vários papéis que resultam de sua múltipla participação 
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em diferentes grupos são experienciados como um conjunto 
de autotipificações que, por sua vez, são organizadas segundo 
uma ordem particular de domínios de relevância que, eviden-
temente, estão em um fluxo contínuo (SCHÜTZ, 2012, p. 97).

É nesse ponto que incorporamos essas noções de relevância e tipificações 
da fenomenologia social de Alfred Schütz, como parte do que ele dialoga com o 
pragmatismo e que contribui na formulação do nosso roteiro analítico proposto. 

No plano de uma comunicação política, por exemplo, Schütz aponta para 
uma concepção de cidadania que dá atenção especial ao pluralismo identitário 
das sociedades complexas, que não só enfatiza a dimensão da constituição do 
mundo da vida, mas aceita a diferenciação entre e dentro dos diversos mundos 
da vida, e reconhece a intersubjetividade como fundadora da sociabilidade, 
negando a prevalência de uma ou outra forma de vida concreta como válida para 
todos os tempos e lugares.

É importante reafirmarmos, nesse percurso de aproximação do pragmatismo 
e da fenomenologia social, que a relevância definida por Schütz é um universo 
complexo e que, mesmo pragmaticamente motivado por considerações de 
interesse, não é fixo e muito menos linear, conforme enfatizamos. Essa dinâmica 
foi apreendida na articulação que fizemos desses dois conceitos operadores – 
tipificações e relevância – com a noção de midiatização trabalhada aqui.

A relação entre a mídia e os sistemas de relevância é lembrada por Correia 
como uma possibilidade de reflexão:

(...) a definição do que é relevante pode alterar-se consoante 
se esteja nos domínios fluidos da relevância temática (seleção 
de temas), da relevância interpretativa (problematização de 
temas) ou da relevância motivacional (relacionada apenas com 
os motivos e projetos que orientam a ação empreendida pelos 
atores). Porém, graças à mídia, o que hoje está perto amanhã 
pode estar longe, o que hoje não é problemático amanhã pode 
sê-lo e o que hoje não é identificado como relevante para a 
realização dos seus projetos de ação pode vir a sê-lo amanhã 
(CORREIA, 2005, p. 129).

Os sistemas de relevância propostos por Schütz dialogam com o que 
Dewey se refere como hábitos e interesses. Para ambos os filósofos, os sistemas 
de relevância ou hábitos – e crenças – constituem o fundo contra o qual ou o 
horizonte frente ao qual os nossos objetos de investigação encontram definição. 
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Valores

A noção de Dewey sobre valor parte da definição do termo: em geral, 
refere-se  ao que deve ser objeto de preferência ou escolha. Na perspectiva 
relacional do pragmatismo, os valores atribuídos a algum objeto não estão 
efetivamente “no” objeto, conforme destaca Strauss (1999). O valor não é um 
elemento; implica uma relação entre o objeto e a pessoa que tem experiências 
com o objeto.

Esse é apenas mais um meio de afirmar que a “essência” ou 
a “natureza” do objeto não reside no objeto, mas na relação 
entre ele e aquele que lhe dá nome. Essa conceituação de 
valor como relação é vista facilmente em conjunção com um 
adjetivo como “útil” – útil para quem, em que condições, para 
quais propósitos? (STRAUSS, 1999, p. 42).

Assinalamos, em desdobramento, a preocupação de Dewey com a crítica 
dos valores, de como esse procedimento se aplica ao rigor de uma disciplina – 
sustentada na sua teoria da valoração – de avaliação e julgamento a que deve 
estar submetido o indivíduo:

A confusão em que todas as teorias de valor incidiram, entre 
determinada posição na relação causal ou sucessiva e o 
valor propriamente dito, é uma prova indireta de que toda a 
valoração inteligente é também crítica. Toda teoria do valor 
é necessariamente um ingresso no campo da crítica. Mas a 
crítica dos valores nesse sentido nada mais é que a disciplina 
inteligente das escolhas humanas. Tal disciplina implica, em 
primeiro lugar, a consideração da relação entre meios e fins, 
de tal modo que não se pode julgar dos fins a não ser julgan-
do ao mesmo tempo dos meios que servem para alcançá-los 
(DEWEY, 1959, p. 53).

Obviamente, não são apenas os filósofos que se interessam pela discussão 
e análise dos valores. Hook (2000) afirma que sociólogos e historiadores, por 
exemplo, empreendem estudos sobre as condições em que certos valores 
aparecem e desaparecem. Mas ressalta que há uma diferença entre estes e o 
filósofo pragmatista. O autor explica que a diferença é que os primeiros tomam os 
valores como atos sociais da mesma classe que outros atos sociais, investigam 
sua distribuição e suas expressões institucionais, estabelecem correlações 
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entre certos grupos de valores e outros fatores sociais e de outros tipos, “na 
esperança de chegar a uma fórmula que os capacite a predizer o tipo de valores 
que surgiram em determinadas sociedades e vice-versa”.

Para Dewey, o traço distintivo da filosofia e que constitui sua influência 
nos assuntos sociais é sua “valoração crítica dos valores e das crenças”.

O filósofo está interessado, portanto, na evolução dos valores, em uma 
análise do que é considerado valioso entre os indivíduos, com a intenção de 
indagar se julga verdadeiramente como valioso, conforme diz Hook, ao comentar 
essa posição dos pragmatistas:

Enquanto sua valoração se leve a cabo de maneira inteligen-
te, tomará em conta tudo o que de relevante podem dizer o 
sociólogo e o historiador a propósito das causas, contextos e 
consequências dos valores, mas ele não toma esses valores 
como algo simplesmente dado senão como controles norma-
tivos para que eles mesmos sejam controlados a sua vez 
pela análise e a ação seguinte. A aproximação filosófica aos 
valores não é simplesmente descritiva e sim normativa. O que 
os seres humanos fazem quando deliberam sobre alternativas 
de conduta pessoal, o filósofo faz sistematicamente em relação 
com as principais alternativas de ação social (HOOK, 2000, p. 
40).

Dewey estabelece uma espécie de regra ou critério de juízo, o dever-ser, 
para a avaliação como julgamento dos valores – que envolve pensamento, ao 
colocar o objeto julgado em suas relações e sentidos. Ele faz uma distinção entre 
a avaliação que fazemos como ato direto, emocional e prático e a avaliação 
com base filosófica. “Há diferenças nos termos estimar, estima, prezar e avaliar. 
Estimar significa apreciar, dar apreço a, avaliar; avaliar significa medir de modo 
intelectual” (DEWEY, 1964, p. 111).

Dessa maneira, um julgamento de valor é o nome do ato que investiga 
as relações entre meios e fins e as leva em consideração. Outra observação 
pertinente para situarmos a valoração crítica dos valores é que os julgamentos 
dos valores não são meros registros de atitudes prévias a favor ou contra, de 
estima ou aversão. Os julgamentos têm efeito reconstrutivo e transformador sobre 
os valores , ao determinar os objetos que são dignos de estima e aprovação. 

Mais uma observação que incorporamos do pragmatismo, além da noção 
relacional de atribuição de valor a algum objeto, é o caráter transitório dos 
valores, que não são eternos. As coisas mudam e nós também mudamos em 
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relação a elas. “As coisas boas mudam e se desvanecem não apenas com as 
mudanças no meio ambiente, mas também com as mudanças em nós mesmos” 
(DEWEY, 1925, p. 399).

Comunicação midiatizada

Como os estudos em comunicação podem apreender esses fundamentos 
da teoria crítica dos valores para um roteiro analítico que dê conta da reflexão 
sobre o processo comunicativo midiatizado? Como apreender a dinâmica dos 
valores na sociedade midiatizada?

Na linha do que discutimos nesse artigo sobre metodologias de análise de 
interações em programas midiáticos, França (2012) apresenta um roteiro analítico 
para tratar da relação entre televisão e sociedade atravessada pelo que chama 
de “nome-fantasia”, de dança dos valores. Sua proposta analítica desenvolve um 
quadro conceitual e um percurso analítico, visando à apreensão das relações 
entre televisão e vida social, televisão e quadro de valores. O entendimento de 
comunicação, proposto pela autora, é sustentado pelo paradigma relacional, de 
base pragmatista, que envolve uma dinâmica de globalidade, caracterizada por 
sua natureza prático-simbólica.

Para chegar ao julgamento de valores que “dançam” na mídia, França 
faz um recorte das interações com Goffman (1999) – ações situadas e ações 
coordenadas, primeiro porque estão em um dado contexto de espaço e tempo e, 
segundo, por conta dos sujeitos em relação que se influenciam reciprocamente e 
que a intervenção de um orienta e reflete a ação do outro. 

A autora enfatiza que as interações não se repetem da mesma maneira e 
estão em constante movimento, sujeitas a cortes e rupturas. E que as interações 
midiáticas refletem valores do seu tempo, da instituição e das afetações mútuas, 
numa visada que coloca a mídia como lugar de embates sociais. Portanto, lugar 
social de excelência para o exame dos valores que atravessam as interações 
postas em ação pelos sujeitos.

É neste sentido que nos interessamos pelo estudo dos valores 
na mídia; parece-nos que, mais do que expor ou impor normas, 
os produtos – e o discurso – midiáticos transitam no campo 
dos valores. Seu caráter prescritivo imediato é mais atenuado, 
já que permitem gradações e estabelecem diferenciações. Ao 
final, eles fundam normas ou incitam mudanças. Os valores, 
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portanto, atuam claramente, porém indiretamente, na nossa 
ação e intervenção no mundo (FRANÇA, 2012, p. 46).

França ressalta o propósito do seu roteiro analítico, que incorpora os 
pressupostos filosóficos do pragmatismo: apreender e analisar, através dos 
produtos televisivos, o movimento dos valores da vida social. Para isso, ela 
toma a comunicação como atos de afetação reciprocamente referenciados 
e os sujeitos integrados ao processo comunicativo. Na ação conjunta dos 
interlocutores, público e personagens midiáticos participam de um ato social 
comum – enquadrados e embalados pelos valores que atravessam a sociedade 
midiatizada. “Essa “dança” tanto é marcada por esses valores, como é ao mesmo 
tempo reconfiguradora deles” (FRANÇA, 2012, p. 50). 

Nossa proposta de construção de um roteiro analítico do processo 
globalizado da comunicação na sociedade midiatizada segue na linha de França, 
mas aqui já estabelece a relação da avaliação do julgamento dos valores com os 
conceitos de tipificação e relevância. 

É possível fazer esse movimento dentro da proposta do roteiro analítico. 
Partindo para o exemplo concreto, para a ação, com estudos de caso analisados 
com tal referencial teórico-metodológico, construído com as noções das correntes 
filosóficas discutidas aqui, pode-se avaliar, concretamente, as possibilidades de 
problematização e reflexão dos objetos da comunicação.

Dito de outro modo, nessa proposta em questão, podemos passar 
aos procedimentos metodológicos de aplicação dos conceitos ordenadores 
sugeridos. As tipificações expressas na e pela mídia e as relevâncias dominantes 
da sociedade ou das escolhas feitas pelos indivíduos na ação – assim como 
os valores que atravessam essas relações – podem ser aplicadas a partir dos 
enquadramentos das situações sociais.

Segundo Mendonça e Simões (2012), Erving Goffman desenvolveu 
o conceito de enquadramento influenciado pelo pragmatismo de James e 
pela fenomenologia de Schütz. O autor trabalha a definição dos quadros da 
experiência social como um conjunto de princípios de organização que governam 
acontecimentos sociais e nosso envolvimento subjetivo neles.

Recortando ocorrências de situações interativas, enquanto procedimento 
metodológico, podemos operacionalizar o conceito goffmaniano de enquadramento 
para a compreensão dos fenômenos da comunicação midiatizada. Conceito 
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ordenador posto em conexão com os conceitos operadores que apresentamos 
como eixos: a tipificação e a relevância shultzianas, e os valores deweyanos.

Assim, buscamos alcançar o ponto central das investigações do 
interacionismo na sociedade midiatizada no que se refere ao estudo da ação 
social entre os indivíduos – vistos como sujeitos ativos, atuando dentro de redes 
e grupos sociais. Os jogos simbólicos de interesses e poder que atravessam 
a mídia – enquanto lugar de embates – podem ser apreendidos e analisados, 
portanto, pelos conceitos operadores vistos aqui a partir da fenomenologia social 
e do pragmatismo. 

Considerações finais

Diante do exposto, acreditamos que tal roteiro analítico da globalidade 
do processo comunicativo midiatizado traça um percurso rico para a avaliação 
dos valores que atravessam as interações na sociedade e a reflexão sobre as 
tipificações que conformam os papéis sociais e o jogo de poder dos sistemas de 
relevâncias postos em ação na e pela mídia.

Essa é apenas uma das contribuições que a filosofia social do pragmatismo 
e da fenomenologia nos oferecem para a construção de um conhecimento dos 
fenômenos da comunicação – com a devida apreensão da dimensão dos sujeitos 
em ação e do contexto da nossa época. 
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Cirurgia bariátrica e rede de blogs terapêuticos1

Deyvisson Pereira da Costa2 

Introdução 

Enquanto predominaram as mídias tradicionais de massa, os polos da 
emissão ou da recepção foram privilegiados nos estudos da comunicação. No 
entanto, com as novas tecnologias da informação e da comunicação, um repensar 
dos modelos de comunicação pode sugerir a revisão dos modelos clássicos 
centrados isoladamente ora no emissor, ora no receptor, e quiçá mesmo nos 
meios tecnológicos da comunicação. 

Para Marta Pinheiro (2000), assistimos o uso criativo da rede, a qual 
transforma o sentido de mídia como meio, transporte tornando-se o espaço 
social de um mundo globalizado. “Os meios não são mais transcendentes à 
sociedade, mas internos a ela, destituindo as hierarquias, os valores, as cadeias 
de transmissão e as fronteiras” (p.4). No entanto, esse espaço social propiciado 
pelas redes telemáticas ainda é ocupado por posições que reafirmam as 
fronteiras e hierarquias socioeconômicas com suas zonas protegias, comerciais, 
governamentais. Já outras justaposições procuram criar redes dentro da rede. 
“Consideramos duas direções entre essa diversidade de redes: uma é apenas 
estar conectado (redes centralizadas e hierarquizadas), e a outra é como se está 
conectado (descentralização e horizontalidade)” (PINHEIRO, 2000, p. 2).

Para a autora, as novas interfaces possibilitam ainda a expansão das 
subjetividades para além dos limites físicos, mentais e culturais promovendo 
uma “subjetividade-personagem”, manifesta na busca por signos de expressão 
publicamente reconhecíveis. “E, nesse aspecto, entra em questão o discurso, 

1 Resultados parciais da pesquisa realizada junto ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 
Universidade Federal de Minas Gerais, área de concentração Comunicação e Sociabilidades Contemporâneas, 
Linha de Pesquisa Meios e Produtos. 

2 Deyvisson Pereira da Costa, professor Adjunto no curso de Comunicação Social, habilitação Jornalismo e líder 
do grupo de pesquisa Limiar Estudos de Linguagem e Mídia, na UFMT - Campus Universitário do Araguaia. 
deyvissoncosta@yahoo.com.br
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como campo de possibilidade de reconhecimento mútuo, de saberes e de 
performances.” (p.6).

Nesse sentido, as subjetividades constituem-se na própria exposição de 
si nas redes telemáticas por meio de diferentes conexões centralizadas ou não. 
Outros autores também destacaram a importância das redes e do corpo para a 
constituição das subjetividades no mundo contemporâneo. Assim, indagamos 
como “conectam-se” mulheres interessadas em informações sobre cirurgia 
bariátrica? Quais suas conexões hierarquizadas e horizontais na internet? 
Quais as materialidades dessas relações que elas estabelecem entre si? Em 
outras palavras, como se estrutura a rede de blogueiras bariátricas e quais as 
manifestações discursivas da biopolítica ela abriga?

Nosso objetivo é identificar as conexões que sustentam e articulam 
uma rede de pacientes bariátricas que mantém blogs na internet e descrever 
como suas narrativas abrigam e respondem às interpelações biopolíticas. Em 
momento oportuno, prosseguiremos na descrição das formas de resistência e 
reinvenção desses discursos. Mas, nesse momento, procuramos delinear micro 
redes constituídas no interior das trocas globais descrevendo os dispositivos 
discursivos e sociotécnicos que servem de assistência terapêutica aos indivíduos 
experimentada nos blogs.

Esperamos com isso avançar na compreensão de novas materialidades 
provenientes de uma conversação social mais livre em relação aos limites de 
uma fala regulada e institucional sobre os cuidados corporais. 

Da disciplina ao controle

Investigar as relações entre o cuidado com o corpo, a produção de 
subjetividades e as formas de mediação inauguradas pelas novas tecnologias 
comunicacionais no mundo contemporâneo exige-nos articular os limiares pelos 
quais as sociedades ocidentais ultrapassaram. Uma diferenciação ampla e 
possível entre as sociedades modernas e as contemporâneas é compreendê-
las como sociedade disciplinar (FOUCAULT, 2007) e sociedade de controle 
(DELEUZE, 1992), respectivamente, ao considerar as formas de exercício do 
poder predominantes em cada uma dessas formações históricas como princípio 
de distinção entre elas. 
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Nessa perspectiva, os modos de exercício do poder constituem o 
princípio de diferenciação que nos permite apartar, de maneira geral, aquelas 
sociedades do passado daquilo que nos tornarmos ou estamos em vias de nos 
tornar, apesar de considerarmos ainda que a passagem histórica de uma à outra 
não se dá sob o modo da superação ou da substituição, mas de transformações 
e permanências, continuidades e descontinuidades. 

De maneira geral, desde a Modernidade, iniciada no século XVI, o poder 
se exerceu por meio de técnicas disciplinares instituindo práticas divisoras do 
sujeito em seu interior e em relação aos demais. Essa formação social conhecida 
como sociedade disciplinar (FOUCAULT, 2007) pode ser descrita por meio dos 
dispositivos de saber-poder paradigmáticos, como o Panóptico, que visavam a 
total vigilância dos indivíduos comuns, trazendo-os constantemente à visibilidade.

Essa vigilância baseou-se em microdispositivos, cuja funcionalidade 
voltava-se aos indivíduos e seus corpos, mediando suas relações com o outro, 
consigo mesmo e com a própria vida biológica. Estratégias simples como o olhar 
hierárquico, a sansão normalizadora e sua combinação final no procedimento do 
exame garantiram a efetividade do poder disciplinar voltado para o controle dos 
corpos.

Desde a entrada da vida da espécie humana na ordem do saber e 
poder, nas técnicas políticas e na história a partir do século XVIII, instaura-se 
o dispositivo da sexualidade (FOUCAULT, 1988). A confissão é considerada a 
estratégia de saber-poder predominante no dispositivo geral da sexualidade e tem 
como função primeira fazer passar pelo crivo da palavra tudo que se relaciona 
ao sexo, autenticando os indivíduos não mais pela referência aos outros, mas 
pelo discurso de verdade que são capazes ou obrigados a pronunciar sobre si 
mesmos, baseando-se em meticulosos exames de si. 

Entre os saberes relacionados ao exercício do poder na Modernidade 
e na contemporaneidade, os discursos biomédicos predominaram. Entretanto, 
podemos perceber que o vínculo da medicina com os meios de comunicação 
se alterou com o passar do tempo e, atualmente, depende da ligação do fator 
de risco com ações cotidianas dos indivíduos. “Desde então, as campanhas de 
saúde pública se endereçam, não aos que estão doentes, mas aos que podem 
adoecer” (VAZ et al, 2007) transferindo para os indivíduos o controle da doença 
e da responsabilidade pelo adoecimento.
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Para um olhar preocupado com a mudança na forma de cuida-
do de si, provocada pela aliança entre medicina e mídia, não 
importa tanto a possível incerteza do leitor sobre se comer 
pão efetivamente aumenta ou reduz as chances de adoecer; 
o decisivo é, sim, a reiteração diária nos diferentes conteúdos 
de que há um nexo quantificável entre futuro longínquo e ações 
cotidianas que, anteriormente, eram experimentadas como 
não tendo consequências (VAZ et al, 2007).

Como nos adverte Deleuze (1992), deixamos de transitar entre um espaço 
fechado e outro (família, escola, fábrica, prisão, hospital), como nas sociedades 
previsto nas disciplinares para colocarmo-nos sob controle contínuo no espaço 
aberto. Diferentes técnicas de controle da população doente estão em transição. 
Se no passado o hospital representava o principal meio de confinamento e 
segregação da população doente daquela sã, hoje outros mecanismos estão à 
disposição: como hospital-dia, programas de saúde da família ou atendimento 
domiciliar, que ao mesmo tempo, oferecem mais liberdades e integram novas 
estratégias de controle (DELEUZE, 1992).

A problematização dos processos de adoecimento passa a ser pautada 
não mais na identificação dos desvios à norma, mas na identificação das 
consequências futuras dos modos de vida atuais. “O que inquieta não é mais o 
jogo entre a diferença visível e a identidade dos indivíduos, mas o jogo entre o 
hábito e sua consequência, entre o prazer e o futuro” (VAZ, 1999, p. 168). Desse 
modo, o risco se torna o conceito primário a partir do qual se pensa a relação 
dos indivíduos consigo mesmo, com os outros e com mundo tanto naqueles 
processos vinculados à anátomo política quanto à biopolítica.

Nas produções midiáticas, os indivíduos são permanentemente 
convocados a se autocontrolar diante, principalmente, dos inúmeros riscos 
vinculados aos estilos de vida e riscos médicos, constituindo assim o sujeito 
empreendedor de si e da própria saúde. A mídia é parte central da engrenagem 
de controle social através do medo e do risco, cotidianamente nos ensinando 
quais situações/práticas/pessoas/coisas devemos temer, quais riscos podem 
(e devem) ser evitados, o que devemos fazer para minimizá-los, em quais 
instituições (e especialistas) devemos confiar etc. (RIPPOL, 2008, p.4).

Frente a esses imperativos, podemos perceber que a constituição de um 
discurso de autonomia, caracterizado pela privatização das escolhas em cenário 
de riscos crescentes, convoca incessantemente os indivíduos a gerirem por si 
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mesmos a própria vida, saúde e felicidade. Conforme alerta Ehrenberg (2004), 
trata-se da linguagem da autonomia, decorrente do recuo das disciplinas e do 
crescimento do “mundo das autonomias”.

Em uma sociedade pós-disciplinar, a noção de risco e sua consequência 
subjetiva como fator de risco tornaram-se os mediadores entre as novas 
configurações das noções de normalidade e patologia, anteriormente definidoras 
das sociedades disciplinares. O risco e sua gestão estão associados a uma 
transformação ampla na normatividade social, ou seja, “a passagem de uma 
sociedade que se refere à disciplina (interdição, obediência, autoridade, etc.) 
para uma sociedade que se encontra sob o primado da autonomia. A autonomia, 
isso é, a decisão e ação pessoais” (ERHENBERG, 2004, p. 147). “Não se tem 
que tomar a autonomia por uma substância, uma realidade; é uma linguagem, 
e como tal, é alguma coisa normativa, que implica expectativas” (EHRENBERG, 
2004, p. 151). 

Cada um deve aprender a se governar por si mesmo e a 
encontrar as orientações para sua existência em si mesmo. (...) 
Essa definição é hoje uma norma de conduta de massa que se 
localiza no cruzamento de duas tradições: a realização pessoal 
do consumo, versão classes médias, e a justa concorrência 
da competição esportiva, versão classes populares (EHREN-
BERG, 2010, p. 11-12)

Como modo de subjetivação, a autonomia é uma forma pela qual os 
indivíduos são levados a atuar sobre si próprios, sob certas formas de autoridade, 
em relação a discursos de verdade, por meio de práticas do self, em nome de sua 
própria vida ou saúde, da família ou de outra coletividade. O que se pode perceber 
é o nascimento de novas coletividades baseadas em termos biossociais. 

Nesse sentido, para Ortega e Zorzanelli (2010), “O papel das tecnologias 
comunicacionais é determinante na construção de biossociabilidade. Estamos 
diante de um novo estilo de ativismo, organizado em torno da vida como valor 
biológico e a esperança de desenvolver curas ou tratamentos para condições 
patológicas” (p. 13).

Na biossociabilidade, o corpo e a comida ocupam o lugar da 
sexualidade como fonte potencial de ansiedade e de patologia. 
O tabu que se colocava sobre a sexualidade desloca-se agora 
para o açúcar, as gorduras e taxas de colesterol. A anorexia 
constitui um bom exemplo da reação entre dietética, moral e 
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bioascetismo, bem como, do deslocamento para o corpo da 
sexualidade como locus privilegiado de problematização moral. 
Na minha interpretação, a anorexia estaria para o século xx 
como a histeria para o século XIX. (ORTEGA, 2003, p. 61)

Atualmente, as mídias em suas novas formas de articulação em rede 
podem funcionar como espaços de experimentação e laboratórios de novas 
formas de conduta. Ou seja, os blogs, por exemplo, podem funcionar como 
espaços de biossociabilidades sustentadas e que sustentam um discurso de 
autonomia. Desse modo, apontamos para o último deslocamento: dos dispositivos 
de mediação centralizada às mediações em rede.

Um dispositivo34 é “a um conjunto decididamente heterogêneo que engloba 
discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, 
leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, 
morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito” (FOUCAULT, 1979, p.244) 
que responde globalmente às emergências dessas sociedades. Importante 
destacar que os dispositivos têm uma função estratégica, ou seja, é dotado de 
relações saber-poder.

Fischer (2002) lembra que pensar o dispositivo pedagógico da mídia 
significa pensar não somente os processos de comunicação a partir de uma 
análise centrada estritamente nas questões de linguagem, mas também atentar 
para a interseção entre poder e formas de subjetivação: um aparato discursivo 
(produtor de saberes e discursos) e não discursivo (uma trama de práticas de 
produção, circulação e consumo de mídias em meio a um contexto social e 
político) que incita o indivíduo comum à produção de discurso sobre si mesmo.

Em paralelo, Fernanda Bruno (2004) argumenta que a introdução das 
novas tecnologias da comunicação deslocou a constituição das subjetividades 
do interior para o exterior, especialmente nos weblogs e webcans, nos quais 

3  “Um dispositivo é um regime, para começar, e não um equipamento; um regime de fazer ver e fazer dizer, que 
distribui o visível e o invisível, fazendo nascer ou desaparecer o objeto que não existiria fora desta luz; assim não 
devemos buscar sujeitos e objetos, mas regimes de constituição de sujeitos e objetos” (TUCHERMAN, 2005, p. 
42).

4  1.O dispositivo é a rede de relações que podem ser estabelecidas entre elementos heterogêneos: discursos, 
instituições, arquitetura, regramentos, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições 
filosóficas, morais, filantrópicas, o dito e o não dito (...). 2.O dispositivo estabelece a natureza do nexo que pode 
existir entre esses elementos heterogêneos (...) 3.Trata-se de uma formação, que em um momento dado, teve 
por função responder a uma urgência. O dispositivo tem, assim, uma função estratégica.(...) 4.Além da estrutura 
de elementos heterogêneos, um dispositivo se define por sua gênese. (...) 5.O dispositivo, uma vez constituído, 
permanece como tal na medida em que tem lugar um processo de sobredeterminação funcional: cada efeito, 
positivo ou negativo, querido ou não querido, entra em ressonância ou em contradição com os outros e exige um 
reajuste. (CASTRO, 2009, p. 124)
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vigora a projeção e a antecipação. Tucherman (2005), por sua vez, identifica hoje 
uma passagem dos dispositivos de vigilância para dispositivos de visibilidade. 
Nesse novo regime, blogs, fotologs, videologs, redes sociais, reality-shows 
e determinados documentários respondem a um imperativo que não mais 
corresponderia à simples vigilância, mas ao mostrar-se, fazer-se ver, produzindo 
personagens midiáticos que só existem quando são olhados.

Para Paula Sibilia (2008), as subjetividades contemporâneas são 
marcadas por uma espetacularização da vida íntima de pessoas comuns em 
narrativas sobre o cotidiano que circulam por diversos ambientes comunicacionais, 
como correio eletrônico, canais de bate-papo, redes de sociabilidade, diários 
íntimos, webcans, canais de troca de vídeos, fóruns e grupos de notícia.

Tendo em vista ou as subjetividades confessadas (FISCHER, 
2002), externalizadas (BRUNO, 2004), que se mostram (TUCHERMAN, 
2005), ou espetacularizadas (SIBILIA, 2008), podemos concluir que as redes 
comunicacionais contemporâneas colaboram de maneira definitiva para o 
deslocamento do modo como os sujeitos se constituem, se transformam, se 
observam e exercem sobre si mesmo algum tipo de atividade (ou de governo, 
em termos foucaultianos).

Tecendo a rede de blogs

Nosso primeiro contato com esse grupo de narrativas se deu via blog 
“Cirurgia Bariátria pré e pós”5, depois de uma busca com os marcadores cirurgia 
bariátrica + blog. Na ocasião, essa publicação apresentou a atualização mais 
recente e, por isso a escolhemos como ponto de partida para descrição de uma 
rede de blogueiras que narram a experiência pela qual passaram ao realizarem 
a cirurgia.

Nele constam 556 postagens e mais de 4700 comentários registrados 
ao longo de cinco anos de publicações. A leitura dessa narrativa, a partir das 
postagens iniciais em direção às mais recentes (o inverso do formato do blog, 
mas uma recomendação das autoras), permitiu reconstruir o seu percurso 
pessoal, e também identificar os procedimentos de rotina exigidos para todas 
as pacientes desde a decisão de realizar a cirurgia até a alta médica. “Cirurgia 

5  http://fabiolaneves.blogspot.com.br/.
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Bariátrica pré e pós” nos garantiu acesso também a um conjunto de blogs lidos e 
recomendados pela autora.

Fabíola Neves lê e acompanha 75 outras mulheres. As atualizações 
dessas narrativas estão assinaladas na barra fixa na lateral. Todos os blogs 
acompanhados são escritos por mulheres. A origem geográfica das autoras é 
diversa, incluindo outros países como Portugal. Do Brasil, a única região não 
representada é a região Norte. Há forte presença de autoras do Distrito Federal, 
cidade onde Fabíola Neves reside. Do número total de links (75), oito não estão 
acessíveis porque o blog foi retirado do ar ou é necessário cadastro/autorização 
para acessá-lo.

Tomando os blogs acessíveis (66), 30 deles relatam a experiência de 
antes e depois do procedimento cirúrgico, desde as primeiras consultas até 
os cuidados pós-operatórios. Certamente, os blogs que trazem informações 
e relatos sobre formas e estratégias outras de controle da obesidade teriam 
semelhanças e diferenças. No entanto, tendo em vista nossos propósitos para 
essa pesquisa, concentramos os esforços naquele grupo de blogs em que se 
pode identificar claramente uma história de vida na qual a experiência da cirurgia 
predomina explicitamente, mesmo que as autoras tenham iniciado com objetivo 
de emagrecimento sem previsão de que a cirurgia seria realizada futuramente.

Entre aqueles blogs apontados por Fabíola Neves como lidos e 
recomendados (75), cujo tema predominante é a cirurgia bariátrica (30) e 
com atualização entre janeiro e agosto de 2012 (11), atentamo-nos para a 
apresentação e o perfil dos autores, as temáticas abordadas, os textos, as imagens 
das postagens, links e comentários em suas postagens ao longo da realização 
da cirurgia. Descrevemos os blogs observados, apontando semelhanças e 
diferenças entre os demais integrantes desse conjunto.

A autora de “Patika renovando”6 criou o blog para buscar informações 
sobre a cirurgia bariátrica. “Se você também tem alguma dúvida, fale comigo, 
ajudarei no que puder e não esqueça: Confiança Sempre!!!”. As postagens também 
são seguidas de mensagens de apoio, perguntas, elogios etc. Os comentários 
avaliam as imagens, agradecem a atenção e selam amizades. A manutenção do 
vínculo entre autoras é requerida constantemente pelos dispositivos de interação 
dos blogs. Eles consolidam os vínculos ininterruptamente por meio da ação dos 
sujeitos na rede dos blogs.

6  patikarenovando.blogspot.com.br/
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Da mesma forma que outras autoras, o blog “Priscila Bittancourt”7 tomou 
a metáfora da borboleta – seu ciclo entre lagarta, metamorfose e renascimento 
– como estruturante da própria narrativa. Sempre presentes, as imagens, os 
objetos, os termos e as referências à borboleta estão por todos os lugares, 
variando a ênfase em cada blog. Outras autoras também são convocadas à 
identificação com uma fórmula predefinida.

“Superação para uma vida melhor”8 começou em 2010 e mantém-se 
totalmente vinculado ao tema cirurgia bariátrica e ao percurso do tratamento. 
Há pouco espaço para outras temáticas ou assuntos.  A vinculação estreita é 
perceptível na descrição de seus interesses no perfil – “informações sobre a 
vida antes e depois de operar” e na rede de blogs acompanhados (86) que se 
circunscreve em sua imensa maioria em torno do tema, mas especialmente nos 
temas abordados em suas postagens.

“Cintia – a felicidade é o caminho”9 é escrito por uma paulistana. Em seu 
perfil, estão descritos dados sobre preferências de música, livros e filmes. Apesar 
de acompanhar blogs de outras temáticas, ela adverte que tem interesse em se 
relacionar com outras pessoas que tenham o mesmo intuito - “trocar ideias sobre 
cirurgia bariátrica”. No entanto, os preparativos para o casamento e a cerimônia 
colonizaram tematicamente o blog um ano após a realização da cirurgia.

A autora de “Metamorfose quase completa”10 decidiu escrever o blog 
porque dizia estar cansada de situações as mais variadas, desde comer em 
púbico até usar roupas contrárias ao próprio gosto”11. Ao tratar do tema da 
cirurgia bariátrica, a autora nos revela a importância das intervenções estéticas e 
reparadoras para as pacientes. Expõe, nesse caso, imagens dos resultados. Ao 
publicar uma foto da plástica realizada nos seios em um grupo no Facebook, os 
comentários sugerem a observação da exposição de si em constante avaliação 
pela audiência.

“Quero ser magra”12 obteve o maior número de postagens em 2009, 
ano de realização da cirurgia pela autora. Nos anos seguintes, as postagens 
foram diminuindo gradualmente. Nos comentários, outras internautas pedem a 

7  priscilabittancourt.blogspot.com.br/
8  christianesiqueira.blogspot.com.br/
9  cntiaflor.blogspot.com.br/
10  metamorfose85.blogspot.com.br/
11  metamorfose85.blogspot.com.br/
12  querosermagra-cwh.blogspot.com.br/
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manutenção das postagens, mas a autora lamenta a falta de tempo(principal 
alegação de muitas das blogueiras), o que a faz estar ausente do próprio blog 
e das visitas às amigas. Também há casos de mudanças de interesse, como a 
seguir.

“Algo novo no mundo da Carol”13 foi mantido por uma catarinense a partir 
de 2009 e encerrado em 2012. A autora é “filha, irmã, atriz, esposa, contadora 
de histórias, professora, mãe... Exatamente nesta ordem!”. Outras informações 
oferecidas por ela, ao longo das postagens, revelam suas preferências por filmes 
autorais, determinadas cores e estilos “meigos” e aptidões ligadas ao teatro, como 
a costura. A autora é formada em Artes Cênicas com Mestrado em Educação. 
Além de teatro e leituras infantis, também ministra aulas na graduação e pós–
graduação e mantém-se vinculada a grupos de pesquisa e maternidade.

“Emagrecendo para a Felicidade”14 apresenta a experiência de uma 
jovem, solteira e sem filhos com vida social mais frequente que as demais. A 
autora trabalha na área de comunicação, produzindo um blog organizado 
visualmente com abas que dispõem informações sobre peso, fotografias de 
registro, exames médicos e custos da cirurgia. Seu relato narra o próprio “trajeto 
em busca de saúde, bem-estar e beleza”15.

“Muito Além de um sonho”16 é escrito por uma brasiliense. A autora – 
“advogada por formação, fotógrafa por opção, scrapper17 por paixão” – é adepta 
da escrita virtual por meio de fotologs, blogs, twitter, Facebook e Instagram há 
anos. Sua experiência nas redes sociais e atuação como scrapper resultam em 
um blog com preocupações estéticas e se manifesta nos temas dos sete blogs 
dos quais participa como autora. Entre esses, dois são de sua autoria exclusiva 
e um apenas dedicado à cirurgia bariátrica. Os outros cinco são coletivos, com 
oferta de cursos a distância, nos quais é professora, e eventos organizados 
coletivamente. Entre o total de blogs que lê e recomenda (15), a maioria trata de 
temas outros que não a cirurgia.

13  algodenovonomundodacarol.blogspot.com/
14  emagrecendoparaafelicidade.blogspot.com.br/
15  www.blogger.com/profile/12595112012252246888
16  muitoalemdeumsonho.blogspot.com.br/
17 Scrap é uma palavra da língua inglesa que pode ser traduzida por “fragmento”, “pequeno pedaço” ou “bocado”. 

Scrapbook é um livro com páginas em que podem ser anexados recortes de textos, imagens, fotos e outros itens 
relacionados a momentos importantes para recordação futura. Trata-se de um álbum de memórias artesanal e 
individual via colagens e outras técnicas manuais. Também é possível elaborar um scrapbook digital através de 
programas de edição de imagens e outros próprios para o efeito.
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Em meio a tantas manifestações do discurso biomédico e técnico-
científico, “O desabrochar de uma rosa”18 coloca em concorrência outros 
discursos. A religiosidade, sempre difusa nos demais blogs–“graças a Deus deu 
tudo certo, Deus proteja em sua cirurgia, Deus guie o médico, Deus sabe o que 
faz”, encontra-se nesse blog forte presença. A religião e a fé parecem imbricar-se 
aos discursos e cuidados com o próprio corpo. O assunto é recorrente para essa 
autora, evidente tanto em suas postagens quanto nos links e comentários que 
distribui, aquilo que muitas vezes permanece implícito nas postagens de outras 
autoras.

Da mesma forma, “Metamorfoze pré e pós gastroplastia: ao alcance das 
mãos de Deus”19 também apresenta forte adesão ao discurso religioso. A autora 
evangélica indica como profissão “serva do Senhor, esposa e mãe”. Os filmes e 
livros com temática religiosa estão entre os preferidos. No entanto, ao mesmo 
tempo, a autora possui outros blogs sobre atividades profissionais ligadas ao 
artesanato que indicam outros interesses.

Blogs terapêuticos e discursos biopolíticos

De uma maneira geral, de acordo com André Lemos (2002), ciberdiários, 
webdiários ou weblogs são práticas contemporâneas de escrita online, as quais 
usuários comuns escrevem sobre suas vidas privadas, sobre suas áreas de 
interesse pessoais ou sobre outros aspectos da cultura contemporânea. Para 
o autor, tratar-se-ia de práticas que misturam o ficcional com o verossímil, a 
construção e a apresentação de si.

Sob formas imagéticas ou confessionais, as autoras dos blogs sobre 
cirurgia bariátrica apresentam a si mesmas e seus blogs tendo o ciberespaço 
como meio de socialização e expressão de si. Na primeira página, na parte 
superior, destacam que se trata história real, um relato de alguém que vivenciou 
a gastroplastia com suas transformações no próprio corpo. Certamente, os 
efeitos de verdade são comuns à maioria dos ciberdiários, no entanto, nesse 
grupo específico, está presente em constantes reafirmações do “verdadeiro”, 
“experimentando”, “testemunhado”.

18  odesabrochardeumarosa.blogspot.com.br/
19  metamorfozedekarine.blogspot.com.br/
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É sob a rúbrica do vivido e do tecnológico que as blogueiras se auto-
representam e desenvolvem novas formas de exposição de si. Em outros espaços 
previstos pelas interfaces técnicas, algumas autoras incluem as evidências 
imagéticas dos processos que envolvem a cirurgia e o próprio corpo.

As imagens presentes nos blogs variam de acordo com seus tipos (figuras, 
fotografias, gráficos) e conteúdos (famílias, do próprio corpo, das transformações 
do corpo, dos procedimentos cirúrgicos, vídeos de memória, equipe médicas). 
Uma imagem está presente em todos. Trata-se de fotografias do corpo da autora 
antes e depois da cirurgia. Ela aparece trimestralmente, logo quando se dão as 
consultas médicas. As imagens registram o passado indesejado, localizam no 
presente as transformações e projetam o cuidado futuro para atingir a meta e 
garantir que o fantasma da obesidade não retorne.

A cada postagem de novas imagens proliferam os comentários com 
mensagens de apoio, elogios. De maneira geral, esses comentários trazem 
agradecimentos pelo sentimento de amizade, pedidos de dicas para si mesmas 
e para terceiros, consolidação do vínculo, conselhos. Notadamente, é possível 
perceber que não há resposta imediata das autoras do blog aos comentários 
recebidos, mas podemos afirmar que os vínculos são mantidos e reafirmados por 
meio de chats, e-mails, msn que são trocados, além de endereços de outros blogs. 
Os links disponibilizados nas postagens e na página inicial que levam a outros 
blogs, matérias jornalísticas e sites institucionais, bem como os comentários, são 
a garantia da manutenção da rede de blogs e dos leitores.

As postagens atingem seu ápice de periodicidade e número logo após a 
realização da cirurgia. Enquanto se recuperam, estão mais disponíveis ao blog e 
interessadas em otimizarem os efeitos do procedimento com mais informação e 
confissões. As postagens tendem a desaparecer um ano depois, após a consulta 
final com o cirurgião. O blog terapêutico é assim chamado quando reconhecido 
como integrante de uma vasta rede de elementos envolvidos no cuidado com o 
corpo, especialmente na sua terapia ou cura de doenças.

A cirurgia bariátrica e seus procedimentos pré e pós-operatórios 
prevalecem entre as temáticas abordadas pelas autoras. No entanto, apesar 
das postagens em sua grande maioria tratarem de assuntos relativos aos 
procedimentos cirúrgicos, outros temas residuais se fazem presentes: como 
trabalho, emprego, casamento, gravidez e consumo. Em muitos casos, esses 
assuntos se manifestam associados ao tema predominante. Mas em quase todas 
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as ocasiões, o que está em jogo é a percepção da autora sobre os acontecimentos 
que a envolveram no percurso individual. 

Ao longo de toda a narrativa, os profissionais da saúde mediam desde a 
preparação para a cirurgia até os cuidados necessários pós-cirurgia. Eles estão 
presentes em links que levam a sites de clínicas especializadas, nos comentários 
das leitoras que recomendam e ou não determinados médicos, nos elogios das 
autoras aos profissionais, nas fotografias posadas ao lado das equipes, nos 
registros nos centros cirúrgicos, nos testemunhos, nos eventos compartilhas, nos 
grupos de apoio.

Em geral, as autoras relatam uma relação muito próxima com os 
profissionais da saúde que atuam nas equipes multidisciplinares: médicos, 
cirurgiões, nutricionistas, psicólogos etc. Essa proximidade é uma exigência dada 
à complexidade dos procedimentos, ao longo percurso entre a decisão da cirurgia 
e sua realização, ao acompanhamento meticuloso e também das características 
pessoais dos profissionais. Mesmo assim, esses vínculos incluem relações de 
poder que necessitam serem consideradas, uma vez que predominam também, 
em paralelo, como critérios biomédicos para a autoavaliação que as autoras 
realizam sobre si mesmas.

As autoras periodicamente avaliam o seu desempenho na perda de 
peso. Além disso, paralelamente, avaliam o que mudou na vida além do corpo, 
ou pelo menos o que a transformação corporal permitiu mudar em outros 
aspectos. Observar essas autoavaliações permite identificar quais as categorias 
elas apontam como as mais pertinentes para a própria avaliação do corpo, assim 
como uma das categorias para a problematização de si e, por conseguinte, dos 
seus modos de subjetivação predominantes.

Parabéns  amiga. É tão bom saber essas coisas. Nos dá ânimo 
pra continuar na luta, nas renuncias e sacrifícios. Sonho em 
ouvir isso da boca do meu cirurgião: “Meta alcançada.” Posso 
imaginar sua felicidade. Bjus e boa comemoração no fim de 
semana. Se fosse eu comemoraria20.

20  http://christianesiqueira.blogspot.com.br/2011/07/meta-alcancada.html
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Considerações finais

Buscamos descrever as conexões entre um grupo de blogs de autoras 
que realizaram o procedimento cirúrgico da gastroplastia, a fim de identificar 
como essa rede de apoio e ajuda mútua na troca de informações e experiências 
pode se estabelecer. Trata-se de um procedimento parcial de uma pesquisa mais 
ampla.

Considerando a exposição das apresentações que as mulheres realizam 
de si mesmas, podemos dizer que a rede constituída por essas blogueiras não 
é homogênea quanto a seus integrantes. Porém, se ao descrevermos um perfil 
das autoras e de seus blogs apontamos características singulares, também 
identificamos temáticas transversais ao grupo, ciclos de escrita e tecnologias de 
exame e de si. Ao mesmo tempo, identificamos um discurso fortemente marcado 
pelas estratégias biopolíticas de gestão da vida manifesto pelas mediações 
dos profissionais da saúde e setores médicos. O testemunho corrobora para a 
manutenção de uma relação pastoral/catequética, em que médicos e pacientes 
colocam-se na obrigação de estimular a realização da cirurgia por aqueles que 
necessitam. É preciso narrar-se como exemplo de um desleixo inicial, seguido de 
um renascimento via autocontrole do corpo e constante avaliação de desempenho 
e performance.
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Comunicação e Saúde Preventiva: é o jovem alcançado ou 
tocado pelas mídias tradicionais?

Benedito Dielcio Moreira1

Maria Angélica Spinelli2

Introdução

Antes mesmo de iniciarmos a construção do projeto, cujos resultados 
parciais discutimos aqui, duas questões se mostraram absolutamente relevantes 
para a formulação do problema de pesquisa envolvendo a interface comunicação 
e saúde. A primeira é se as recomendações do Ministério da Saúde e das 
secretarias estaduais de saúde voltadas para os jovens e relacionadas com 
atitudes preventivas, publicizadas por meio de anúncios em televisões, rádios, 
jornais e até mesmo nas mídias sociais alcançariam os jovens. A segunda é 
se os jovens, alcançados ou não pelas mensagens publicitárias, encorajados e 
estimulados pelo conhecimento do próprio corpo, consideravam os profissionais 
de saúde e os seus pais ou professores como interlocutores habituais.

No campo da comunicação, alguns estudos já destacaram a importância 
de um formador de opinião no processo de diálogo travado pelas mídias com as 
suas audiências. Paul Lazarsfeld, entre outros, nos Estados Unidos, ao estudar, 
por exemplo, o comportamento de voto do eleitor, encontrou entre os meios de 
comunicação de massa e o público a figura do chamado formador de opinião 
(WOLF, 1995).  No Brasil, Lins e Silva (1985), ao estudar o telejornalismo, 
avança na direção de que quanto mais opiniões acerca de um fato, mais crítico o 
telespectador se torna. Lança mão do pensamento crítico, da dialética resultante 
entre aquilo que o ator midiático expressa com aquilo que pensa a audiência 
sobre o assunto apresentado. Atuam nesse cenário de embates de ideias, figuras 

1  Benedito Dielcio Moreira, professor adjunto do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT). Tem mestrado em Ciências da Comunicação – ECA/USP e doutorado em Educação pela 
Universität Siegen, Alemanha. Email: dielcio@hotmail.com

2  Maria Angélica Spinelli é professora associada do Departamento de Saúde Coletiva UFMT, Doutora em Saúde 
Coletiva – Dep. de Medicina Social e Preventiva, UNICAMP. Email: angelicaspinelli@gmail.com 
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importantes em uma dada comunidade, como pesquisou Lins da Silva: o padre, 
o representante do sindicato, familiares, entre outros. A proposta do autor é que 
para além da fala do ator midiático está um público capaz de questionar, discutir, 
discordar ou mesmo aceitar uma dada informação, mas não sem antes atuar 
como sujeito.

Diante dos generosos números de audiência dos meios de comunicação, 
principalmente para a televisão, estabeleceu-se a crença de que uma vez 
divulgadas, as pessoas absorveriam as informações como se fossem esponjas. 
Nenhum modelo de comunicação parece reforçar tanto esse mito quanto a 
publicidade. Os anúncios publicitários são peças persuasivas, feitas sob medida 
para um determinado público. Ocorre que sem a interveniência do receptor não há 
argumento persuasivo capaz de levá-lo à ação. Ele é um interlocutor ativo, parte 
integrante do processo de persuasão. Nesse sentido, se não há engajamento do 
jovem nos processos comunicacionais educativos da área da saúde isso se deve 
tanto ao jovem por estar em certo estágio da vida mais preocupado com outras 
questões, quanto aos problemas da comunicação estar localizados no campo 
da emissão ou no conteúdo e na forma de apresentação da mensagem. Sousa 
(1995) já ponderou que uma comunicação de fato ocorre no campo da recepção, 
pois somente ali o diálogo se realiza.  

Uma dada informação para ser trabalhada, desconstruída ou reconstruída, 
requer mais informações. A cada palavra dada, diz Bakhtin (1981) há sempre 
uma oferta de contrapalavras acionadas. Assim, não há como transformar dados 
brutos em informação nova e dela gerar conhecimentos novos sem agregar 
informações que estão do lado de fora do campo da emissão. Em outros termos, 
estudar um dado fenômeno de comunicação requer o entendimento do contexto 
sócio/histórico/cultural dos agentes envolvidos no processo comunicativo. 
Qualquer conjunto de dados, ou de informações, como, por exemplo, uma 
reportagem, da mais simples à mais complexa, tem sempre um estreito vínculo 
com o contexto de onde a informação brotou. E seja qual for o meio por onde essa 
informação flui – uma fala presencial, por rádio, TV ou jornais, ou mesmo pelas 
redes sociais, o dito ou o mostrado já vem interpretado por quem originalmente 
contou o acontecido, reinterpretado por sua vez pelo cinegrafista e pelo repórter/
editor que narram o acontecimento e outra vez reinterpretado por uma audiência 
ativa no ato da recepção3.

3  Operam ainda no processo de produção de uma informação midiática o meio em que a informação vai ser 
transmitida, uma vez que a tecnologia de cada meio requer um procedimento técnico específico, os manuais 
reguladores das empresas de comunicação e a cultura editorial da empresa.   
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Desse modo, entre os dois polos, o da emissão e o da recepção, 
coexistem processos e agentes mediadores, sem os quais a comunicação não 
se realizaria. Silverstone (2005) chama a atenção para o papel da mediação 
no ato comunicativo, assim como os estudos de Martin-Barbero (1997), 
enquanto uma ação coletiva de produção de significados, na qual participam 
tanto atores midiáticos quanto instituições, tecnologias e audiências. Até mesmo 
a compreensão de algo, defende Larrosa (2004), é um ato de mediação. Para 
esse autor, o ato de compreensão é de aproximação do distante, de conversão 
em conhecido o que era desconhecido, é tornar familiar o que era estranho. O 
exercício dessa mediação, diz o autor, faz da compreensão uma ação significativa 
no processo de pertencimento. Por certo, entende o autor, é que um indivíduo 
“compreende tudo baseando-se em sua cultura, em sua sensibilidade, em sua 
inteligência, em sua riqueza, em sua plenitude, em sua grandeza, em sua altura, 
em sua maturidade” (LARROSA, 2004, p.74).

Diante disso, retomemos a questão que nos parece central: como os 
jovens compreendem as diferentes mensagens sobre saúde propagadas pelos 
meios de comunicação e qual a participação nesse processo compreensivo dos 
familiares e profissionais das unidades de saúde atuantes na comunidade. Tóth 
e Laro (2009, p.46) defendem que as campanhas que buscam transformações 
sociais poucos resultados apresentam: “as campanhas massivas, mesmo quando 
produzidas e pré-testadas de modo planejado, pouco mudam comportamentos 
sociais em proporção aos investimentos que demandam”. Os autores vão mais 
além. Para eles, as campanhas massivas sociais verificadas em diferentes 
partes do mundo alcançam altos índices de lembrança e atuam sobre o desejo 
de alterar o comportamento, mas com “pouco impacto na sua mudança efetiva” 
(TÓTH, LARO, 2009, p.48).

Se no universo da comunicação de massa as experiências são pouco 
alvissareiras, no campo da saúde a interlocução entre pares e entre a equipe de 
saúde e população parece também enfrentar problemas relacionais. Silva (2002, 
p.17) admite as competências tecnicocientíficas dos profissionais, mas reconhece 
as dificuldades de comunicação: “O pessoal da saúde, de maneira geral, e o 
enfermeiro em particular, não tem por hábito validar a comunicação com seus 
colegas de trabalho” (SILVA, 2002, p. 17). A autora defende o reconhecimento 
de que a comunicação interpessoal em sua área deve ter sempre mão dupla, 
ou seja, as mensagens precisam ser validadas. Refere-se a autora sobre as 
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manifestações de “sentimentos, atitudes, intenções” dos pacientes, expressas 
por meio de mensagens verbais e não-verbais que não são respondidas 
adequadamente. “Enquanto profissionais de saúde, não podemos nos esquecer 
de que nossas mensagens são interpretadas não apenas pelo que falamos, mas 
também pelo modo como nos comportamos” (SILVA, 2002, p.19).

Os jovens têm hoje uma estreita relação com as mídias, especialmente 
a televisão e o aparelho celular, este um dispositivo móvel com todas as 
tecnologias midiáticas em um só aparelho: vídeos, cinema, televisão, rádio, 
fotografia, filmagens, redes sociais, portais de notícias, principalmente. A posse 
desse aparelho permite ao jovem a convivência com diferentes mundos, que 
escampam do acompanhamento e controle dos pais e ou educadores (BARSCH, 
ERLINGER, 2002, p.77). Diante dos contextos até aqui assinalados, entendemos 
que o processo de envolvimento dos jovens com as mídias e com a saúde poderia 
ser melhor compreendido se eles participassem diretamente do fazer midiático, 
isto é, quando eles mesmos realizassem escolhas, organizassem eles mesmos 
os produtos midiáticos. Por outro lado, avançar em direção ao pensamento 
crítico, como defende Murdock (1990), pode-se mostrar fértil para a investigação 
sobre a recepção dos meios de comunicação. Nesse sentido, pensar e construir 
um produto midiático, discutindo cada etapa, cada escolha, de fotos, de sons, de 
palavras e de imagens em movimento, converte-se em ação educativa e crítica. 
Assim, idealizamos uma pesquisa de intervenção que buscasse tanto capacitar 
os jovens para o entendimento do fazer midiático, como compreender as relações 
por eles estabelecidas com os meios de comunicação e como a temática saúde 
se realiza no universo familiar e com os profissionais de saúde.

Método

Esse estudo é fruto de um trabalho conjunto entre o Núcleo de 
Desenvolvimento em Saúde, do Instituto de Saúde Coletiva (NDS-ISC/UFMT), e 
o Núcleo de Estudos de Comunicação, Infância e Juventude, do Departamento 
de Comunicação Social, ambos da Universidade Federal de Mato Grosso 
(UFMT). Denominado “Comunicação Social e Educação Popular em Saúde: 
um desafio para o SUS”, apresentamos aqui uma discussão com base nos 
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resultados obtidos em Nossa Senhora do Livramento4. Com o propósito de 
compreender a relação dos jovens da cidade com as instituições de cuidado à 
saúde e o papel ocupado pelas mídias nesse processo, iniciamos a pesquisa 
com um questionário aplicado aos pais de 88 famílias com filhos entre 12 e 18 
anos, pertencentes a Unidades de Saúde da Família. Ao longo do processo, 
realizamos entrevistas com os profissionais de saúde (agentes comunitários de 
saúde, técnico de enfermagem e enfermeiro) vinculados às unidades de saúde. 
Com esses mesmos profissionais, foram promovidos debates sobre as mídias e 
como eles entendiam o tratamento editorial dado pelos meios de comunicação à 
temática saúde.

Uma vez ouvidos os adultos responsáveis pela educação à saúde dos 
jovens, pais e profissionais de saúde, o passo seguinte foi ouvir os jovens. O 
método adotado foi o de oferecer aos cerca de 80 jovens envolvidos com o projeto 
seis oficinas: fotografia, televisão, rádio, jornal, construção de blogs e publicidade. 
Ao longo das oficinas foram organizados grupos de discussão. Para derrubar as 
barreiras do primeiro relacionamento, foram desenvolvidas duas atividades de 
sensibilização: desenhos individuais, para os jovens de 12 a 14 anos, e oficina 
de teatro para os jovens de 14 a18 anos. Todas as oficinas estiveram centradas 
na temática saúde, vida pessoal e a cidade. Uma última reunião foi realizada 
com toda a comunidade, quando então foram apresentados todos os produtos 
midiáticos feitos pelos jovens. Dessa forma, o corpus da pesquisa está constituído 
de questionários; debate com os profissionais de saúde; apontamentos de campo 
e relatórios sobre as oficinas; grupos de discussão com os jovens e produtos 
obtidos com as oficinas: um programa jornalístico de TV, peças publicitárias, um 
programa radiofônico, peças fotográficas, blogs e um jornal impresso.

O Município e Seus Desafios 

Nossa Senhora do Livramento surgiu em 1835, como distrito da Capital do 
Estado de Mato Grosso, Cuiabá. Juntamente com outros 14 municípios, a cidade 
faz parte da região do entorno de Cuiabá, conhecida como Baixada Cuiabana. 
Situada a 32 quilômetros da capital, a cidade deu seus primeiros passos em 

4  O estudo completo foi realizado em duas regiões distintas: Nossa Senhora do Livramento, município 
próximo da capital de Mato Grosso, Cuiabá, e no Bairro Canjica, localizado na região central de Cuiabá. 
Nesse texto discutimos exclusivamente questões relacionadas com as atividades desenvolvidas em 
Nossa Senhora do Livramento.
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1730, quando bandeirantes paulistas descobriram ouro no Ribeirão Cocais, 
formando-se ali o povoado Cocais. Em 1835 o nome do povoado foi alterado 
para Nossa Senhora do Livramento5.

Livramento, como a cidade é chamada, tem uma população de 11.592 
habitantes. Em 2010, registrou crescimento populacional negativo de-0,45% 
(2000-2010), taxa de urbanização de 36,64% (Censo 2010/IBGE). O Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) é baixo (0,65), o segundo menor do Estado. A 
economia baseia-se na pecuária (cria, recria e corte) e extrativismo vegetal. A 
agricultura é basicamente de subsistência. A estrutura de saúde de Livramento 
está constituída por três equipes de Saúde da Família e um hospital para urgência 
e emergência, cobrindo 80% da população do município (urbana e rural). 

 
Jovens, Juventudes e as Mídias 

Ao se tratar de juventude é importante precisar de qual jovem estamos 
falando. Para Novaes, à pergunta quem é jovem, surgem respostas cujos 
embates “refletem disputas no campo político, no campo econômico e também 
entre gerações” (NOVAES, 2003, p.121). Os jovens, diz a mesma autora, vivem 
juventudes diferentes. Encontramos em Livramento, jovens perfeitamente 
articulados com as novas tecnologias e outros do mesmo grupo com dificuldades 
para articular frases elementares. Ser jovem hoje é ser um “modelo cultural” 
(PERALVA, 1997). Mais ainda, a juventude deixa de ser apenas um tempo 
biológico para ser tornar também uma “definição simbólica” (MELUCCI, 1997). 
Desse modo, pensar os jovens, em suas diferentes juventudes e relações 
midiáticas, e ainda com foco na saúde, constitui um grande desafio. Mídias e 
juventude, na ideia de “modelo cultural” “definição simbólica” parecem viver 
então tipo específico de mutualismo obrigatório: o tempo da juventude é o da 
expressão da jovialidade e do ardor, da vitalidade e do desejo de agarrar as 
coisas do mundo, um feito que se materializa com a manipulação das mídias 
digitais, principalmente; já as mídias, por sua vez, tomam para si esses 

5  A origem do nome da cidade, segundo Ferreira e Silva (1998, p.79) se deve à crendice popular. 
Chegada de Portugal, a imagem de Nossa Senhora do Livramento estava sendo levada no lombo 
de um burro, que empacou e não mais seguiu em frente quando a comitiva parou em São José dos 
Cocais. Quando tirada a imagem de seu lombo, a animal seguia em frente. Recolocada, ele empacava. 
Foi então edificado um espaço para entronizar a imagem e a cidade ganhou o seu nome. 
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predicados que marcam as juventudes e se tornam coautoras e propagadoras 
dessa representação.

O Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8069/90, considera a adolescência 
como um período de vida compreendido entre 12 e 18 anos. No entanto, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) delimita a adolescência entre 10 e19 
anos e a juventude, o período que abrange dos 15 aos 24 anos. A adolescência 
é o tempo de “auto-realização”, é o tempo de “resistência contra qualquer 
determinação externa dos projetos de vida e desejo de certa variabilidade e 
reversibilidade de escolha” (MELUCCI, 1997, p.9). Crises constantes, comuns aos 
jovens e adolescentes, contribuem com o autoconhecimento e amadurecimento 
individual, paralelo à maturação sexual e reprodutiva (SOUZA, et al, 2011). O 
Ministério da Saúde (MS) define o jovem beneficiário dos serviços de saúde, 
relacionados a vivencia da sexualidade e saúde reprodutiva, aqueles entre 10 e 
24 anos.

Ao analisar dados da pesquisa “O perfil da Juventude brasileira”6, 
Correa (2008) explora questões vinculadas aos processos de individualização 
dos jovens, considerando as profundas desigualdades sociais na nossa 
sociedade. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
(2010), dos 34,1 milhões de jovens na faixa etária de 15 a 24 anos, 40% se 
situam em condições de risco e vulnerabilidade social. Entre eles, 70% moram 
com pais e 30% trabalham em situações precárias. Tais condições reforçam os 
laços de relação primária com a comunidade de pertencimento e a tendência 
à reprodução social das desigualdades. No âmbito das relações secundárias, 
como a escolarização, deveriam lhes ser fornecidos elementos complementares 
à socialização primária, tais como, conhecimento, valores, sociabilidade, fatores 
básicos para a construção da autonomia e para o processo de individualização. O 
ensino médio ofertado é ainda precário e os conteúdos que conformam cidadãos 
autônomos são pouco elaborados. Mesmo assim, Correa (2008) observa que 
a individualização se intensifica sem a emancipação dos jovens das relações 
primárias, em um contexto de uma socialização precária. 

Entre os domínios da modernidade estão os meios de comunicação e as 
mídias digitais, aqui entendidas, conforme pensa Castells (1999), como aparelhos 

6  “Perfil da Juventude Brasileira” um estudo sobre jovens de 15 a 24 anos, realizado em áreas urbanas 
e rurais de todo o território nacional. Instituto Cidadania, em parceria com o Instituto de Hospitalidade 
e o Sebrae , 2003.
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celulares, câmeras fotográficas e de filmagens de uso doméstico, MP3, Pendrive, 
enfim todo e qualquer aparato tecnológico de armazenamento e transmissão 
de informação. Também é característica dos tempos atuais a impossibilidade 
dos pais de acompanharem de perto o cotidiano dos filhos, sobretudo no que 
diz respeito ao consumo de mídias. Assistir a televisão, navegar na Internet, ler 
revistas, ouvir música, por exemplo, inserem os jovens em processos relacionais 
com temáticas e atores midiáticos, os quais os conduzem para ao mundo adulto 
e os puxam de volta para a infância (MOREIRA, 2008). 

A presença dos meios de comunicação e das tecnologias de informação 
constitui o momento que Margaret Mead (1997) chama de cultura geracional pré-
figurativa, quando o mais novo ensina os mais velhos e o presente se estende, 
não sendo mais o novo uma continuidade do velho. Essa é a era da “videoesfera”, 
no conceito de Debray (1994), do olhar midiático, simulado. É também o tempo 
da cultura do consumo, da chamada “síndrome de Peter Pan”, dos “felizes 
teenagers” (FEIXA, 2006). Enfim, esse é o tempo do mundo virtual, do consumo 
e do acesso irrestrito à informação.

Concordando com Ianni (2000), os jovens, e de resto toda a população, 
vive entre mitos, tradições, magias, “impregnando os modos de pensar, 
sentir, agir...”. Encontramos em Livramento, tanto jovens adaptados à cultura 
tecnológica, quanto absolutamente distantes de tecnologias mais antigas, como 
a escrita e a leitura.  Nessa cidade, apesar da proximidade com a capital do 
Estado, confrontam-se a individualização proporcionada pelo consumo dos 
meios de comunicação e das novas tecnologias e a socialização decorrente da 
vida pacata de uma cidade que ainda preza os laços comunitários.

Compreender, portanto, os jovens e a sua relação com as estruturas 
governamentais de saúde não pode estar dissociado da relação que os jovens 
estabelecem com as mídias e com os atores midiáticos que cultuam. O jovem 
enquanto indivíduo singular tem a expressão de sua individualidade marcada por 
suas características pessoais. Mas a realização dessa individualidade se dá por 
força do grupo social que o circunda (ELIAS, 1994). Esse autor entende que “o 
fenômeno do crescimento até a idade adulta é a chave para a compreensão do 
que é a sociedade” (ELIAS, 1994, p.30). Elias se refere à história das pessoas, 
às interlocuções que estabelecem ao longo de suas vidas.
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SUS, Saúde da Família e Juventude

O Programa Saúde da Família (PSF), inicialmente induzido pelo Ministério 
da Saúde aos municípios, visava a extensão de cobertura de serviços de um 
primeiro nível de assistência a populações pobres, caracterizando-se como uma 
Atenção Primária à Saúde (APS), seletiva (SILVA, et al., 2010, p.594). Mais tarde, 
evolui de um programa assistencial à condição estratégica de reorganização dos 
sistemas de saúde municipais no âmbito da Política Nacional da Atenção Básica 
do Ministério da Saúde (Portaria Nº 648/2006) visando romper com o modelo de 
assistência tradicional. Assume assim, características de uma Atenção Primária 
à Saúde, de caráter abrangente, visando a longitudinalidade e a integralidade da 
atenção à saúde, baseada no direito à cidadania.

O trabalho, no âmbito da Saúde da Família, deve estar organizado de 
forma interdisciplinar e em equipes e desenvolver relações de vínculo e de 
responsabilidade sanitária com os indivíduos, famílias e comunidade, em um 
dado território. Corresponde o primeiro nível de atenção que articula ações 
de promoção à saúde, de prevenção e de reabilitação de doenças e agravos, 
segundo princípios da vigilância à saúde. Compete às equipes, além de ações de 
caráter individual a realização do diagnóstico situacional de saúde da população 
adscrito à equipe, o respectivo planejamento situacional das ações de saúde, a 
gestão participativa, controle social e integração a outras instituições e políticas 
sociais, no âmbito do município (SILVA, et al., 2010; SOUZA & HAMANN, 2009). 

O Programa Saúde do Adolescente, criado pelo Ministério da Saúde em 
1989, fundamenta-se na promoção da saúde, práticas educativas e participativas 
que devem permear o conjunto das ações voltadas para o jovem. A atenção 
integral à saúde, nessa faixa etária, requer a relação intersetorial com a cultura, 
esporte e lazer, apoiados nos princípios de cidadania (SOUZA, et al, 2011). 
Os fatores subjetivos merecem particular atenção nas abordagens de saúde 
aos adolescentes. A educação e saúde ganham relevância ao propiciar a 
compreensão sobre as condições que determinam os processos da saúde e da 
doença, desenvolvendo um olhar critico sobre os problemas vivenciados pelo 
jovem, provendo-o de maior autonomia na sua relação com a saúde (CARVALHO, 
et  al, 2011).

As Unidades de Saúde em Nossa Senhora do Livramento funcionam 
diariamente, em horário integral. A atenção à saúde desenvolvida pelas 
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equipes saúde da família, segundo relato dos profissionais entrevistados, além 
das consultas médicas e de enfermagem, os profissionais realizam atividades 
específicas de atenção aos grupos de idosos (hipertensos e diabéticos), 
gestantes e crianças. Os agentes realizam de forma sistemática as visitas 
domiciliares em suas áreas de abrangência. Os médicos e enfermeiros 
realizam vistas domiciliares em dias pré-agendados, principalmente a pacientes 
acamados ou impossibilitados de irem à Unidade de Saúde. Segundo as famílias 
que participaram do survey, 85,3% informaram conhecer os profissionais da 
USF, 71,6% receberam visita de profissional de saúde em suas casas, nos dois 
meses, que antecederam a pesquisa e 66,0% referiram ter conversado com os 
ACS. Em igual período, 64,8% procuraram serviços de saúde, predominando a 
queixa de dengue, segundo 21,0%, deles. Há uma relação de respeito e afeto 
entre as comunidades atendidas e as agentes comunitárias de saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde instituiu o (Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família) (NASF), cuja equipe é formada por psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta. 
Anteriormente, hoje não mais, esse Núcleo incluía educador físico e assistente 
social, dois profissionais que marcaram a diferença, possibilitando aproximação 
com jovens e com os deficientes. Além do NASF, o município conta com uma 
equipe multiprofissional (pediatra, ginecologista, ortopedista, psicólogo), que 
atende semanalmente a demandas dessas especialidades, ou apoio às equipes 
de saúde da família. No entanto, os agentes comunitários consideram as ações 
coletivas ainda insuficientes, frente aos problemas sociais e culturais relacionados 
à saúde que defrontam na relação com as famílias, em suas comunidades. 

Para os agentes de saúde, essas questões não são suficientemente 
abordadas nas equipes. Tal fato sugere pouca empatia dos profissionais de nível 
superior para as dificuldades vivenciadas pelos agentes comunitários. Ainda 
segundo os agentes, os médicos e enfermeiros precisariam compreender melhor 
“certas realidades” da população local, para que as ações viessem a ter maior 
eficácia. Os agentes ressentem de uma maior integração entre profissionais e 
comunidade, visando maior efetividade do trabalho das equipes. Provavelmente 
há a predominância de uma relação hierárquica entre os profissionais de 
nível superior e os agentes comunitários, no âmbito das equipes de saúde da 
família, dificultando o diálogo e a troca de saberes, e consequentemente maior 
aproximação com o universo cultural da população, com repercussão nos 
processos terapêuticos.
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A ênfase parece voltar-se para a doença e não para ações de saúde de 
caráter coletivo e educativas, embora haja atividades grupais com segmentos de 
gestantes e terceira idade (hipertensos/ diabéticos). Nesse sentido, a atenção 
à saúde aproxima-se do modelo biomédico, centrado na doença e com menor 
ênfase em uma ação integrada com práticas individuais e coletivas de promoção 
à saúde. No período em que realizamos esse estudo havia uma forte epidemia 
de dengue no município e pudemos verificar com os profissionais a repercussão 
das peças publicitárias veiculadas na TV sobre a prevenção de dengue. Aquele 
momento suscitou mutirões de limpeza, com apoio da emissora de rádio 
comunitária e carro de som. No entanto, os agentes se referiram à forte resistência 
por parte de várias famílias em deixar os agentes verificar as condições dos 
quintais, expressa nessa afirmação: “as pessoas não assimilam as informações 
das propagandas do Ministério da Saúde, mesmo aquelas pessoas que tiveram 
caso de dengue hemorrágica” (ACS 2).

Em relação aos cuidados com a saúde com os jovens, os profissionais 
afirmam que eles só comparecem na Unidade de Saúde em caso de doença, 
para buscar preservativo, ou para fazer pré-natal. Mães adolescentes costumam 
comparecer na Unidade com o pai/companheiro. Nas visitas domiciliares os 
agentes não têm, normalmente, contato com o jovem. “O jovem é difícil e a 
unidade não tem nenhuma atividade para ele.” (ACS 4)  “(...) ninguém fala com 
o jovem e o jovem não se comunica com a Unidade” (ACS 4). As ações voltadas 
ao adolescente pelas equipes de saúde da família requerem capacitação 
dos profissionais e acompanhamento do trabalho desenvolvido por equipes 
multidisciplinares de apoio. 

 
Jovens, Família e as Produções Midiáticas

A família é um sistema complexo de relações, no qual seus membros 
compartilham de um mesmo contexto social e de um sentimento de pertencimento. 
“A família é o lugar do reconhecimento da diferença, do aprendizado, do unir-
se e do separar-se, a sede das trocas afetivo-emocionais, da construção da 
identidade” (CASTILHO, 2003). São diferentes as estruturas e dinâmicas 
familiares entre as classes sociais, desde as condições sociais e econômicas, 
as estratégias de sobrevivência e de reprodução da vida (OLIVEIRA e BASTOS, 
2000). Nas comunidades de baixa renda, o papel da mãe é central na educação 
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e socialização dos filhos. A mãe centra a sua atenção nas necessidades dos 
filhos pré-adolescentes (MARTIM & ANGELO, 1999). No entanto, “demonstram 
inseguranças na medida em que os filhos crescem, ficam impotentes frente a 
eles, desistindo e esperando que (...) o próprio destino se encarregue do destino 
deles” (MARTIM & ANGELO, 1999 p.). A adolescência é uma fase de emoções 
intensas, acompanhada do distanciamento da família e maior envolvimento com 
outros adolescentes (WAGNER et al, 2002).

Já a responsabilidade da mulher-mãe na saúde e a doença estendem-se a 
todos os membros da família, compreendidos desde o cuidado com a alimentação, 
higiene quanto à avaliação das condições de saúde e a necessidade de recorrer, 
ou não, aos serviços de saúde ou a terapêuticas alternativas (MARTIM & 
ANGELO, 1999). Estudo etnográfico sobre as práticas de atenção a saúde em 
famílias de camadas populares e médias, realizados por Oliveira e Bastos (2000), 
identificam que nas famílias de classe média predominam os comportamentos 
preventivos de cuidado à saúde, enquanto nas famílias populares a atenção é 
requerida quando um mal estar se mostra, ou a doença já se manifesta.

Há uma relação de respeito e afeto entre a comunidade atendida e as 
agentes de saúde que assumem o cuidado das famílias, especialmente dos mais 
idosos, com a responsabilidade e dedicação. Entretanto, a relação de apoio 
aos jovens e a atenção aos seus problemas escapam de suas competências. 
No Programa de Saúde da Família todos falam pelos jovens. Na prática, os 
profissionais de saúde são os que menos dialogam com eles. O relacionamento 
dos jovens com a unidade de saúde se dá, principalmente, quando doentes ou 
quando os meninos necessitam de preservativos e as meninas de pré- natal.

Já a escola é a atividade principal dos adolescentes. Conforme as 
discussões em grupo, para os alunos e alunas o conteúdo apresentado pelas 
mídias é normalmente tema de conversa entre eles, mas não entre alunos e 
professores, assim como também não é normal que assuntos tratados pelos meios 
de comunicação sejam objetos de trabalhos escolares e ou discussões em sala 
de aula. Para os jovens, quando o tema saúde é abordado na escola, geralmente 
tem a forma de palestra, tem um formato professoral, e quase sempre o tema 
é sobre a sexualidade. Disseram que além desse tema, há outros igualmente 
importantes para eles, como alimentação, educação física, por exemplo. Já os 
pais responderam que a educação em saúde é um tema raramente tratado entre 
a escola e a família, e entre a família e os profissionais de saúde nas Unidades 
de Saúde.
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Além da escola, algumas das meninas, principalmente, participam de 
um projeto aos sábados, no qual desenvolvem trabalhos manuais (trançado, 
crochê), artes (violão, pintura em tela) futebol e manicure. As práticas religiosas 
estão presentes na participação em atividades religiosas e cultos dominicais. 
Embora a escola tenha uma centralidade na vida dessas meninas, nas oficinas 
de mídia realizadas com essas jovens pode-se observar a grande dificuldade no 
domínio da escrita e de se expressarem por meio dela. As atividades manuais 
e artísticas do projeto social não parecem estar suficientemente estruturadas 
para desenvolver uma habilidade artística ou manual significativa, capazes de 
assumirem um sentido nas suas vidas. A escola e as atividades extraclasses 
parecem oferecer habilidades com pouca serventia para elas, fadadas a 
ocuparem um lugar subalterno no mercado de trabalho.

Segundo os pais, não há um diálogo aprofundado com os filhos sobre os 
temas tratados pelos meios de comunicação. Alguns assuntos são comentados, 
mas sem se constituir em um debate de ideias ou opiniões. Os assuntos mais 
comentados pelos jovens são os divulgados por meio da televisão, sobretudo 
temas que impressionam ou assustam os jovens, geralmente relacionados com 
a violência. E foi o culto à violência na televisão que influenciou os jovens em 
suas escolhas nas oficinas de mídias, principalmente entre o sexo masculino. 
O programa de televisão produzido pelos jovens teve o formato dos programas 
policiais encontrados nas emissoras de TVs. Com o nome de “Livramento em 
Alerta”, o programa buscou o clima e o caráter de denúncia. Apesar da temática 
saúde, conforme estava acertado entre os jovens e monitores no desenrolar 
das oficinas, para manter a tônica o programa foi composto de entrevistas com 
profissionais de saúde, denúncias de lixo nas ruas e de peças enferrujadas no 
hospital da cidade.

As fotografias produzidas pelos jovens também denunciaram o descaso 
com o meio ambiente. Mostraram lixo nos córregos, nas calçadas, destoando do 
ambiente verde e rural que ainda marca a região. Vale aqui lembrar que oficina 
idêntica foi desenvolvida no bairro Canjica, em Cuiabá, aglomerado surgido de 
uma ocupação às margens de um córrego completamente poluído e cercado 
por bairros de classe média alta. Nesse bairro, familiarizados com a poluição e 
com problemas de saúde (sobretudo a hipertensão e Diabetes melitus entre os 
mais velhos e ainda a hanseníase e tuberculose), os jovens para retratar a saúde 
fotografaram galhos de árvores com folhas verdes, flores, pássaros, enfim tudo o 
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que era indicativo de saúde, enquanto em Livramento foi apresentado tudo o que 
era indicativo de doença. 

As peças publicitárias criadas pelos jovens respeitaram a inocência e a 
espontaneidade que geralmente marcam as relações dos jovens com o mundo 
que os cerca. Em outros termos, as ideias criativas não foram além daquilo que 
é o cotidiano, daquilo que importa, que faz diferença, que dialoga com o público: 
a simplicidade é um dos principais predicados dos criativos em publicidade. Uma 
das ideias mais simples e absolutamente inseridas no cotidiano de crianças e 
jovens é a compra e o consumo excessivo de doces, as intervenções geralmente 
impacientes dos pais, as birras de enfrentamento e, por fim, a apresentação 
de problemas dentários, obesidade, entre outros. Nada mais simples, comum 
e cotidiano. Outra ideia muito próxima da realidade foi a do menino que 
desobedece sempre seus pais, sobe em árvores, pula muros, arrisca-se como 
qualquer adolescente e num determinado momento cai e desencadeia o rito da 
ida ao pronto socorro. Outro tema provocativo para os jovens foi o consumo de 
cigarro e os malefícios que causam à saúde.

Mas foi na atividade de produção de um jornal que os jovens vivenciaram 
na prática o diálogo da escolha, a começar pela pauta, depois os títulos, fotos e as 
chamadas de primeira página. Enquanto a produção de filmes e fotografias foram 
experiências novas e lúdicas, a produção do jornal foi lenta, sofrida, “quase um 
parto”, disse uma adolescente, mas enfrentada com determinação pelos jovens, 
embora muitos deles com pouca paciência. As dificuldades de transpor para o 
papel as situações imaginadas estavam relacionadas com a falta de vocabulário, 
decorrente do pouco hábito de leituras, e até mesmo com a insatisfação com a 
própria grafia. Ao final, muito mais do que os filmes e as fotografias, os jornais 
eram reconhecidos e exibidos. Era um objeto que se podia tocar, pegar, folhear, 
ver em conjunto, ler para quem tinha dificuldades com a leitura, mostrar as fotos, 
conversar, compartilhar as dificuldades e mostrar-se vitorioso.

             
Considerações Finais

Para as jovens, nos textos produzidos para o jornal, ter saúde é cuidar 
do corpo, se sentir melhor, é alimentar de modo saudável e não engordar.  Para 
outras é emagrecer! Para os jovens, saúde é jogar bola, praticar esporte, ouvir 
música, brincar. Porém, quando olham no entorno de suas vidas – família, 
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cidade, amigos, meio ambiente, saúde é sinônimo de doença: para isso existem 
os médicos, as Unidades de Saúde, as palestras e os remédios. Nesse mesmo 
livro, estudo etnográfico realizado no interior do Rio Grande do Norte, conduzido 
pelo professor Antônio La Pastina, mostra como o conteúdo das emissoras de 
televisão localizadas na região Sudeste não representavam a realidade e o 
pensamento daquela população. Em Livramento algo próximo dessa experiência 
se revelou. Apesar dos apelos para uma vida saudável, do culto ao corpo presente 
nos noticiários e nas propagandas e até nos diálogos das novelas, e apesar ainda 
de reportagens sobre alimentação balanceada, obesidade, academias e práticas 
esportivas, esses conteúdos são identificados como bons para a saúde mas não 
correspondem à realidade: não estão nas conversas entre amigos e familiares, 
não estão na perspectiva de diálogo entre profissionais de saúde e os jovens, 
não estão nas práticas da escola e nas ofertas de espaços e oportunidades na 
cidade em que vivem. 

A considerar as discussões propostas nesse texto, se a comunicação é 
uma produção coletiva de significados, os meios de comunicação ofertam uns, 
os profissionais de saúde outros, o contexto da cidade apresenta outros ainda 
mais diferentes e a história familiar tem suas próprias articulações. Como síntese, 
expressa nas oficinas e nos produtos midiáticos, nas discussões e experiências 
pessoais, ao se falar de saúde aborda-se mesmo a doença, e o seu processo 
curativo e fatalista, cuja prevenção se mostra desnecessária. As oficinas abriram 
campos de discussão, trouxeram a saúde para o cotidiano dos jovens e os 
levaram a refletir sobre como buscar informações mais precisas nas mídias, na 
escola e junto aos profissionais de saúde.  

Esse contato com os jovens também mostrou que os meios de comunicação, 
ainda verticalizados na forma e na organização do conteúdo sobre saúde, ainda 
não são capazes de alcança-los enquanto audiência e com eles dialogar. Fadado 
a ter que ouvir, mas sem escutar o que os meios de comunicação, profissionais 
de saúde e familiares tem a dizer sobre saúde, e a não ser ouvido em suas 
opiniões e anseios, o jovem parece aninhar-se com os amigos em torno de suas 
histórias e das histórias e dos atores midiáticos enquanto o mundo adulto não 
chega para eles. E nesses scripts não há espaço para a saúde, pelo menos do 
modo como é comunicada.            
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Internet, identidade e transformação social em uma 
comunidade no Sertão do Seridó

Antonio C. La Pastina1

Aninha estava assistindo Malhação: “Essa menina está apaixo-
nada por um cara que ela conheceu na Internet, mas eu acho 
que a foto que ele mandou não é dele mesmo.” (LA PASTINA, 
Anotações de Campo.2001)

Várias pessoas mencionaram a possibilidade de usar a internet 
para localizar parentes com quem se perdeu contato. Segun-
do Eriberto, “Duas pessoas em Caicó, que são aparentados 
de gente daqui de Macambira, encontraram parentes que há 
muito tinham perdido o contato.” 
Eriberto e sua esposa também comentaram sobre os endere-
ços que aparecem nos comerciais e disseram que se eles 
tivessem Internet poderiam comprar muitas coisas. (LA PASTI-
NA, Anotações de Campo.2001)

Carla disse que aprendeu sobre a Internet na televisão, ela 
nunca usou, mas foi uma vez no vizinho (uma das poucas 
casas com conexão de internet na cidade) para ver se a 
aposentadoria do pai tinha sido aprovada. 
Roselia disse que ela não entende o que é a Internet, “eu sei 
que pode namorar e conversar, mas eu não entendo como…” 
Mais tarde, ela me viu escrevendo no computador e perguntou: 
R: --E aí, acessando o site? 
A: --Não, eu não estou conectado.
R: --A Lídia [personagem de Porto dos Milagres] tem um igual-
zinho a esse seu, e ela acessa.”
Segundo Roselia, na telenovela “Porto dos Milagres”, Lídia usa 
o computador para trabalhar. Ela me disse que a Lídia perdeu 
o emprego por causa das maldades do Fagundes… “e agora 
ela procura emprego na internet.”
Fabiana disse que aprendeu na escola que a “Internet é 
usada para se comunicar e namorar” (18 anos; 8 serie). “Mas 
eu vi mais mesmo foi na TV” (LA PASTINA, Anotações de 
Campo.2001)

Nas notas de campo acima, a Internet é tanto o agente como o objeto. 
Ela transforma as relações possíveis no espaço fictício, pelo modo como ela 

1  Antonio C. La Pastina é professor associado do Departamento de Comunicação da Texas A&M University e Ph.D 
em Comunicação pela University of Texas at Austin.
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é manuseada pelo ator/personagem. Mas a Internet aparece também como 
uma tecnologia com um certo poder transformador. Esse processo, esse 
relacionamento, é o que fica para muitos em Macambira como o grande potencial 
da internet: funcionar como uma forma de acesso a oportunidades românticas, 
profissionais e de consumo, mas também a possibilidade de reforçar os laços 
familiares.  Naquele momento, 2001, esse era o limite do entendimento sobre 
a Internet entre muitos dos moradores em Macambira, no interior do Sertão do 
Seridó, no Rio Grande do Norte.

Apesar de ter apenas uma população de pouco mais de 2000 habitantes, 
entender essa comunidade propicia discussão sobre a inserção das mídias 
na complexidade das sociedades modernas. Apesar de estar às margens do 
processo acelerado de globalização contemporâneo vivenciado nas grandes 
metrópoles mundiais e brasileiras, a experiência da Internet em Macambira, 
com seu limitado acesso às tecnologias de comunicação, e se beneficiando do 
crescimento econômico ocorrido nas últimas duas décadas no Brasil, permite 
que se desenvolva uma discussão sobre a complexidade das tecnologias de 
comunicação e seus conteúdos no processo de transformação social.

Nesse ensaio, nada mais faço do que contar essas histórias; ou 
melhor, uma das possíveis histórias sobre essa comunidade e como essas 
transformações tecnológicas ocorridas no período em que venho conduzindo 
trabalho de campo entram no cotidiano da comunidade.  Narro, de uma forma 
um pouco cronológica, a princípio, o cotidiano dessa comunidade, antes e depois 
da chegada da internet para discutir como essa nova tecnologia e as opções de 
consumo abertas reconfiguram ideias do local e sua relação com o nacional e o 
global.

Desde 1996, quando cheguei pela primeira em Macambira, venho 
desenvolvendo um projeto etnográfico que me permitiu retornar duas outras 
vezes à comunidade, num total de 18 meses em um período de 14 anos.  Esse 
tempo de imersão no cotidiano local -12 meses entre 1996 e 1997, três meses em 
2001 e três meses em 2010, além do desenvolvimento de relações de amizade 
e confiança, e apesar de minha condição de pesquisador residindo há mais de 
20 anos fora do Brasil me ensinou aos poucos como a vida local é organizada 
e como as tecnologias de mídia e os textos midiáticos trazidos por essas 
tecnologias aos poucos transformam as relações sociais e as ideias de ser. Esse 
processo não é um processo rápido, nem garantido. E essas transformações 
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estão intrinsecamente ligadas às mudanças mais complexas no contexto social, 
político, cultural e econômico local, muitas vezes resultado de processos que 
ocorrem a nível regional e nacional.

Desde a metade do século 20 o governo brasileiro vem utilizando os meios 
de comunicação de massa e as indústrias culturais para promover a identidade 
nacional. Primeiro ao usar o rádio, nos anos de 1940 e 1950, e mais tarde a 
infraestrutura de telecomunicações e os satélites. Vários pesquisadores como 
Hamburger (1999) e Porto (2008) falam da importância da televisão na formação 
da identidade nacional. Porém, no caso de Macambira, foi a internet, que chega à 
comunidade somente em 2007 e de forma pouco planejada, mas esperada, que 
criou uma sensação de pertencimento e de identidade nacional compartilhada, 
da qual muitos residentes se sentiam alienados em meados dos anos de 1990, 
quando comecei a trabalhar nessa comunidade.

Segundo Balibar (1988/1991, pg. 93-94), o problema fundamental de 
produzir uma nação é produzir o povo. Mais precisamente, ele diz: “It is to make 
the people produce itself continually as national community. Or again, it is to 
produce the effect of unity by virtue of which the people will appear in everyone’s 
eyes’ as a people, that is, as the basis and origin of political power”2. Nas 
sociedades contemporâneas, a nação constitui o seu poder político por meio de 
formas de cooptação mediadas, o que cria uma sensação de ordem estabelecida 
por fronteiras que envolvem, protegem e alimentam o cidadão. O trabalho de 
Benedict Anderson (1983) é citado com frequência nas discussões do papel 
das mídias na formação de comunidades imaginadas e identidade nacional. 
Mas como Balibar afirma, o problema é constituir o povo, que se torna a base 
e sustentação do poder político.  Porém, como podemos utilizar as mídias para 
constituir essa comunidade imaginada se as representações mediatizadas não 
incluem a identidade daqueles na periferia dos centros produtivos?

Ao descrever o mito fundador e a formação da identidade nacional 
brasileira, Chauí (2000) menciona o uso do rádio, mas não avança a discussão 
sobre o papel das mídias e das tecnologias de informação na manutenção 
e reprodução desses mitos e no pensar da identidade nacional brasileira 
contemporânea. Outros pesquisadores afirmam que a televisão tem um papel 

2   É fazer com que o povo se produza continuamente como uma comunidade nacional. Ou melhor, é produzir o 
efeito de união que leva o povo aparecer nos olhos de todos como povo; isto é como base e origem do poder 
político (Trad. do autor).
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central na construção e manutenção da identidade nacional brasileira.  Straubhaar 
e La Pastina (2003) argumentam que “a combinação de um estado forte e redes 
retransmissoras nacionais eficientes ajudaram a reforçar uma sensação forte de 
uma identidade nacional em países como o Brasil” (p. 152).

Bucci (2000) acredita que a televisão funciona como força mediadora 
entre cada brasileiro e sua identidade nacional imaginada. A televisão, sem 
dúvida, media a identidade nacional brasileira, mas para vários brasileiros da 
periferia do mundo urbano privilegiado nas representações televisivas, a ideia 
de uma nação é marcada por fortes conflitos emocionais: patriotismo e honra; 
isolamento e ausência. Essas emoções conflituosas, fortemente fincadas no dia 
a dia das pessoas em Macambira nos anos 1990, levou a uma certa ruptura 
com essa identidade nacional transmitida diariamente pela televisão. Essa 
identidade que o telespectador consome, criando uma conscientização do que 
é ser brasileiro, leva-os ao mesmo tempo a experienciar uma alienação por 
não se sentir incluído nesse cenário identitário nacional. La Pastina et al (2014) 
expandiram essa discussão mostrando como tanto em Macambira como entre 
comunidades negras em Salvador a identidade nacional produzida nos textos 
televisivos entre meados dos anos de 1990 e meados da década seguinte não 
permitia uma inclusão do outro que os consumia e que se sentia ausente. Alguns 
pesquisadores falam sobre a aniquilação simbólica de grupos minoritários que 
estão ausentes da mídia. Gerbner e Gross (1976) falam sobre como a ausência 
de representações de minorias na televisão norte-americana serviu, por muito 
tempo, como uma forma de reafirmar para essas populações a sua inexistência, 
uma forma simbólica de continuar um massacre.  Não argumento aqui que esse 
processo de ausência vivenciado por grupos periféricos no Brasil chegue a 
uma condição de aniquilação, mas perpetua um não ser e um não contar como 
cidadão.

Esse estar desconectado do Brasil urbano cada vez mais conectado 
globalmente, que encontrei no meu trabalho de campo em 1996 e 1997, e 
novamente em 2001, não foi no entanto o mesmo discurso que encontrei em 2010. 
Essa transformação, esse processo de uma rearticulação do ser local em relação 
ao ser nacional e global é uma clara demonstração da noção de que estamos 
de fato suspensos em teias de significação que nós mesmos produzimos, como 
argumenta Geertz (1973).   



125

INTERFACES SOCIAIS E TEXTUALIDADES MIDIÁTICAS

Esse artigo discute esse período de transformação, e como essas teias 
que produzimos nos suspendem. Tento mostrar esse processo discutindo como 
a internet em Macambira tornou-se uma ferramenta fundamental nesse processo 
identitário. Mas esse processo não é apenas o resultado da inserção de uma nova 
tecnologia de comunicação no cotidiano dessa comunidade, mas o resultado 
de um processo de transformação econômica, política e social que aconteceu 
no Brasil nas últimas duas décadas. A ascensão da classe C, vivenciada em 
centros urbanos em todo o país e discutida por vários estudiosos, talvez esteja 
de uma forma menos acentuada permeando áreas mais remotas, como o Sertão 
do Seridó e a pequena cidade de Macambira.

Essa análise do papel da internet nessa comunidade explora como 
a chegada dessa tecnologia criou fissuras na estrutura comunicativa global, 
permitindo acesso, apesar de apenas a uma minoria com o capital econômico e 
cultural necessário, a esferas econômicas, políticas, culturais e sociais que até 
então eram apenas vislumbradas em programas de televisão e em comentários 
de pessoas que tinham vivenciado o mundo além das fronteiras regionais.

O contexto local

Como em muitas partes do interior do Brasil, a internet é um fenômeno 
recente em Macambira. Apenas em 2007 residentes começam a ter acesso por 
intermédio de uma retransmissora de uma cidade vizinha. Em 2010, segundo 
o representante de um dos dois provedores de internet, somente 65 casas 
mantinham assinatura dos dois serviços de internet. Naquele período, o prefeito 
comentou que existia a possibilidade de a TIM instalar uma torre de telefonia 
celular, o que permitiria aos moradores o uso de seus telefones e a internet, mas 
nos meses que estive a cidade, na primeira metade daquele ano, os rumores 
continuaram, mas sem a chegada da torre.

Acessar a internet em Macambira requeria um computador e uma 
assinatura junto a um provedor. Conversar por celulares requeria as vezes muito 
malabarismo, como ficar em frente aos degraus da igreja, que eram um pouco 
mais elevados, ou subir em uma cadeira em um lugar determinado na sala onde 
o sinal às vezes era forte suficiente para manter uma conversa. 

Macambira, em 2010, era uma comunidade bastante diferente daquela 
que eu havia conhecido em 1996-1997 e em 2001. A comunidade havia crescido 
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geograficamente, apesar de a população continuar por volta de 2000 habitantes. 
Segundo a prefeitura, o número de domicílios havia chegado a quase 800. Em 
1997 eram menos de 500.  Esse crescimento alterou noções de privacidade, 
reduziu o número de arranjos multigeracionais e alterou padrões de socialização. 
Caminhar na nova área da comunidade ao centro antigo chega a levar quase 30 
minutos. Muitos dos grupos que costumavam congregar na praça central agora 
ficam em seus próprios bairros, uma vez que a praça fica no extremo leste da 
cidade. 

Esse deslocamento espacial de muitas famílias jovens para a periferia de 
Macambira, onde residem agora em suas próprias casas, alterou também padrões 
de segregação racial e social que existiam antes na comunidade. Jovens brancos, 
negros e mulatos, no decorrer das duas últimas décadas, formaram cada vez mais 
novas famílias e se mudaram para pequenas casas nesses novos bairros, sem 
uma preocupação com qualquer forma de segregação social ou racial. A divisão 
original entre a região central, em que moravam os descendentes dos brancos 
fundadores, e a maloca, na qual moravam os descendentes dos escravos, já 
começavam e ser desestabilizadas nos anos de 1990 com o crescimento de 
residências de bloco de cimento construídas pelo governo federal, em iniciativas 
para erradicar construções de taipa.  Mas, na última década, o crescimento ainda 
maior dos números de domicílios e a mobilidade das famílias jovens para essas 
novas áreas desestabilizou completamente qualquer ranço segregacionista que 
ainda podia ser vislumbrado nos anos 90.

A geografia urbana também foi alterada pela presença de um número 
maior de automóveis. Em geral novos, comprados em planos de financiamento 
parcelado por cinco anos, eles são uma novidade apenas possível no Brasil desse 
século que vem mantendo sua moeda estável e uma economia relativamente em 
expansão.

O transporte para o centro econômico e cultural da região, Caicó, 
esporádico e dependente de carona dos poucos carros particulares até a metade 
da década passada, é agora disponível por meio de quatro motoristas com mini 
ônibus para 12 passageiros, que circulam a cada 30 minutos desde o amanhecer 
até o final da tarde.

Um caixa eletrônico, telefones particulares e públicos distribuídos pela 
cidade, várias lojas vendendo comida, miudezas e ferragens estão espalhadas 
pela comunidade, assim como vários bares. Outro sinal dessa alteração da 
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geografia urbana é que a maioria desses bares está agora fincada nas novas 
áreas da cidade, que surgiram após a minha primeira estada, em meados dos 
anos 90, quando, em geral, a maior parte das atividades se desenvolvia nos 
arredores da praça da igreja. 

Essa discussão breve de como a constituição física e espacial de 
Macambira mudou nessa última década estabelece os parâmetros da discussão 
que virá mais adiante, sobre como essas transformações possibilitaram a 
participação nas esferas regional, nacional e global, mesmo que muitas vezes 
apenas de forma vicária.

No começo de 1996, um raio atingiu a antena parabólica na comunidade 
que retransmitia um único canal para todas as residências na comunidade. Essa 
antena era o elo que ligava Macambira com o resto do Brasil, principalmente 
pela Rede Globo. O sistema permitia que apenas um canal fosse acessado 
por vez e, por consenso, o canal da TV Globo era priorizado. Mas o raio que 
destruiu a antena retransmissora, naquele momento em que a possibilidade de 
compra a crédito era parte da nova realidade brasileira, que vivia um período 
de estabilidade econômica inusitado na história recente do país, levou muitos 
dos moradores a adquirir sua própria antena parabólica. Esse novo instrumento, 
o sinal de luxo naquele momento em Macambira, transformou o processo de 
consumir televisão. De um canal, à norma na maioria das residências no começo 
de 1996, quase 50% dos domicílios passaram a receber 16 canais no começo 
de 1997.   Entre eles, estavam todos os canais abertos, inclusive vários canais 
educativos, de outros estados, e a MTV.

Inesperadamente, as dinâmicas de controle do remoto, descritas 
por Morley (1986) na Inglaterra, se tornaram presente no cotidiano local.  A 
possibilidade de assistir futebol na Band, ou outra novela, ou filme, criou um 
processo de negociação e acomodação.  Foi nesse período em que eu encontrei 
um crescimento no interesse por telenovelas mexicanas (La Pastina et al, 2003; 
La Pastina & Straubhaar, 2005).  Marimar, a novela em cartaz no SBT, esposava 
valores tradicionais, aqueles que muitos residentes sentiam falta nas novelas da 
TV Globo, pois eles as percebiam como modernas e problemáticas, por trazerem 
valores urbanos, dissonantes com o contexto local. 

Mas o que esse momento na história da comunidade mostrou também foi 
como a chegada de uma nova tecnologia de comunicação altera rotinas, práticas 
e muitas vezes valores, por possibilitar o acesso a informações e um contexto 
antes não percebido.
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Vivendo com a Internet - 2010

Segundo Leonardo, o representante do principal provedor servindo 
Macambira, entre a sua companhia e a concorrente, as duas empresas localizadas 
em Jardim de Piranhas, cidade vizinha, cerca de 150 casas tem acesso à internet. 
O custo mensal era de cerca de R$30 reais por mês na primeira metade de 2010, 
quando o salário mínimo estava por volta de R$270 reais. 

Fortes ventos e chuva com frequência interrompiam o acesso. E no horário 
de pico, no final da tarde e começo da noite, o acesso era mais lento devido ao 
grande volume de tráfego. Leonardo e o prefeito acreditavam que isto melhoria 
em breve, quando uma nova torre retransmissora fosse instalada.

Além do acesso domiciliar, existia uma lan house no período do meu 
trabalho de campo em 2010. Em 2007, quando a comunidade teve acesso a um 
provedor pela primeira vez, três lan houses começaram a funcionar em áreas 
distintas da comunidade, mas conforme o número de domicílios com seu próprio 
computador e acesso aumentou, o número de pontos públicos diminuiu. O único 
ainda aberto em 2010 tinha quatro computadores e uma impressora. Utilizei essa 
lan house algumas vezes e a conexão era bem lenta, mas efetiva dentro do 
contexto local. Jovens, sem acesso em casa, eram os usuários mais frequentes. 
Eles baixavam músicas, algumas vezes jogavam, mas em geral era o acesso 
a redes sociais, na época principalmente o Orkut, que mais ocupava o tempo 
desses jovens.   

Durante meu trabalho de campo existiam cinco outros possíveis pontos 
de acesso, financiados pelo governo federal ou estadual, mas nenhum deles 
estava aberto e funcionando durante minha estada de três meses. Quando 
parti de Macambira, em abril de 2010, o equipamento no novo centro de acesso 
que deveria servir da 5ª a 8ª séries não tinha sido completamente instalado e a 
explicação era que o estado não tinha disponibilizado técnicos para instalar as 
máquinas e os programas. O funcionário da escola que tinha recebido treinamento 
na capital do Estado, Natal, era responsável pela implementação de um programa 
de treinamento de operação para os outros funcionários e professores, mas não 
pela instalação e manutenção das máquinas e dos programas.

Uma das queixas mais comuns entre os responsáveis por esses pontos 
de acesso era a falta de assistência técnica. Em geral, computadores ficam 
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parados por longos períodos porque não tinha ninguém quem pudesse fazer os 
consertos. Parte do problema é que o acordo com o governo federal e estadual 
limitava quem tinha autonomia para lidar com o hardware e o software. Segundo 
funcionários da escola estadual, apenas uma companhia tinha o contrato para 
instalar e atender todas as escolas do Estado e a empresa não tinha capacidade 
para cumprir essa tarefa. A crítica comum entre os moradores era de que todos 
esses pontos tinham com certeza gerado boa renda pra muita gente, mas que o 
povo da cidade não se beneficiava. A acusação de corrupção era sempre seguida 
do desabafo frustrado dos professores que não podiam usar os equipamentos 
quebrados para ensinar seus alunos.

A escola de segundo grau tinha um laboratório de informática com dez 
computadores, onde antes ficava a biblioteca. Era uma sala acolhedora, com 
ar condicionado, o que fazia com que os professores congregassem nesse 
espaço, uma vez que era uma das poucas salas climatizadas em toda a cidade. 
Através de uma iniciativa do Ministério da Educação e Cultura do Governo 
Federal, esses computadores chegaram em 2009 e conectados a uma rede de 
internet alimentada pela Embratel (Empresa Brasileira de Telecomunicações). 
Infelizmente, a conexão era lenta e, no começo de 2010, sete dos computadores 
já estavam quebrados. Sem saber a causa, os professores esperavam pelos 
técnicos.

Como resultado, o laboratório é pouco utilizado. Os alunos podiam usar 
os computadores à tarde, fora do horário de aula, para pesquisas e tarefas de 
casa. O professor de inglês, Martin, disse que às vezes ele levava os seus alunos 
para o laboratório, para que eles procurassem letras de músicas em inglês para 
traduzi-las. Os alunos se agrupavam ao redor das máquinas e trabalhavam 
juntos.

Martin articulou uma crítica contra o sistema. Segundo ele, falta treinamento 
para os professores e funcionários; falta manutenção para o equipamento e 
falta continuidade depois que o material é recebido. “Nós estamos por contra 
própria. Mas como podemos usar os computadores de uma forma pedagógica 
se não recebemos treinamento? Como podemos desenvolver planos de lição 
que realmente beneficie os estudantes?” Ele terminou seu desabafo dizendo 
que mesmo que ele pudesse e estivesse preparado, não adiantaria porque os 
computadores estão sempre quebrados.

Ao todo, são cinco centros de informática na comunidade: o descrito 
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acima na escola de ensino médio; dois na escola do fundamental 1 e 2 (um 
telecentro com acesso aberto para o público e o outro dedicado à promoção 
de alfabetização digital entre os professores). Outro centro permite acesso a 
estudantes matriculados em cursos a distância de uma universidade online.  E 
uma Escola de Inclusão Digital e Cidadania (EIDC) em um novo prédio financiado 
pelo governo do Estado como parte de uma iniciativa do governo federal. Todos 
esses centros têm por objetivo promover a alfabetização digital, mas raramente 
estão abertos ao público e esporadicamente oferecem cursos e treinamento. 
Baseado em observações e consultas com autoridades locais, calculo que a 
infraestrutura em 2010 contava com certa de 50 computadores com acesso à 
internet, mas nenhum deles estava aberto ou funcionando plenamente durante 
os três meses que estive visitando Macambira naquele ano.  

Internet na esfera privada

Se o acesso à internet nos espaços públicos era limitada e frustrante para 
aqueles que poderiam se beneficiar dessa infraestrutura, o acesso na esfera 
privada propiciou alterações no relacionamento entre a comunidade e o mundo 
de fora, pelo menos a princípio, entre uma minoria com o poder aquisitivo para 
comprar um computador e pagar a taxa de acesso mensal.  As casas conectadas 
acessavam a internet para jogar, baixar músicas e assistir filmes, para buscar 
informação e para procurar e comprar produtos muitas vezes vistos em outras 
mídias, principalmente a televisão.

Esse processo de acesso, entre muitas dessas pessoas conectadas, 
apresentou uma mudança no discurso de várias pessoas que entrevistei. Muitas 
das quais se beneficiavam do acesso à internet de forma indireta: recebiam a 
informação e até compravam por meio da ajuda de uma amiga.

O que ficou claro nesse período de campo em 2010 foi que a internet 
propiciou três formas de pensar a relação com o espaço local em relação ao 
nacional, que eram distintas das experiências que eu havia coletado nas minhas 
estadas prévias. Uma das frustrações de viver numa comunidade periférica, 
conforme ouvi em minhas visitas anteriores, era sempre a dificuldade de ter 
acesso a bens de consumo, muitos vistos nas mídias, mas inacessíveis no 
local, no quotidiano de Macambira. A internet e a facilidade de ter um cartão 
de crédito vinculado à conta bancaria permitiam que várias pessoas pudessem 
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pela primeira vez consumir o que viam em promoção na televisão.  Uma câmera 
digital, um computador ou outros produtos antes inacessíveis eram agora 
comprados de cadeias de lojas nacionais, cujos produtos foram mostrados em 
comerciais na televisão. Ou eram buscados pela internet para procurar a melhor 
oportunidade.  Um ato tão simples para muitos que vivem em um centro urbano, 
esse acesso ao mercado de consumo criou uma felicidade com o estar no local 
e uma aparente diminuição, entre as pessoas com quem conversei, do desejo de 
deixar Macambira.  

Essa possibilidade de ser feliz na pequena comunidade estava também 
ligada a um outro tipo de acesso a informação.  Pace (1993) estudando Gurupá, 
no Pará dos anos 1980 e La Pastina estudando Macambira nos anos 90, 
encontraram um fenômeno parecido.  Pessoas nestas comunidades viviam 
uma frustração com a falta de informação sobre o local e o regional. Se sabia 
mais sobre São Paulo, Brasília ou os Estados Unidos do que o que acontecia 
na sua própria região.  A dependência da mídia nacional, parte de um projeto 
governamental para promover a integridade nacional através de meios de 
comunicação comercial, limitava esse acesso ao local.  Em 2010, com a internet 
em Macambira, várias pessoas acessavam os blogs dos jornalistas da região e 
de blogueiros que começavam a cobrir o dia a dia de suas cidades e região. Esse 
acesso à informação, juntamente com o acesso ao consumo, alterou a relação 
entre o ser parte ou não de uma comunidade imaginada a nível nacional.

Apesar do conteúdo das novelas continuar majoritariamente centrado no 
sul - mesmo que em 2010 já apontasse para uma inclusão maior de personagens 
negros e pobres, e os noticiários não terem mudado a forma do representar o 
nordeste, os internautas locais viam nesse acesso a informação e produtos como 
uma forma de pertencimento a nação, uma forma de ser cidadão.
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Territorialidade: Um conceito fértil para o terreno da 
comunicação.

Nilda Jacks1

Uma oportunidade2 de explorar a noção de territorialidade no campo 
da comunicação devolveu-me à tese, defendida em 1993, “Querência. Cultura 
regional como mediação simbólica. Um estudo de recepção” (JACKS, 1999), 
para retomar um elo perdido na discussão sobre cultura e comunicação. Ao tomar 
a identidade cultural como mediação simbólica dos processos de recepção, a 
noção de territorialidade revelou-se nos dados empíricos levantados junto aos 
receptores estudados em relação à cultura regional gaúcha. Foi de modo intuitivo, 
entretanto, a apropriação da noção para entender os processos identitários e de 
identificação estabelecidos pelo grupo de sujeitos estudados, pertencentes a 12 
famílias de diferentes estratos sociais, residentes na cidade de Santa Maria/RS.

A pesquisa tratava da recepção de telenovela por parte dos membros das 
famílias sob a hipótese de que a identidade regional exercia importante mediação 
nos processos de interpretação e apropriação de seus conteúdos, além de 
conectar com algumas práticas cotidianas na sua relação com a televisão.

Em termos interpretativos, ao referirem-se ao gaúcho comparando-o com 
o ficcionalizado pela narrativa, remetiam-se ao imaginário regional, construído 
historicamente pela literatura, os movimentos cívicos, o Movimento Tradicionalista, 
a historiografia oficial, entre outros agentes do processo de construção identitária. 
Por outro lado, pela identificação ou não com a representação do território 
veiculado na telenovela, também foi possível captar a configuração mental 
sobre ele, mas nesse aspecto, as percepções eram fortemente clivadas pela 
experiência de cada um, por suas vivências no espaço transformado em lugar.

1  Nilda Jacks, professora associado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem mestrado e doutorado em 
Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado em Comunicação na University of 
Copenhagen e na Universidad Nacional da Colombia.

2  Aula inaugural do Programa de Pós- Graduação em Comunicação e Territorialidade da Universidade Federal 
do Espírito Santo, aberto em 2014. Observa-se que são poucos os Programas no Brasil que se aventuram, no 
bom sentido da palavra, a explorar novas articulações, a exemplo da área de concentração desse Programa. A 
maioria se concentra em si mesmo, isto é, sem articular-se com outras áreas ou problemáticas que se vinculam à 
comunicação.
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A partir dos personagens e dos ambientes vividos por eles na trama 
ficcional, o que incluía paisagens e outros aspectos territoriais, as vivências 
dos informantes em relação aos seus próprios contextos foram exploradas 
projetivamente em busca da percepção da territorialidade, como elemento 
identitário. As outras categorias identificadas foram a distinção e a tradição, 
nenhuma delas desvinculadas da territorialidade percebida pelos sujeitos. Na 
configuração da identidade gaúcha pode-se afirmar que o território é a pedra de 
toque, como vermos a seguir.

Entretanto, apesar de um sentido comum ser compartilhado por todos 
eles, a noção de territorialidade foi manifestada de diferentes maneiras pelos 
diferentes sujeitos que participaram da pesquisa: entre os componentes das 
famílias de estratos baixos, que em geral vinham da zona rural, foram ressaltados 
elementos como a beleza e a extensão do pampa, o clima agradável e o baixo 
índice de violência. Um sentimento telúrico foi herdado de pais e avós que 
viveram a vida toda no campo, estabelecendo uma forte vinculação com a terra, 
com a qual estabeleceram raízes profundas que ainda alimentam o amor pelo 
território e permanece simbolicamente na territorialidade vivida atualmente no 
espaço urbano, como uma ponta de nostalgia e idealização.

Entre as famílias de estrato médio, predominantemente urbanas, há 
uma percepção mais mediada sobre a experiência com o território “pampeano”: 
reconhecem o valor da vida no campo e a manutenção de certos costumes 
originários desse universo, como o hábito de tomar chimarrão, usar expressões 
campeiras e certas indumentárias para ocasiões festivas. Ressaltam que certas 
práticas regionais não conseguem extrapolar as fronteiras do estado devido às 
diferentes mentalidades e sensibilidades encontradas em outras regiões do país. 
Muitos enfatizaram a liberdade como uma característica provinda da constituição 
do estado, forjada na arena de luta contra a Espanha pela posse do território.  
O amor à terra, sobretudo, é um sentimento que acompanha a percepção 
dos sujeitos sobre a relação dos gaúchos com seu território, oriundo de lutas 
constantes para conquistá-lo e mantê-lo.

No estrato alto, como entre alguns entrevistados do médio, as informações 
históricas sobre a conquista do território, a ferro e a fogo, perpassaram os 
argumentos sobre sua experiência e percepção do espaço forjado, conquistado 
pelos gaúchos. Também reconheceram os processos de desterritorialização, 
vivida principalmente pelos gaúchos do campo em busca de outras fronteiras 
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agrícolas rumo ao norte e centro-oeste, o que levou o desenvolvimento a essas 
regiões. A história da formação territorial do estado é fator determinante para a 
ideia de territorialidade nesse segmento, ou seja, a relação emotiva com o lugar 
que habitam.

Entram na constatação, ainda, os padrões culturais, sociais, políticos 
e econômicos exercidos no estado como fatores que constroem a noção de 
territorialidade percebida por esse grupo, tida como motivo de orgulho para 
permanecerem vivendo aqui e estimulo ao conhecido bairrismo sul-rio-grandense.  
A maior média de vida entre os gaúchos também é fator indicado para reconhecer 
a relação saudável com o espaço social e motivo para constatarem que tem uma 
boa qualidade de vida, o que brinda um sentimento positivo que constitui sua 
relação com o lugar que habitam.

A consequência imediata é a satisfação que tece a noção de territorialidade, 
que tem raízes históricas e vivências atuais como a percepção de um grau 
distinto de hospitalidade em relação aos demais brasileiros, a qual se deve às 
fronteiras que compartilham com o Uruguai e a Argentina, território geográfico e 
cultural contiguo, no qual identificam essa mesma característica. Em todos os 
estratos, entretanto, grande parte das mulheres e dos jovens era indiferente a 
certos aspectos ressaltados de maneira enfática pelos homens.

Na referida pesquisa, foram seguidos os passos de James Lull (1992, 
p. 51), pesquisador norte-americano, o qual realizou estudos em vários países, 
sempre tomando em conta as peculiares relações de seus informantes como 
habitantes de um determinado tempo e espaço territorial, que diz: os contextos 
culturais e históricos são os laços teóricos que conectam os detalhes do discurso 
interpessoal e a interação social, geralmente a temas públicos e realidades mais 
amplas. O contexto é o centro da teorização, e não algo que se adere a ela. A 
teorização sobre comunicação deve, por último, atender às questões de política, 
economia, ideologia e cultura. Ele não nomeia de territorialidade, mas desenvolve 
a mesma noção para focalizar suas análises.

Assim, “Querência” (JACKS, 1999), que no vocabulário regional gaúcho 
significa terra natal, mas também lugar onde se vive, cuja expressão aquerenciar 
significa adaptar-se ao lugar, adotá-lo, vivê-lo amorosamente, é a síntese 
conceitual da noção de territorialidade nesse estudo. Razão porque deu título 
à tese, mesmo parecendo mais literário do que científico, pois o propósito 
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era revelar um sentimento, uma percepção emocional do território como fator 
identitário, como mostram os especialistas que serão apresentados a seguir.

Territorialidade, corolário do conceito de território, é caro a diversas áreas 
tendo a geografia como sua matriz, que segundo Marcelo Lopes de Souza (2012) 
é a disciplina que se advoga como especialista em espaço social. Entretanto, 
também encontra acolhida na Ciência Política, afirma ele, tendo o Estado e o 
poder como elementos vinculados a suas preocupações. Outros autores citam 
também o direito internacional interessado nas relações geopolíticas e nas 
questões de soberania nacional.

Na parte que nos cabe, as Ciências Sociais, há cada vez mais interesse 
nessa discussão porque tanto a antropologia quanto a sociologia passaram a 
pensar sobre os novos territórios, ambas desvinculadas, cada qual à sua maneira, 
das problemáticas tradicionais referidas por Souza (2012). São os processos 
de desterritorialização e reterritorialização vividos nos espaços urbanos das 
metrópoles, pari passu com a globalização e as migrações contemporâneas, 
que insuflam essas disciplinas, assim como a área da comunicação, como 
consequência, a tomarem o conceito em consideração.

Nesse sentido, a própria geografia, segundo o geógrafo argentino Roberto 
Bustos Cara (1995), mesmo tardiamente, tem renovado a discussão sobre 
território e territorialidade em função das novas configurações trazidas pela 
globalização. As consequências para o pensamento geográfico foram: por um 
lado, a consideração da influência do global como condicionante e definitório, por 
outro a revalorização do local e do cotidiano como pontos de partida e âmbitos 
com maior grau de liberdade para tratar das transformações na ideia de território 
e territorialidade.

Foi um giro da abordagem situacionista para a relacional, fazendo 
convergir várias disciplinas – história, letras, linguística, sociologia – para o 
tratamento da subjetividade que emergiu desse giro. Assim, as territorialidades 
dos grupos sociais ou dos indivíduos passam a ser compreendidas pela relação 
que estabelecem com o lugar, o espaço onde vivem, quer através de práticas e 
experiências como também através de imagens e representações, permitindo 
a percepção e a consciência de seu espaço de vida (CARA, 1995: 67). Como 
consequência direta, o cotidiano torna-se fonte de interpretação dos processos 
sociais e territoriais, o que permite uma análise mais pormenorizada dos 
fenômenos que pauta.
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Territorialidade e cotidiano produzem uma articulação3 que é perpassada 
por muitos elementos e processos, como os identitários e os relacionados aos 
comunicacionais, por exemplo. Na verdade, a imbricação entre eles é marcante e 
quase indissociável, talvez apenas separáveis para fins analíticos, estabelecendo 
um ponto de partida que irá articular os demais que fazem parte dos complexos 
processos de pertencimento.

Os processos identitários, gestados por imagens e representações, 
mas também por práticas culturais, são quase todos atravessados 
contemporaneamente e, de alguma forma, pelos ubíquos meios de comunicação, 
o que remete diretamente ao cenário atual da convergência midiática e das redes 
sociais, os quais levam a discussão para outro patamar.

Os autores que trabalham na dimensão do cotidiano nos fazem saber 
sobre a complexidade que isso representa para os estudos na área, dado o 
intrincado caráter interdisciplinar e por envolver processos de subjetividade 
que dão uma qualidade ao grupo social ou indivíduos em questão, alimentado 
por imagens, representações e projetos pelos quais tomam consciência de seu 
próprio espaço de vida. Espaço de vida, aliás, poderia ser o núcleo duro da 
noção de territorialidade, o qual é ao mesmo tempo a porção mais singela e mais 
complexa, por envolver outras características para fundamentar sua definição.

O contexto cotidiano é uma importante chave para abrir o cenário da 
territorialidade. A outra, como já referido, é a identidade, embora haja uma 
implicação mútua. Claude Raffestin, um dos teóricos mais citados quando o 
assunto é territorialidade, diz que toda cotidianidade é sustentada por um sistema 
de relações necessárias/precisas/referentes aos seres humanos e as coisas 
(Apud CARA, 1995). Toda essa face relacional que sustenta a cotidianidade para 
ele é a territorialidade. A territorialidade é a dimensão latente da cotidianidade, 
é a estrutura relacional, pouco ou nada percebida no dia a dia.  Enquanto a 
cotidianidade, diz ele, é uma concatenação/ encadeamento, a territorialidade 
é uma rede. A cotidianidade é concreta, a territorialidade abstrata, já que está 
tecida de relações que mal e dificilmente observamos.

Na pesquisa “TV, família e identidade. Porto Alegre fim de século” (JACKS 
e CAPPARELLI, 2006), da qual participou o pesquisador dinamarquês Thomas 
Tufte, foi tratado tanto o cotidiano como as identidades sociais dos sujeitos em 

3  No sentido teórico proposto por Hall (ver Piedras, 2009).
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seu âmbito familiar. Como se tratava da chegada da TV a cabo no cenário porto-
alegrense e da hipótese de que poderia haver algumas alterações nas práticas 
midiáticas pela introdução de nova tecnologia televisiva e de outro tipo oferta 
de programação, a atenção foi muito concentrada no cotidiano, combinada com 
uma perspectiva histórica para identificar as trajetórias familiares pari passu com 
a construção de processos e práticas de consumo cultural e midiático.

No eixo da temporalidade sincrônica um autor foi fundamental, o 
português Boaventura Souza Santos (1995), porque propõe quatro dimensões 
da experiência cotidiana: a que nos remete aos referentes mundiais, em que 
o sistema a cabo tem grande parte de sua produção, especialmente naquele 
momento de introdução no país; o de cidadania, ou seja, nossas vivências diárias 
que nos rementem ao espaço – tempo da nação, o que também tem a ver com 
a presença dos meios de comunicação; a dimensão que vivemos na cidade 
onde moramos, o espaço do consumo, entre eles o midiático; e finalmente o 
nosso cotidiano doméstico, onde exercemos a nossa mais radical experiência de 
sermos nós mesmos e onde as demais referências são apropriadas.

Com esse cenário conceitual em mãos, tanto o eixo sincrônico como o 
diacrônico foram investigados. O primeiro através de etnografia, o segundo ao 
utilizar histórias de família. Essa estratégia é consubstanciada por autores da 
própria área da geografia que proclamam o diálogo efetivo com a história, como o 
já referido Roberto Bustos Cara. Diz ele: “a história tem contribuído amplamente 
tanto no aporte teórico da cotidianidade, como no dos melhores modelos de 
interpretação da complexa trama de interações cotidianas. As histórias de 
vida, os enfoques biográficos, o resgate da vivência e seu marco contextual se 
revalorizam como parte de uma profunda transformação epistemológica dessa 
disciplina” (Cara, 1995, p. 6), ou seja, a geografia.

Voltando à pesquisa em questão, pela etnografia e pelas histórias de 
família, passando por algumas histórias de vida4, diferentes temporalidades 
foram exploradas, assim como diferentes territorialidades: as já vividas, as 
que estavam sendo vividas e em alguns casos as imaginadas para o futuro, 
construídas no devir.

Empiricamente foram analisadas três gerações de cada uma das 
quatro famílias em estudo – negra, judia, italiana e alemã5 - no que se referia 

4  Ver Jacks, 2002.
5 Essas foram as principais etnias que amalgamaram a constituição da população gaúcha.
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a suas trajetórias, constituição de identidades sociais e familiares, além de 
práticas de consumo cultural e midiático. As situações de desterritorialização e 
reterritorialização presentes nas histórias familiares e de vida são inerentes às 
suas condições de imigrantes. Portanto, em três gerações foi possível conhecer 
as narrativas sobre as territorialidades vividas e construídas, sendo que nos 
núcleos familiares etnografados6 também foram obtidos dados observáveis como 
objetos, mapas, fotografias, etc.

O tempo e o espaço contextualizaram suas mais diversas práticas culturais 
e de consumo, suas mais banais e mais significativas experiências de vida, as 
quais constituem o sentido de territorialidade, o lugar da vida. Os imigrantes 
precisaram construir no interior do estado, para onde foram deslocados, seu novo 
mundo, mescla das tradições étnicas europeias com as novas circunstâncias de 
sobrevivência no Brasil. O mundo rural foi comum na origem e no destino do 
movimento migratório. A próxima geração abandonou esse universo e construiu 
outra territorialidade, urbano-rural, uma vez que se deslocaram do campo para 
pequenas cidades do interior em busca de maior desenvolvimento social e 
econômico para suas famílias. Finalmente, na geração seguinte, o processo se 
reinicia quando dessas cidades do interior mudam-se para Porto Alegre, voltando 
a modificar os processos de territorialidade, que sempre tratam de “habitar”, 
tomar posse simbólica e emocional do lugar onde se vive. Demarcação do 
espaço- tempo da vida.

Obviamente que aqui se instauraram, como já foi dito, tramas indissociáveis 
entre territorialidade, identidade e comunicação, a qual ganhou de uma geração 
a outra presença cada vez mais intensa no cotidiano das famílias emigrantes 
e seus descendentes. Em cada geração, em cada etapa da trajetória desses 
imigrantes e seus descendentes novos elementos foram adentrando ao processo, 
enquanto alguns outros foram saindo, ou transformando-se, para implementar 
novas relações tempo-espaciais, novas territorialidades, experiência basilar de 
todo ser humano em busca de reconhecimento e pertencimento. Em todas as 
etapas os meios de comunicação estiveram presentes, com a força e presença 
possíveis e características de cada época e espaço: jornais na língua mãe 
publicados na capital e distribuídos no interior; rádio presente já na geração dos 
primeiros descendentes aqui nascidos e anos depois a TV aberta; TV a cabo e 
internet na geração dos netos, bisnetos e tataranetos.

6  Em cada família um núcleo foi escolhido para o uso dessa técnica em busca de dados sincrônicos.
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O jornal como elo entre seus países de origem e o interior do Brasil; o rádio 
“nacionalizando” a experiência midiática e cidadã, mas servindo clandestinamente 
para informarem-se sobre guerra mundial que envolvia seus países; a TV aberta 
já os encontrou no que poderia chamar de “territorialidade brasileira”, com laços 
mais fortes aqui do que na Europa, pois os filhos já eram brasileiros e os netos 
não tardaram a chegar. A TV a cabo e a internet fazem o caminho inverso, 
colocam os descendentes em contato com a cultura de seus avós e bisavós 
reacendendo os traços étnicos, além de ampliar a noção de territorialidade 
incorporando elementos distantes, agora próximos de seu cotidiano.

Diz Ferrarotti, citado por Cara (1995, p.71) que o cotidiano é ao mesmo 
tempo o interior perceptivo e a informação externa. O primeiro condicionado 
pelas particularidades próprias da existência individual, a segunda como a 
disponibilidade uniforme ou não da energia social, materializada fundamentalmente 
na informação disponível.

O cotidiano move-se em um eixo tempo-espacial e, nesse sentido, diz o 
autor, poderia ser afirmado que é diferente para cada indivíduo, conforme sexo, 
idade, classe social, ou pelo contrário é o mesmo para todos, pois significa o 
permanente, esse ponto indiferenciado de tempo e espaço. A solução analítica 
é aproximar-se do ponto em que o sistema de relações se faz visível, ou seja, 
em unidades relacionais mínimas de sustento da cotidianidade, por exemplo a 
família. É a partir dessas relações elementares e de tomada de consciência de 
uma temporalidade e espacialidade básicas que podemos entender o cotidiano 
como fonte de interpretação para os fenômenos sociais. Com diz Maffesoli 
(1987), é “o tempo que se cristaliza no espaço”.

Em recente estudo sobre migrações e meios de comunicação uma equipe 
de pesquisadores brasileiros e espanhóis realizaram um estudo de recepção 
midiática com imigrantes em Porto Alegre e Barcelona (Cogo, Gutiérrez, Huertas, 
2008), destacando a importância dos meios de comunicação massivos e não 
massivos, respectivamente, para a manutenção de vínculos com os países de 
origem e da formação de novos em um contexto cultural diferente. O processo de 
recepção midiática em geral é evidenciado como fundamental para estabelecer 
novas territorialidades, assim como foi destacado o papel dos emergentes e 
chamados meios étnicos, os quais dão visibilidade às demandas e preocupações 
desse setor da população nos países hospedeiros.
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Os motivos mais comuns, para a intensa relação com os meios de 
comunicação por parte dos imigrantes são: condição de cidadania transnacional 
que os leva a buscar informação do país de nascimento ou sobre os compatriotas 
residentes no país de adoção, desejo de integração com a cultura e história 
local, atualização com o dia a dia onde vivem, formas de lazer de baixo custo, 
aperfeiçoamento da língua estrangeira. Quantos aos conteúdos que gostariam de 
ver desenvolvidos nos meios de comunicação figuram a visibilidade dos motivos 
que os levaram a emigrar, as narrativas pessoais e familiares, abordagem de 
suas vidas cotidianas e consideração de sua pluralidade e diversidade cultural 
como forma de superar imagens ligadas à pobreza, delinquência, estereótipos 
das identidades nacionais, folclorização do estrangeiro.

Como se vê, são reivindicações que atendem às necessidades de 
reorganização de territorialidades no sentido mais profundo de espaço de vida, 
em que elementos de reconhecimento e pertencimento se fazem fundamentais 
para estabilizar suas referências. Por outro lado, demais elementos constituem a 
formação de novas territorialidades, no processo dialético de desterritorialização- 
reterritorialização: gastronomia, futebol, música, dança. Os dois últimos mais 
entre os latino-americanos que emigraram para o Brasil ou Espanha.

Territorialidade, identidade e meios de comunicação em muitas situações 
formam uma tríade que se constitui imbricadamente, embora outros elementos 
e agentes se somem ao processo como indicado na pesquisa comentada. São 
tantas as áreas interessadas nessa problemática atualmente que é difícil levantar 
todas as possibilidades de enfrentamento da questão.

Além do mais, os autores consultados exploram uma miríade de outras 
possibilidades de condições de pensar as territorialidades: cultura juvenil, 
migrações, grupos étnicos, corporações, situações de fronteira, cidadania, 
cotidiano, consciência territorial, imaginários, ação social, urbanidade, 
regionalidade, globalização, ordenamento territorial, tribos, corpo, entre outros 
inúmeros outros.

É possível enfatizar que esse é um conceito fértil e em expansão tanto 
porque extrapolou as fronteiras da geografia e adentrou em outras áreas afins, 
como porque originariamente se expandiu da zoologia, mais precisamente 
da etologia, área que estuda o comportamento animal, o qual foi criado para 
conceber a relação dos animais com a demarcação de seu território, e foi 
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deslocado para pensar a territorialidade humana (Heidrich, 2010). Segundo 
Sodré (1988), foi o zoólogo austríaco Konrad Lorenz quem o criou para dar 
ênfase à força de apropriação exclusiva do espaço capaz de engendrar regimes 
de relacionamento, relações de proximidade e distância, o que, ainda, segundo 
ele, nas ciências sociais e humanas dá-se pela ampliação do lado simbólico do 
espaço, o qual estabelece as relações sociais. Sociabilidade e territorialidade 
são noções gêmeas.

Por outro lado, é citado em diversos textos que a transposição do conceito 
de campo da etologia para o da antropologia foi feita pelo pesquisador norte-
americano Edward Hall, o qual iniciou os estudos sobre a antropologia do espaço, 
propondo a teoria da proxêmica, que estuda o uso do espaço pelo ser humano 
no contexto de sua cultura, com forte influência nos estudos de comunicação 
intercultural.

De todos os modos, de uma noção biológica, em um extremo, ao que se 
segue atualmente no mundo virtual, no outro extremo, pode-se afirmar que a 
expansão está em processo acelerado e fertilizando o campo. Muitos autores 
falam nos territórios virtuais, o ciberespaço, portanto com implicações para o 
sentido de territorialidade tanto nos processos de desterritorialização, fenômeno 
mais afeito às redes, quanto no de reterritoralização, o contraponto do primeiro. 
Ambos foram tratados na pesquisa sobre migrações referida acima, segmento 
social mais exposto aos dois processos, os emigrantes/imigrantes, e por 
consequência ao de territorialidade, espaço-tempo de reconstrução de sua vida 
diária.

Essa imaterialidade do território virtual, o ciberespaço, é considerada 
também uma escala territorial pelos próprios geógrafos – tradicionalmente 
seria o local, estadual, regional, nacional, global, etc. – capaz de produzir tanto 
imaginários individuais como coletivos. Trata-se de territórios descontínuos em 
oposição aos contínuos, que tem mais materialidade, ou seja, maior base física.  
Tanto o geógrafo Rogério Haesbaert (2012) quanto o já citado Marcelo Lopes 
de Souza (2012) chamam o primeiro caso de territórios-rede, aqueles que não 
dependem de um substrato físico e são construídos de maneira relacional, em 
contraposição aos territórios-zona como as cidades, bairros, etc.

A internet e as redes sociais se encarregam intensamente de criar fluxos 
que constroem a referidas redes, os territórios virtuais, assim como sensação 
de territorialidade, uma vez que cria um lugar onde viver certas experiências 
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e imaginários. Os avanços tecnológicos e seus usos pela sociedade são os 
responsáveis pela constante expansão e adensamento desses territórios- rede, 
provocando a produção e a transformação de territórios-zona e do próprio espaço 
físico, em consequência da noção de territorialidade.

Para pesquisadores do Grupo de estudos territoriais – GETERR/ Unioeste- 
PR- antes da existência do ciberespaço, os territórios e as territorialidades 
encontravam-se limitadas às relações sociais estabelecidas nas áreas físicas que 
ocupavam territórios-zona. Com o advento de técnicas como rádio, TV, telefone, 
e principalmente internet, ampliam-se os territórios-rede e as territorialidades 
decorrentes desses. Portanto, limitar conceitos de território a um recorte físico/
real não é algo suficiente que permita englobar os diversos territórios existentes, 
haja vista que os territórios são cada vez mais descontínuos, fluidos e imateriais.

E se os geógrafos dizem isso, não há momento mais oportuno para a área 
da comunicação para estar na vanguarda da pesquisa social, desenvolvendo 
estudos sistemáticos, articulados, transversais e pluridisciplinares para 
refletir sobre os processos, as práticas comunicacionais na produção das 
territorialidades, entendendo-se territorialidades como unicidades conformadas 
a partir de interfaces socioeconômicas, políticas e culturais, trocas simbólicas 
e fluxos relacionais nas quais se fixam temporariamente as condições de 
realização da vida e da produção social, conforme registrado no documento de 
criação do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Territorialidades da 
Universidade Federal do Espírito Santo.
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CONHECER PARA DOMINAR: Elementos que contribuem para 
o envolvimento dos jogadores

Hélia Vannucchi1

Introdução

Só podemos dominar um jogo quando conhecemos bem o funcionamento 
de suas regras e de cada uma de suas peças. Da mesma forma, é importante 
conhecermos os elementos dos jogos para melhor tirar proveito de suas 
características na elaboração de jogos e outras construções lúdicas que tenham 
por objetivo entreter, envolver e engajar.

A ludicidade é um importante elemento na diferenciação do jogo das 
atividades cotidianas e pode ser entendida como um aspecto inerente aos seres 
humanos, que se manifesta em atividades de lazer e recreação e por meio de 
jogos e brincadeiras.

Não faremos neste texto distinção entre jogo e brincadeira, compreendendo-
os como pertencentes ao universo dos jogos que engloba as brincadeiras, os 
jogos de azar, os jogos de tabuleiro, de ação (como paintball) e os videogames.

O jogo, seja ele de que natureza for, faz um convite ao jogador para 
engajar-se numa atividade lúdica, que começa pela aceitação das regras do 
jogo.  E, se a atitude lúdica que o jogador adota depende de sua disposição de 
aceitar as regras do jogo, restringindo suas ações àquelas permitidas, é porque 
essas não só restringem, mas também contextualizam e orientam as ações do 
jogador, desafiando-o a cumprir o objetivo do jogo dentro das restrições dadas 
e delimitam o círculo mágico. De acordo com Huizinga (1938), o círculo mágico 
circunscreve o jogo a um tempo e espaços distintos do tempo e espaço ordinários 
do dia a dia, um tempo e espaço regido pelas regras específicas do jogo, com 
consciência destes serem distintos do cotidiano.

Para Rollings & Adams (2003), essa definição dos limites do “mundo do 

1  Hélia Vannucchi, professora adjunto do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso 
– UFMT, tem mestrado em Multimeios pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Artes pela 
Universidade de São Paulo.
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jogo”, do ambiente em que ele acontece é responsável por colocar o jogador 
“dentro do jogo”. Este “estar dentro do jogo”, mergulhado em seu universo, 
contribui para o envolvimento e a imersão do jogador dentro do ambiente do jogo.

Ao analisarmos os elementos constituintes dos jogos, podemos observar 
como cada um destes elementos contribui para construir a experiência do 
jogador. É a partir das ações que o jogador realiza dentro do ambiente do jogo, 
combinadas com a possibilidade de encontrar caminhos impensados, que 
surgem da combinação das regras, e de sua imersão dentro do ambiente do jogo 
que o gameplay se instaura.

Assim, regras e gameplay são elementos primordiais para a construção 
da experiência do jogador. Mas é em conjunto com os elementos essenciais aos 
jogos e os constituintes do gameplay que elaboram essa experiência.

Elementos essenciais aos jogos

Partindo da análise de diversos conceitos de jogo e afirmado que esse 
só existe enquanto tal quando posto em movimento pelo jogador, identificamos 
alguns elementos que são essenciais aos jogos e os dividimos entre aqueles 
que são inerentes ao jogo e aqueles que são decorrentes do ato de jogar. Como 
inerentes ao jogo, consideramos: as regras e as mecânicas do jogo, os objetivos 
que orientam o jogador, a interação do jogador com as regras e com o espaço 
artificial, separado da vida cotidiana em que ele se desenrola (arena) e o fato 
de ser voluntário e incerto. São decorrentes do ato de jogar: o gameplay (com 
todos os elementos que o constituem), os resultados alcançados (em função 
dos objetivos propostos), a competição que se estabelece e o faz de conta que 
perpassa a interação do jogador com o ambiente do jogo.

Elementos decorrentes do ato de jogar

Definimos como decorrentes de jogar os elementos que só podem ser 
observados quando o jogo é posto em movimento através da interação jogador-
jogo.

O gameplay emerge das interações do jogador com uma determinada 
construção lúdica, a partir de seu envolvimento com as regras e da manipulação 
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de suas mecânicas, por meio da criação de estratégias e táticas que constroem 
a experiência de jogar.

Consideramos os “resultados” como inerentes ao ato de jogar tanto por 
serem definidos em função dos objetivos propostos quanto porque só podem ser 
alcançados se o jogo for posto em movimento. 

A “competição” se estabelece ou quando o jogador cria um desafio para 
si mesmo, propondo-se vencer o jogo, ou buscando se superar ou comparando 
seus resultados com os de outros jogadores, estabelecendo um ranking. É 
decorrente dos desafios presentes no jogo e, tal como os resultados, apenas se 
institui a partir do momento em que o jogo é jogado.

Entendemos o “faz de conta” no mesmo sentido dado por Caillois (1958) 
ao se referir ao jogo como fictício, proporcionando uma crença especial de uma 
segunda realidade ou de uma livre irrealidade, contrária à vida real. Esse senso 
de faz de conta é responsável por tornar nossas ações significativas dentro 
do ambiente de jogo e instaura-se quando nos entregamos ao universo criado 
pelas regras e aceitamos suas condições. Pode ser a simples aceitação de ser 
representado por um peão, digamos amarelo, em um jogo de tabuleiro, ou em um 
videogame, em que participamos de uma história que se desenrola ao longo do 
jogo, na pele de um personagem que nos representa naquele mundo.

Embora o faz de conta seja mais perceptível nos jogos com narrativas, 
o simples fato de participar de uma outra realidade, que não a nossa cotidiana, 
tem a sua pequena parcela de faz de conta e nos permite mergulhar em outros 
universos, nos liberando temporariamente das tensões e dos afazeres diários.

Elementos inerentes aos jogos

Consideramos inerentes os elementos que dizem respeito ao jogo 
enquanto artefato, com todas as suas características. 

As regras são responsáveis por determinar o que o jogador pode ou não 
pode fazer e o que acontece em virtude de suas escolhas, orientando sua ação 
no sentido de produzir resultados significativos no âmbito do jogo. Essas devem 
ser claras e não ambíguas, de forma que sua compreensão contribua para que o 
jogador possa desenvolver um estilo pessoal de jogo em função de seu repertório 
e suas habilidades, o que contribui para que o jogo proporcione ao jogador uma 
experiência prazerosa e significativa. 
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As regras organizam os jogos e a experiência do jogador. Da mesma forma 
com que jogos de tabuleiro precisam de regras que definam os movimentos dos 
jogadores, definindo os movimentos legais e ilegais de suas peças, o videogame 
precisa de regras que permitam os movimentos do jogador, ao mesmo tempo em 
que evitam que os objetivos sejam alcançados imediatamente.

A categorização das regras nos ajudam a organizar a experiência do 
jogador. Adotamos a categorização proposta por Frasca (1997), criando uma 
subdivisão para as regras de desenvolvimento, distinguindo-as entre regras 
regentes e  regras orientadoras.

As regras de desenvolvimento são responsáveis por guiar o desenrolar 
do jogo, e por isso, são em parte responsáveis por manter o engajamento do 
jogador. Dentre as regras de desenvolvimento temos as regras regentes, 
responsáveis por determinar o funcionamento do jogo de uma forma geral, por 
definir o comportamento do jogador em termos do que ele pode ou não fazer e por 
indicar como suas ações se conectam. As regras orientadoras, responsáveis por 
guiar o jogador em sua busca por um objetivo, orientam suas ações no sentido 
de lhe permitir estabelecer um plano de ação, as estratégias de jogo, e o ajuda a 
definir seu estilo pessoal.

As regras de resultado servem para definir o resultado final dos jogos e 
dividem-se em regras de triunfo e regras de derrota. As regras de triunfo definem 
como se vence um jogo, quais são as condições em que o jogador pode declarar-
se vencedor. Já as regras de derrota definem o oposto, as condições em que a 
derrota ocorre. Muitas vezes, essas são inversas às regras de triunfo e nesse 
caso, acabam não sendo tão relevantes. Mas existem casos em que não existem 
regras de triunfo, uma vez que a proposta é uma superação do próprio jogador 
e, nesses casos, as regras de derrota têm maior importância, pois definem o final 
do jogo mesmo sem a vitória do jogador.

Os limites estabelecidos pelas regras também que definem as 
especificidades que permitem distinguir um jogo de outro, permitindo-nos revelar 
as características e originalidade de um jogo. Alterações nas regras podem gerar 
pequenas variações ou um jogo completamente novo, mesmo que derivado do 
primeiro, em função do grau das alterações que são feitas.

Do jogo Tetris, por exemplo, encontramos diversas versões, a maioria com 
apenas modificações no layout. Mas outras versões, como as comemorativas 



149

INTERFACES SOCIAIS E TEXTUALIDADES MIDIÁTICAS

aos 25 anos de lançamento do jogo2, trazem variações, inclusive criando opções 
multiplayer para até 6 jogadores, como o Battle 6P.

Outro exemplo de jogo com diversas versões é o game casual Bejeweled 
(PopCap Games, 2001), que pode ser visto como uma derivação do jogo 
analógico Lig-4, lançado no Brasil pela Estrela, em 1976 (ainda fabricado e 
comercializado com o mesmo nome). Em Lig-4 o objetivo é ser o primeiro a 
conseguir alinhar quatro fichas da mesma cor (na horizontal, vertical ou diagonal).  
Bejeweled é um dos mais conhecidos dos jogos “de combinação de cores” ou 
“match 3”, como costumam ser definidos nos sites para download de games, mas 
existem diversos outros com pouquíssimas variações, a maioria, com variações 
apenas no layout, como Jewel Match (iWin, 2007), Adventure Match (Free Game 
Pick, 2008) ou Crystal Battle (Arcade Space, 2009). Esses jogos, em geral, têm 
por objetivo alinhar três peças da mesma cor ou tipo, ao invés das quatro do 
Lig-4. O alinhamento, no caso das adaptações eletrônicas, leva a eliminação 
dessas peças que são substituídas por outras, tais como quando alinhamos os 
elementos em Tetris.

Nesses exemplos, podemos observar que na comparação entre os 
jogos digitais e o analógico Lig-4, o que se mantém são os objetivos dos jogos: 
alinhar um determinado número de peças, por isso falamos em derivação e não 
apenas em adaptação para o suporte digital, até porque as regras e mecânicas 
apresentam-se diferentes.

No Lig-4 os jogadores, cada um na sua vez, acrescenta uma peça ao 
tabuleiro, tentando ao mesmo tempo alinhar quatro peças de sua cor e evitar que 
o adversário o faça. O primeiro que conseguir alinhar as suas peças vence. Caso 
todo o tabuleiro se complete sem que nenhum jogador alcance o objetivo do jogo, 
esse é considerado empatado.

Nos jogos eletrônicos citados, as regras de desenvolvimento são as 
mesmas entre si, o tabuleiro apresenta-se todo preenchido e para alinhar três 
peças semelhantes (ou da mesma cor) na vertical ou horizontal (no Lig-4 o 
alinhamento também pode se dar na diagonal), o jogador deve trocar duas peças 
vizinhas de lugar, clicando sobre elas. Não é permitido trocar de lugar peças 
que não estejam nas casas adjacentes e essa adjacência não se aplica a casas 
diagonais.

2  (disponíveis em http://www.tetrisfriends.com/)
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Enquanto as regras definem o espaço de possibilidades para a ação do 
jogador, as “mecânicas” de jogo regulam sua real interação com o jogo, propondo-
lhe assim um contínuo desafio em busca de seu objetivo, seja ele vencer o jogo, 
superar-se ou passar um tempo divertindo-se com aquela construção lúdica.

As mecânicas possibilitam ao jogador a criação de estratégias e táticas 
para superar os desafios, buscando específicas transições do estado de jogo. 
Quando um jogo é criado, os designers criam as mecânicas básicas para os 
jogadores, correlacionando-as aos desafios centrais do jogo, e criando um 
conjunto de mecânicas úteis para a sua superação.

Os “objetivos”, independentemente de serem estipulados pelo jogo ou 
pelo próprio jogador, guiam suas ações, e são responsáveis, juntamente com 
as regras e a ambiência (dadas pela definição da arena e pela narrativa, quando 
presente), por dar significados a essas ações, atribuindo-lhes sentido dentro 
daquele universo.

A “interação” é definida pelas ações do jogador que modificam o ambiente 
do jogo e o coloca em funcionamento. É importante para o envolvimento do 
jogador, por lhe proporcionar a sensação de estar no comando do jogo, mesmo 
que essas ações estejam dentro de limitações impostas pelo programa.

A “arena” refere-se ao espaço regido pelas regras específicas do jogo, 
delimitado artificialmente, separado da vida cotidiana, em que o jogo acontece. 
Nos videogames compreende-se mais do que o espaço da tela visualizado 
pelo jogador e abrange todo o sistema de mundo no qual o jogo se desenrola. 
Esse sistema de mundo, em geral, apresenta diversas informações ao jogador, 
algumas relevantes para o desenvolvimento do jogo em si, outras responsáveis 
pela ambientação do jogo.

Os elementos responsáveis pela ambientação são importantes para o 
estabelecimento do senso de faz de conta, que torna as ações significativas dentro 
do ambiente de jogo, uma vez que coloca o jogador “dentro do jogo”.   Esses 
elementos são relevantes principalmente para os jogadores mais interessados 
em explorar o universo do jogo, uma vez que sem eles, o ambiente correria o 
risco de parecer por demais estéril. 

No entanto, como esses elementos que nos colocam “dentro do jogo” nem 
sempre são imprescindíveis para o desenrolar do jogo em si, algumas vezes 
acabam sendo relegados pelo jogador que se concentra na execução das ações 
relevantes para o desenvolvimento da partida. Esse talvez seja um dos motivos 
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que levam muitos jogadores a darem muita importância à consistência dos 
gráficos dos videogames, uma vez que sua inconsistência pode destruir a senso 
de faz de conta e romper a imersão. 

A livre opção por participar do jogo está intima e diretamente ligada ao que 
consideramos ser a função primordial dos jogos: ser um passatempo divertido e 
prazeroso para quem dele participa. O prazer de jogar reside, em parte, no fato 
desse ser uma “atividade voluntária”.

O fato de o jogo ser “incerto” é uma das características que faz dele uma 
atividade interessante. Parte de sua atração está na indefinição e incerteza do 
final, que gera elementos de tensão que envolvem o jogador.

Elementos do gameplay

O gameplay “emerge das interações do jogador com uma determinada 
simulação lúdica, a partir de seu envolvimento com as regras e da manipulação 
de suas mecânicas, por meio da criação de estratégias e táticas que constroem 
a experiência de jogar” (VANNUCCHI, 2010, p. 122).

Entendemos que o gameplay é, em parte, definido pelas regras e pela 
mecânica do jogo (quando colocadas em andamento pela ação do jogador) e 
engloba outros elementos como jogabilidade e os elementos que compõem a 
narrativa e a interface. No entanto, além dos elementos que fazem parte do 
gameplay, é importante observar que existem outros que nele interferem. Desse 
modo, podemos estabelecer uma divisão entre os elementos que fazem parte 
do gameplay, como a atitude lúdica, a jogabilidade, a narrativa e a interface, e 
aqueles que nele interferem: imersão, agência e emergência.

Elementos constituintes do gameplay

São aqueles necessários para sua instauração e, não deixam de estar, em 
certa medida, relacionados aos elementos constituintes do jogo.

A “atitude lúdica” depende da disposição do jogador de aceitar as regras 
do jogo e em função delas investir voluntariamente suas ações restringindo-as 
apenas àquelas ali permitidas.

“A virtude que um jogo possui para ser fácil e intuitivo de se jogar” é o que 
define “jogabilidade”. Leva em conta o tempo que o jogador leva para se sentir 
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confortável com os comandos e o ambiente do jogo, considerando-se que quanto 
menos tempo levar, ou seja, quanto mais rápida for essa adaptação, melhor 
avaliada será a sua jogabilidade. Se estabelece a partir da interação do jogador 
com as regras e o ambiente do jogo, uma vez que, por determinarem o modo 
pelo qual o jogador irá interagir, contribuirão (ou não) para a rápida adaptação do 
jogador com os comandos e o ambiente do jogo.

A importância da “narrativa” variará conforme um jogo apresente ou não 
um mundo ficcional e de acordo com a importância desse mundo ficcional para 
o entendimento do jogo e imersão do jogador dentro do ambiente. Quando 
presente, a ideia de narrativa deva englobar em si os personagens, o enredo, e 
caminhos/ possibilidades interativos dele decorrentes.

Nos referimos a interface como toda superfície de contato do jogador 
com o ambiente do jogo, não nos restringindo à tela e às formas de controle, 
mas incluindo a representação gráfica e sonora como um todo, uma vez que os 
elementos sobre os quais o jogador age e que a ele reagem são importantes 
no estabelecimento do contato com o jogo e podem contribuir para a imersão e 
envolvimento do jogador, ao mesmo tempo em que podem ter grande importância 
na orientação desse no desenvolvimento do jogo. 

Elementos que interferem no gameplay

São os que contribuem para o envolvimento do jogador e por criar para ele 
uma experiência significante e divertida.

A “imersão”, enquanto sensação que o jogador experimenta de se sentir 
envolvido com o jogo, possibilita-lhe uma experiência particular, sem os riscos 
do mundo real. 

Ryan (2001) parte da fenomenologia da leitura, destacando um tipo 
específico de imersão, que pressupõe uma relação imaginativa com um mundo 
textual. Nesse contexto, imersão é a experiência através da qual um mundo 
ficcional adquire uma presença autônoma. Adaptamos a tipificação de Ryan 
aos videogames acrescentando um quarto tipo, especialmente relacionado às 
sensações corporais provocadas pelos jogos. Os dois primeiros tipos também 
podem, em menor grau, ser observados em outros tipos de jogo, como os de 
tabuleiro. Podemos observar que há um incremento de grau que acompanha a 
ordem de sua apresentação. 
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1. Espacial: o jogador compartilha o local dos acontecimentos com os 
personagens e/ou demais jogadores, sente-se inserido no mundo do 
jogo. Observa-se esse primeiro grau de imersão no momento em que 
o jogador entra no círculo mágico do mundo dos jogos e deixa pra trás 
as preocupações cotidianas. 

2. Temporal: o jogador acompanha o tempo do evento e engaja-se 
em descobrir o que virá em seguida. Mais do que estar inserido no 
ambiente do jogo, o jogador envolve-se com o prazer que esse lhe 
proporciona desejando prolongar essa experiência.

3. Emocional: refere-se ao fenômeno do desenvolvimento de um apego 
pessoal aos personagens, à identificação do jogador com seu avatar 
no jogo. O jogador sente-se emocionalmente apegado ao jogo de 
forma que assume a personalidade do seu avatar e identifica-se com 
ele, referindo-se a ele em primeira pessoa.

4. Sinestésica: refere-se à aderência dos corpos dos jogadores aos 
movimentos do seu personagem, provocando reações em seus 
corpos sem passar pela atenção; diz respeito às sensações corporais 
provocadas pelos jogos. Além da identificação emocional, o corpo do 
jogador está envolvido nas ações e reações do jogador.

Em geral o jogo propõe uma gama de desafios ao jogador, que pode referir-
se a um incremento na dificuldade do jogo, à diversidade de desafios oferecidos, 
à inserção de aleatoriedade ou à combinação de regras permitindo que surja um 
vasto número de variações. Os desafios são um dos grandes responsáveis por 
manter o engajamento do jogador, trabalhando também para aumentar o grau de 
imersão na mesma medida em que a agência exercida por ele lhe possibilita a 
sensação de estar no controle do jogo. 

A diversidade de desafios dá conta da presença de diferentes tipos de 
atividades apresentadas ao jogador, o que poderá lhe exigir também habilidades 
diversas. A inserção de aleatoriedade aumenta a variedade dos desafios por não 
permitir que o jogador saiba exatamente o que lhe espera, não podendo prever 
a ordem e a forma com que os desafios surgirão, mesmo que lhe seja possível 
saber antecipadamente qual ação será requerida. Tanto a aleatoriedade quanto 
a emergência que surge da combinação de regras simples (emergência como 
variação), ou que resultam em comportamentos muitas vezes não previstos 
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de antemão pelo desenvolvedor (emergência como novidade ou surpresa), 
possibilitam uma maior rejogabilidade.

Entendemos “emergência” como o surgimento de realidades complexas a 
partir da aplicação de regras simples. Em jogos os quais a emergência predomina, 
existem muitas formas de se alcançar o objetivo, geralmente definido de forma 
ampla, permitindo vários estados de jogo que se qualificam como esse objetivo. 
Jogos desse tipo permitem uma grande rejogabilidade, uma vez que dificilmente 
a experiência de jogá-lo se repetirá. São jogos com regras simples que permitem 
diversas combinações, que por sua vez, permitem o desenvolvimento de diversos 
estilos de jogo.

Para lidar com os desafios, o jogador lança mão de suas habilidades e o 
faz por meio da “agência” que exerce dentro do ambiente do jogo. Agência que se 
estabelece a partir de seu envolvimento com as regras e pela manipulação das 
mecânicas, possibilitando-lhe o desenvolvimento de um estilo de jogar que lhe 
orienta na criação de estratégias e táticas para enfrentar os desafios propostos. 
Tanto as regras como as mecânicas são agentes restritivos dessa agência por 
definirem um conjunto de escolhas possíveis, que são informadas pela estrutura 
do jogo, por meio das limitações apresentadas.

Além das limitações que restringem a agência do jogador a uma série 
restrita de ações significativas, é necessário que essa estrutura também oriente 
o jogador tanto no sentido de deixá-lo saber onde está quanto no sentido de dar 
feedback às suas ações. Quando o jogador age dentro do ambiente do jogo é 
importante que ele perceba que suas ações influenciam essa estrutura e quais 
são as consequências dessas ações, recebendo retornos positivos ou negativos 
aos seus movimentos, ajudando-o inclusive no entendimento das regras e do 
funcionamento do mundo do jogo por meio da descoberta do que lhe é permitido 
e do que lhe é vedado.

É preciso levar em conta que o jogador depende das informações a 
respeito dos estados dos objetos do jogo e das relações entre eles para definir 
as decisões a serem tomadas, no decorrer do jogo. Essas informações são 
importantes para que o jogador estabeleça seu plano de ação ou, ao menos, 
defina o seu próximo passo. Quanto mais informações o jogador tiver, mais 
informada será a sua decisão, o que resultará em escolhas mais inteligentes, ou 
mais elegantes, além de lhe proporcionar uma maior sensação de controle sobre 
o seu progresso.  
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A inter-relação entre os elementos do jogo

Nem todo jogo é divertido para todo mundo e o tempo todo. Mas a busca 
por essa diversão é o desafio colocado no momento da definição dos elementos 
que contribuem e interferem na sua construção. Quando o jogo começa, entram 
em cena os elementos que passam a ser responsáveis pelo envolvimento do 
jogador e pela construção de sua experiência de jogar.

Uma vez que há uma boa jogabilidade, a interação do jogador com o 
game fica facilitada. Interação essa que se dá por meio da agência que o jogador 
exerce no ambiente de jogo. 

O fato de ser voluntário está diretamente ligado à atitude lúdica adotada 
pelo jogador quando esse se dispõe a jogar. 

A narrativa, quando presente, trabalha em consonância com as regras, as 
mecânicas e os objetivos do jogo, integrando-os, atribuindo-lhes sentido de forma 
a engajar emocionalmente o jogador. A arena serve de palco para o desenrolar 
da narrativa, ao mesmo tempo em que está ligada à interface que lhe dá corpo. 
Todos esses elementos em conjunto contribuem para a imersão do jogador. 

E o fator de incerteza é incrementado pela emergência de nossas 
possibilidades para o jogo, na maior parte das vezes traduzidas por desafios ou 
soluções impensadas anteriormente.

Estas análises são válidas para qualquer tipo de jogo, mas também é 
importante pensar que a existência de diversos tipos atesta a variedade de 
perfis de jogadores, que implica em uma diversidade de experiências de jogo. 
Diferentes tipos de jogos agradam a diferentes tipos de jogadores, o que implica 
em jogadores de diferentes personalidades, com diferentes preferências e 
habilidades, e que, logicamente, endereçam suas escolhas em função de suas 
especificidades.

 Essas escolhas, manifestas por meio de suas preferências, aliadas ao 
seu repertório e suas habilidades, permitem que o jogador estabeleça seu estilo 
pessoal de jogo, percebido principalmente por meio das estratégias e táticas que 
ele constrói e/ou seleciona. A criação/seleção de estratégias e táticas definidas a 
partir das habilidades e do repertório do jogador, combinadas com a emergência 
de novos elementos, surgem a partir da agência do jogador no ambiente do jogo.

Durante o desenrolar do jogo, habilidades e repertório vão sendo 
incrementados, tanto por meio de novas experiências quanto pelo aprimoramento 
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de habilidades anteriores. A cada nova experiência, o estilo do jogador é posto 
a prova, reforçando a utilização do que se mostra eficaz, rechaçando o que não 
funciona e modificando ações e estratégias ainda em desenvolvimento.

Todo esse processo de desenvolvimento e incremento de habilidades 
e ampliação de repertório constitui-se na experiência do jogador. É desejável 
que essa seja significante e divertida, incentivando-o a repeti-la. Significante, no 
sentido de que o jogo deve fazer sentido para o jogador, isto é, deve parecer-lhe 
coerente dentro de sua própria proposta, sob pena de afastar aquele que não 
compreende o sentido das ações que realiza.

Considerações Finais

A coerência dos elementos do jogo com sua proposta é importante para a 
manutenção da imersão do jogador. A quebra dessa coerência implica na perda 
da imersão, uma vez que a incoerência faz o jogador desligar-se do ambiente do 
jogo para tentar entender o que está acontecendo.

A interação entre as regras e o gameplay (entendido em conjunto 
com elementos que o compõe e que nele interferem) é o principal fator para 
o envolvimento do jogador e a construção de sua experiência de jogar. As 
regras e a mecânica permitirão ao jogador desenvolver estratégias e táticas que 
caracterizam o seu próprio estilo de jogo. A rapidez com que o jogador se sente 
a vontade com o jogo depende das características de jogabilidade, em especial, 
da curva de aprendizagem apresentada pelo game. A arena e, principalmente, 
a narrativa (quando houver) contextualizarão a agência do jogador provendo 
elementos que possibilitem um engajamento emocional com os elementos do 
game. O engajamento emocional traduzir-se-á pelo tipo e grau de imersão. Os 
elementos da interface tanto visual quanto relativas aos comandos que o jogador 
utilizará serão, em parte, responsáveis pela manutenção da imersão, uma vez 
que esses elementos precisam ser trabalhados para que essa não se quebre.

O exame dos elementos constituintes dos jogos nos permite compreender 
como esses contribuem para a construção do envolvimento do jogador com o 
jogo e de sua experiência de jogar, que passa pelo desenvolvimento e incremento 
de suas habilidades e pela ampliação de seu repertório lúdico, contribuindo, em 
última análise, para que o convite a participar desse ou de outros jogos seja 
continuamente reforçado e aceito.
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Navegação assistida - o acesso para crianças a novas 
fontes de informação

Alexandre Torrezam1  
Débora Cristina Tavares2 

Luciana de Arêa Leão Borges3

Introdução

Se nos dispusermos a procurar o significado de internet, veremos que ela 
é definida como um conglomerado de redes de comunicação em escala mundial. 
A World Wide Web possui uma interface intuitiva, de fácil manuseio e permite, 
não somente a navegação em modo texto, como também a capacidade de ser o 
mais multimídia possível, simulando uma realidade virtual que espelha a própria 
realidade (MARUI ÉRICO, 1997, p.3).

A quantidade de informações que se tem por meio da internet, hoje, num 
único dia, é quase o que se tinha por toda vida há alguns anos atrás e o acesso 
a essas informações é o que dá à internet algumas de suas características, bem 
como a variedade de informações que se pode obter através dela com um custo 
baixo e com muita rapidez.

A forma de exploração de seu conteúdo de modo interativo e diversificado 
exige certa criatividade e desejo de busca de quem está navegando, tornando-a, 
em alguns casos, um desafio, oferecendo até, como diriam alguns autores, a 
“maximização do potencial para exploração e descoberta” (BERNADETE, 
VALADARES, JEANNETTE, 2000, p.293).

Esse espaço virtual que possui imensa quantidade de informações é 
também um local de relações entre homens e máquinas e homens entre si.

1  Alexandre Torrezam é professor do Departamento de Computação do Instituto Federal de Educação de Mato 
Grosso

2  Débora Cristina Tavares, professora adjunta do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Mato 
Grosso – UFMT, tem doutorado em Comunicação pela Universidade Metodista de São Paulo.

3  Luciana de Arêa Leão Borges, professora adjunta do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de 
Mato Grosso – UFMT, tem mestrado em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo e doutorado 
em Educação pela Universität Siegen, Alemanha. 
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Por essas observações supracitadas, pensamos que a internet possui 
uma linha tênue entre tudo que é bom e seu inverso e, posto isso, vimos discutir 
sobre a inserção da criança nesse mundo tecnológico, uma vez que ela tem, 
cada vez mais cedo, acesso às tecnologias e por conseguinte, à internet.

É claro que o desenvolvimento tecnológico oferece ao homem a 
possibilidade de desenvolver-se também. No entanto, cabe aos cientistas e 
pesquisadores questionar a pertinência disso tudo em determinados momentos.

Ao avaliar toda essa inserção da criança no mundo tecnológico e 
refletindo sobre seu desenvolvimento, temos observado que há um movimento 
de discussões a respeito dos males que tudo isso pode causar a um ser ainda em 
formação. Obviamente, como sempre há um caminho inverso, nos deparamos 
com os que discutem os benefícios dessas inserções o quanto antes no ser 
humano.

O que nos coloca aqui é a discussão a respeito da criança como um ser 
em formação e de como podemos, de certa forma, utilizar a internet como algo 
que seja positivo no desenvolvimento de um ser que já nasceu nesse mundo 
tecnológico e que pode utilizar essas ferramentas de modo produtivo, criativo 
e reflexivo, o que torna sua experiência um acontecimento e não somente uma 
tarefa a ser realizada.

Para tanto, apresentamos adiante um ponto de vista sobre a construção 
desse conhecimento e como uma alteração na forma pode ser importante na 
aquisição do conteúdo.

Construindo Compreensões

Babin e Kouloumdjian (1989), em pesquisa sobre o surgimento de uma 
nova cultura, de novos modos de compreensão da geração do audiovisual e do 
computador (internet), escrevem: “Eles, crianças, adolescentes e jovens estão 
em outra, num sistema diferente dentro do qual se inserem de modo original 
e que, pouco a pouco, constitui uma verdadeira e nova cultura” (BABIN e 
KOULOUMDJIAN, 1989, p.5).

Sobre uma nova cultura, recorremos à Jerome Bruner (2001), que faz 
o entrelaçamento da aprendizagem com a cultura. Como um dos principais 
fundadores da revolução cognitivista, e defensor da ideia de que a mente é 
social, Bruner (2001) postula que o fenômeno cultural é um elemento orientador no 
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processo educativo. Ao percorrer o caminho em busca dos mistérios da atividade 
mental, o autor encontrou na cultura um atalho que o levou à compreensão do 
mundo do indivíduo. 

Para o autor, o funcionamento da mente está vinculado a ferramentas 
disponibilizadas culturalmente. Mas não é somente isso. A evolução da mente 
não pode existir sem a cultura. Essa abordagem da natureza da mente, 
denominada pelo autor de “culturalismo” (2001, p.16), entende que a realidade 
do indivíduo é representada por símbolos que são compartilhados entre os 
membros de seu grupo cultural a partir dos quais a vida desses indivíduos é 
organizada e interpretada. Nesse sentido, a evolução da mente ocorre por meio 
de tais simbolismos, os quais são transmitidos às gerações futuras de forma que 
a identidade cultural seja mantida.

A abordagem psicocultural de Bruner no campo da educação se orienta 
pela interação entre a mente e cultura. Sobretudo nos dispositivos culturais 
oferecidos para que uma sociedade administre o seu sistema de educação, 
no que diz respeito à capacidade de interpretação da produção de significados 
elaborados na mente de cada criança. Se estivermos tratando de novos modos 
de compreender por conta de uma cultura tecnológica, quanto mais abrangente 
o canal interpretativo, mais fluente será a capacidade do indivíduo em se adaptar 
às inevitáveis transformações do mundo. Por esse modo de pensar, o indivíduo 
é fruto do próprio meio cultural no qual seus significados foram produzidos. A 
ênfase dada à educação, seja formal ou informal, está vinculada ao seu papel 
de orientadora do ser humano, com relação ao manuseio das ferramentas de 
“produção de significados e de construção da realidade”, colocando-as a seu 
favor e de acordo com suas necessidades (BRUNER, 2001, p.29).

Um dos preceitos que orientam a abordagem “psicocultural” (BRUNER, 
2001, p.23) sobre a educação é o interacional. O seu valor está nas trocas 
propiciadas pela interação.  “No mínimo, envolve um professor e um aluno – ou 
se não for um professor em carne e osso, então um substituto, como um livro, ou 
um filme ou exposição ou um computador responsivo.” (BRUNER, 2001, p.29).

O maior incômodo de muitos pais e educadores em relação à geração 
High Tech parece estar na linguagem que altera os mecanismos responsáveis 
da compreensão, do falar e do raciocinar. Ou seja, o modo como aprenderam 
a absorver o conteúdo não corresponde ao modo como tem sido ensinado. 
Professores acostumados aos velhos métodos, que pensavam sem as mediações 
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das tecnologias, agora percebem a necessidade de mudança de linguagem para 
atender a um público que vivencia uma realidade mais virtual: “nasceram dentro 
dela, ela é o ar que respiram” (BABIN e KOULOUMDJIAN, 1989, p.167).

Face ao arsenal tecnológico, as crianças constroem realidades diferentes 
e, obviamente, lidam com os eventos de modos diferentes. O modo como 
interagem com esses novos aparatos tecnológicos requer outro tipo de atenção. 
Embora a exigência seja de mais ritmo, imagens, sons e vibrações, quando 
o assunto é realizar tarefas atendendo a um objetivo, não se pode ignorar a 
importância de um princípio metodológico.    

A cultura das tecnologias já é parte do desenvolvimento cognitivo 
da geração atual. A nova cultura precisa, então, estar nos novos modos 
educacionais, de assistência a essas crianças. Surge, nesse momento, a cultura 
do novo olhar, capaz de enxergá-los como sujeitos cujo ferramental cognitivo se 
estrutura de acordo com os dispositivos de seu meio. A escola, os professores, 
a família, comunidade, fazem parte disso. Uma vez envoltas por “dispositivos 
tecnológicos”, como tem estado as mais recentes gerações, as faculdades de 
percepção, de manipulação e de imaginação apresentam formas estruturais 
diferentes. As formas como os problemas são resolvidos correspondem às 
formas de representações que a cultura oferece (LEVY 1999, p.160). 

Meio às discussões sobre os modos de aprendizagem de crianças, muitos 
reconhecem que o caminho do “ensinar” o percurso da pesquisa, por exemplo, 
pode transformar uma rotina muitas vezes enfadonha em “acontecimentos”, 
como pensa Geraldi (2004). Aqui nos referimos, por exemplo, à navegação 
assistida por um adulto ou responsável que possa iniciar e conduzir as crianças 
a um mundo investigativo, de modo que elas possam narrar suas experiências e 
vislumbrar para si um mundo pessoal, como diz Bruner (2001).

A narrativa à qual nos referimos parte sim do empírico, das vivências 
do indivíduo. Contudo, é no contar sobre suas experiências que as crianças 
reconstituem o que viveram e, com isso, aprendem com a construção da própria 
história e narrativa. Podemos citar como exemplo um estudo dirigido que propõe 
às crianças em idade escolar pesquisar o melhor caminho ao navegar na web que 
os levem a conhecer os maiores museus do mundo. A partir dessa navegação 
assistida de pesquisa virtual, essas crianças vão conhecendo e aprendendo 
sobre os recursos e ferramentas da internet para atingir o objetivo proposto. Ao 
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registrar e narrar o caminho percorrido, tornam-se sujeitos da própria história e 
produzem sua obra. Isso é um acontecimento.

Como defende Bruner, a narrativa é não somente um meio para o indivíduo 
aprender, mas também para produzir significados e construir sua identidade. A 
narrativa é importante para a coesão de uma cultura e estruturação da vida do 
indivíduo (2001, p.44).

Como expressa Geraldi (2004), o valor da herança cultural aplicada ao 
ensino é um elemento norteador dessa relação e está na experiência de um mundo 
vivido de quem aprende ensinando e ensina aprendendo. Como afirma o autor, 
o importante é estabelecer conexões com o vivido. É “construir compreensões, 
com ele e com os acontecimentos da vida” (GERALDI, 2004, p.21).

É aqui que o caminho começa a ser construído e passa a existir depois de 
percorrido, “na narrativa que se escreve desse processo de produção” (GERALDI, 
2004, p.20).  Desse modo, toda narrativa se tornará obra que, no momento de 
sua externalização, torna-se ela própria um importante acontecimento que foi 
gerado na forma de pesquisa.

Nesse sentido, há muitos acontecimentos nos momentos da 
aprendizagem das crianças que, mediante orientações, eles podem debruçar-se. 
O segredo talvez esteja no modo de fazer acontecer ou no valor que é dado aos 
acontecimentos, só aparentemente destituídos de complexidade.

Se não podemos negar as tecnologias como agentes sociais da era 
moderna, podemos então nos adaptar às suas particularidades para tirarmos 
proveito do seu uso mitigando o alcance dos seus aspectos nocivos.

A Internet é insegura: seu protocolo de comunicação foi concebido para 
ser utilizado em ambiente militar e dessa forma, não dispõe de aparatos de 
segurança necessários para seu uso em larga escala como é feito atualmente. 
Assim, o controle, a segurança e vigilância em relação ao seu conteúdo e 
permissões de uso ficam a cargo de aplicações instaladas nos computadores.

Isso é deveras ineficiente já que o elo mais fraco na corrente da manutenção 
da segurança nos computadores e de suas informações ainda é o próprio usuário. 
Posto que cabe ao usuário a decisão de acessar conteúdos impróprios, permitir 
modificações no computador, negar atualizações de softwares e disseminar 
informações conforme lhe seja conveniente, pouco se pode fazer tecnicamente 
perante essa realidade.
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Não se trata aqui de defender a regulação da informação na Internet, pois 
o que faz dela um veículo maior é o fato de que qualquer tipo de informação 
poder ser criada por qualquer pessoa e, consequentemente, qualquer pessoa 
pode ter acesso às mais diversas informações possíveis. Contudo, precisamos 
estabelecer alguns critérios que nos façam usuários seguros da rede e, dessa 
maneira, possamos assessorar uma navegação assistida de forma objetiva e 
mais produtiva possível.

A relevância do assunto fez com que os gestores da Internet pelo mundo 
começassem a se preocupar com a forma com que os usuários navegam, 
criando para auxiliar documentos orientadores. O Centro de Estudos, Resposta e 
Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil (CERT.br) dispõe em seu site 
uma cartilha que trata de diversos aspectos da segurança na Internet e, segundo 
seus criadores, um dos pontos fundamentais na navegação é o reconhecimento 
de que a Internet não é virtual e sim um ponto de encontro de duas realidades. 
Ou seja, tudo o que é feito na rede por um indivíduo afeta outro.

Embora se tenha convencionado chamar tudo que está 
associado à Internet de “virtual”, e que se possa ter a falsa 
impressão de que este mundo virtual é desconexo da reali-
dade, a Internet em si (rede de computadores), as pessoas 
e as empresas a ela conectadas, bem como as informações 
que por ela transitam, são elementos reais e presentes do 
nosso cotidiano e constituem um ambiente que, como qualquer 
outro, apresenta riscos e requer cuidados. (DESIDERÁ; VON 
ZUBEN, 2012, p.65).

Por essa perspectiva, estamos falando então de relações entre pessoas 
e não entre usuários e ambiente virtual sintético e computadorizado, o que 
desmistifica algumas questões e abre novas:

- As relações que são estabelecidas, criadas ou mantidas na Internet 
são relações entre pessoas e estão sujeitas aos seus anseios. Não temos a 
habilidade de saber o que o outro está pensando quando estamos ao vivo ou ao 
telefone e o mesmo acontece via Internet: do outro lado também temos um ser 
humano pensante e autônomo;

- A dificuldade de exclusão é o termo que define nossos rastros pela rede. 
Tudo o que fazemos é de alguma forma registrado e não temos qualquer controle 
sobre o que publicamos (notícias, pensamentos, opiniões). Se uma informação 
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não deveria estar na Internet e foi publicada, dificilmente conseguimos reverter o 
processo sem sequelas;

- Algumas pessoas aproveitam-se do anonimato para tratar de suas mais 
diversas necessidades, o que torna a Internet um ambiente bastante hostil para 
relacionamentos.

Já que relacionamentos pessoais são tão complicados também via 
Internet, devemos então nos ater aos seus outros benefícios.

Segundo o levantamento feito pela Internet Archieve (IA, 2013), estima-
se que a Internet tenha 10 PB (1 Petabyte = 1.073.741.824 Megabytes) de 
informação, o que nos faz pensar que, apesar de termos muitas coisas que 
possam ser consideradas nocivas, temos aí um gigantesco banco de informações 
para ser explorado.

Para que essa navegação seja mais segura, existem várias abordagens 
que podemos adotar e que nos permite ter controle sobre o que é mostrado ou 
não no computador.

Navegação Impeditiva

Para uma navegação “Impeditiva”, quando optamos por não permitir 
determinados assuntos disponíveis no computador, pode-se utilizar de diversos 
mecanismos:

A) Criação de usuários: todos os sistemas operacionais permitem a 
criação de usuários para o uso do computador e criando usuários podemos:

- Controlar os programas que usa - permitindo apenas os necessários 
para suas tarefas,

- Controlar o horário de uso - criando um calendário personalizado que 
suspende a utilização do computador nos períodos que não são 
permitidos ou no encerramento do tempo estimado de uso

- Controlar o jogo ou a classificação de jogo permitidos para aquele 
usuário.

B)  Instalação de programas que são controles para conteúdo e que 
verificam conteúdos e classificação de websites e a partir de permissões 
configuradas, impedem ou liberam acesso a eles.

C)  Instalação de aplicativos (firewalls e proxys) que podem impedir o 
acesso às redes
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Navegação Controlada

Para uma navegação Controlada, em que o usuário utiliza a Internet 
sem restrições, contudo, o responsável pode saber os caminhos que foram 
percorridos. Alguns softwares permitem essa verificação através de relatórios 
enviados via e-mail ao responsável do computador em uso. Dessa forma, o 
usuário pode navegar em qualquer conteúdo mas o responsável ficará ciente do 
que foi visitado após a conclusão da atividade.

Navegação Assistida

Essa abordagem mostra-se a mais promissora pois consolida vários 
aspectos de relacionamento, ensino/aprendizagem e é sobretudo, o que tratamos 
nessa discussão.

A ideia é que nesse tipo de navegação, a dinâmica proposta, busca e 
reflexão seja completa em conjunto, com a criança e o orientador, valorizando os 
seguintes aspectos:

- O trabalho orientado: em que alguém acompanha a criança para que 
se sinta segura no ambiente e ao mesmo tempo seja protegida de conteúdos 
impróprios para o momento.

- O incentivo à curiosidade: o processo de questionamento que cria a 
curiosidade, desperta a necessidade de explicações e a partir daí, a motivação 
para a busca de respostas. Uma atividade naturalmente humana.

- O uso de tecnologias que reduzem custos e distâncias: a Internet é uma 
ponte para o mundo. As pessoas têm acesso à conteúdos e lugares que ao vivo 
teriam vários impedimentos que inviabilizam sua experiência.

A dinâmica da navegação assistida é composta por três passos:

1 - A proposta do tema: o tema deve ser fechado e objetivo. Temos 
que respeitar as limitações da criança tanto ergonômicas quanto 
intelectuais. Um assunto extenso ou sem objetividade pode parecer 
disperso demais para sua absorção.

2 - A navegação assistida: a Internet tem um número incontável de 
fontes e devemos estar atentos à objetividade. Orientar a navegação 
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em pontos de encontro de informação mais promissores permite um 
resultado melhor numericamente para que seja possível uma seleção 
qualitativa posterior. Além disso, a orientação de navegação permite 
uma navegação segura, garantindo a integridade do equipamento. 
Contudo, o orientador deve estar atento para permitir que a criança 
exercite sua capacidade de discernimento das informações.

3 - Seleção do material coletado: o assunto é proposto e respostas são 
encontradas. O último passo então é a seleção das informações mais 
úteis para o objeto pesquisado. Nesse passo, devemos salientar a 
necessidade da leitura e da reflexão sobre o que foi encontrado e 
provocar a narração sobre o caminho que foi percorrido, promovendo 
assim as qualidades críticas da criança sobre as pesquisas feitas.

Considerações Finais

É mister reforçar que a internet oferece acesso a um mundo de informações 
sem restrições. O espaço de navegação virtual é livre e deve continuar assim 
para que possamos escolher sob nosso próprio julgo o tipo de informação que 
nos cabe. Mas como é que uma criança pode ter esse filtro?

Ela não tem. E por isso discutimos a respeito de uma navegação assistida 
que pode oferecer à criança uma oportunidade de vivenciar a internet como algo 
que contribua para seu conhecimento, assim como podem fazer os livros, as 
revistas, os contos, as histórias, os filmes etc.

Nessa proposta de navegação assistida os pais assumem seu papel de 
orientador da criança, conduzem para a descoberta de algo proposto previamente. 
Em nossa discussão, poderíamos pensar nessa utilização dentro da escola como 
um suporte ao professor para explicar o conteúdo, no entanto preferimos abordar 
de outra forma – o uso da internet de forma doméstica, e esse não é papel da 
escola.

As outras formas de navegação apresentadas no texto (impeditiva e 
controlada), automatizam a atividade de limitação de navegação ou de assistência 
e controle e não incentivam o relacionamento, a relação de aprendizagem e o 
uso da internet não é orientada no momento da ação.

Se partimos do pressuposto que tudo deve ser moderado, assim é também 
com o uso da internet e, nessa proposta de navegação assistida, ela deve ser 
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usada como um modelo para que a criança aprenda um modo de pesquisar 
para produzir conhecimento, incentivando a busca a informação. Sendo assim, 
eliminamos a “pseudo” ideia de que internet é só para relações sociais.

A navegação assistida então inicia-se dentro de casa, incentivando 
a criança a buscar algo que seja de seu contexto (na escola, na família, nos 
amigos), de modo que o responsável por ela a conduza lado a lado e discuta o 
conteúdo encontrado para que esse não seja finalizado no ambiente virtual e sim 
fora dele.

Sendo assim, não estaríamos negando o acesso, numa proposta mais 
difícil e radical e também não deixaríamos que o uso da internet fosse realizado 
sem cuidados.

A proposta é oferecer acesso às informações que a criança não possui 
em seu convívio natural, mas que podem, sobretudo, contribuir para uma nova 
perspectiva a respeito de assuntos. Podemos exemplificar citando visitas virtuais 
a museus europeus como complementação do conhecimento sobre a história e 
a arte. Embora a experiência seja algo extremamente importante e não estamos, 
de modo algum negligenciando isso, pois reconhecemos a importância do “estar 
lá”, sugerimos que nessa condução podemos também estimular a vontade de se 
conhecer de fato.

Com a navegação assistida, desenvolvemos a busca e seleção objetiva das 
informações, sem que seja necessário abrir mão das possibilidades oferecidas 
pela internet, mas que se consiga o retorno para o fechamento das ideias.

Nossa discussão é mais uma provocação para saber quem é que 
vai devolver aos pais a responsabilidade que se tem quando oferecemos um 
instrumento tecnológico nas mãos das crianças.

Num outro ponto, propomos o uso da tecnologia como fonte de informações, 
assim como outros meios disponíveis. O fator principal é desenvolver o sentido 
da seleção e da análise crítica, para que o que for encontrado seja usado como 
referência para desenvolvimento de suas próprias ideias.

Esse é o caminho da pesquisa que propomos oferecer às crianças, criando 
o hábito da busca e resultando num saber-fazer.
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